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ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR 
 

 
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 artes especiais em rodovias.  

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 é comprometida, 

podendo trazer graves consequências econômicas, sociais e ambientais. 

É importante ressaltar que a infraestrutura rodoviária brasileira é, 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 à 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. 

Além disso, em uma obra rodoviária, a drenagem também é um item muito 

importante, pois possibilita um acervo de benefícios como fluxo ágil e 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. 

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 podem induzir a acidentes. 
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O estado precário e de difícil trafegabilidade coloca em risco a vida de pessoas 

e através das intervenções necessárias nas rodovias que se promove a redução dos 

índices de acidentes. 

A rodovia, em razão da importância do transporte no complexo da atividade 

socioeconômica, dentro de uma perspectiva de longo deve apresentar 

permanentemente um desempenho satisfatório. Este desempenho satisfatório se traduz 

na oferta, ao usuário, de condições de tráfego seguras, confortáveis e econômicas – 

atendendo aos preceitos de otimização do custo total de transporte.  

Para melhorar as condições da RJ-149, por já apresentar muitos pontos críticos, 

se faz necessária a investigação de todos os elementos, ao longo da rodovia, que 

impactam em problemas de segurança aos usuários e que prejudicam as condições de 

tráfego. Consequentemente, é essencial a adequada elaboração dos projetos de 

engenharia rodoviária para reestabelecer as condições normais e de segurança da via. 

A engenharia rodoviária é estruturada dentro do conceito da multiplicidade de 

aspectos determinantes envolvidos na solução de problemas do setor de transportes, 

ou seja, é necessária a elaboração de estudos e projetos multidisciplinares envolvendo 

o trabalho em equipe com profissionais de diversas áreas. O sucesso de um bom projeto 

de engenharia rodoviária depende da interação entre as diversas disciplinas e a fase 

preliminar de estudos bem elaborada por profissionais experientes em cada área. 

O DER-RJ, no manejo de suas atividades, possui em seu quadro de servidores 

efetivos e/ou contratados, poucos profissionais projetistas, com capacidade técnica 

necessária, para elaborar os estudos e projetos rodoviários das diversas disciplinas 

envolvidas para execução de obras ao longo da RJ-149.  

A quantidade baixa de profissionais capacitados e o grande vulto de estudos e 

projetos necessários nessa rodovia, inviabiliza a execução dos serviços por parte do 

quadro técnico do DER-RJ, sendo necessária a licitação de empresa especializada para 

a execução dos serviços. 
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1.1 Necessidade da contratação para a Rodovia RJ-149 

Os estudos e projetos básicos de engenharia rodoviária, contemplando as 

diversas disciplinas necessárias, a serem contratados foram motivados pelo estado 

precário de conservação da rodovia RJ-149, que liga o município de Mangaratiba ao de 

Rio Claro, que coloca em risco a segurança da via, patrimônios históricos e a vidas dos 

usuários e moradores. 

 A RJ-149 é uma rodovia em declive com curvas acentuadas e a sua condição 

atual possui a pavimentação apresentando diversas deformidades, buracos, 

rachaduras, afundamentos ou ondulações e sinalizações precárias que se somam a 

diversos problemas de infraestrutura, trazendo risco aos veículos, usuários, moradores, 

entre outros. 

Vale ressaltar que a estação chuvosa, entre os meses de dezembro e março, 

atua também como fator que ocasiona instabilidades, bem como as condições 

geológicas do local.  Faz-se necessário um estudo minucioso de drenagem nas 

encostas para evitar que as ocorrências de fortes chuvas influenciem na estabilidade 

local. Em alguns trechos, além do estudo de drenagem superficial, também deve ser 

realizado estudos de estabilidade e contenção de encostas.  

Cabe destacar que, diante do contexto histórico da região, a estrada 

imperial possui 3 (três) trechos do caminho histórico que se encontram sem 

pavimentação com o objetivo de Preservação e Valorização dos Elementos 

Arquitetônicos Históricos da Serra do Piloto, conforme descrito no Manual de 

Procedimentos para a Execução do Objeto, documento integrante do termo de 

referência. 

Tratando-se de importante rodovia estadual, a RJ-149 liga a RJ-155 em Rio 

Claro a BR-101 em Mangaratiba e passa pela Serra do Piloto, local onde possui trechos 

tombados como patrimônio histórico. Esta rodovia está inserida entre regiões que 

apresentam susceptibilidade alta para ocorrências de movimentos gravitacionais de 

massa, por isso, é imprescindível a mitigação dos riscos de deslizamentos de terra, 

afundamento da pista, sinalização precária, entre outros problemas já constatados, 
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visando garantir a segurança dos usuários, moradores, da via e dos patrimônios 

históricos. 

Através do Ofício nº 981/19 – 1ªPJTC, o Ministério Público do Rio de Janeiro - 

1ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva do Núcleo de Angra dos Reis requisita a 

apresentação de relatório indicando as áreas de risco de acidente geológico na rodovia 

estadual RJ-149, bem como o estado de conservação de pontes e/ou passarelas 

existentes. 

Através do Ofício nº 74/2020 – 1ªPJTC, o Ministério Público do Rio de Janeiro - 

1ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva do Núcleo de Angra dos Reis requisita 

vistoria na RJ-149 acerca das condições de trafegabilidade e cumprimento das normas 

de segurança viária da citada via rolamento no trecho entre Rio Claro – Mangaratiba. 

Considerando a Análise Técnica de Risco e Danos – ATRD – elaborada pela 

Defesa Civil de Mangaratiba, a RJ-149 apresenta diversos problemas, por isso, 

recomendam que o DER-RJ execute um estudo aprofundado e execução de ações 

mitigatórias de urgência relacionadas à manutenção corretiva, preventiva, recuperações 

e reabilitações estruturais no sistema de drenagem superficial e subsuperficial, 

resistências aos deslizamentos, proteção contra erosão e desprendimentos. O objetivo 

dos estudos é viabilizar obras para que o pavimento proporcione segurança, uma vez 

que esses processos comprometem a estabilidade da via, segurança automotiva, 

sinalizações de trânsito e turismo local, uma vez que a estrada é uma importante ligação 

entre os municípios de Mangaratiba e Rio Claro. 

O DER-RJ também com o objetivo de avaliar a situação atual da RJ-149, realizou 

vistoria técnica nessa rodovia em janeiro de 2021, identificando todos os problemas da 

via. Concluiu-se que ao longo de toda a rodovia há diversos trechos com erosões, sem 

existência de drenagem superficial nos taludes ou com drenagem superficial obstruída, 

o pavimento, em alguns trechos, encontra-se com muitas trincas e ao longo de todo o 

trecho vistoriado, foi identificada a obstrução do sistema de drenagem superficial, sendo 

necessária a conservação dos dispositivos. A falha da drenagem é a causa mais 

provável da maioria dos deslizamentos e instabilidades observadas na RJ-149. Desta 
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forma, confirma-se então, através de relatório de vistoria, a importância e necessidade 

da elaboração dos estudos e projetos dessa rodovia. 

Além disso, através do Inquérito Civil nº 04/14, o Ministério Público do Estado do 

Rio de Janeiro (MPRJ: 2014.00135796) compele o DER-RJ a cumprir com suas 

obrigações constitucionais e legais, visando reduzir os riscos existentes na RJ-149.  

Vale ressaltar, que através do Ofício nº 520/2020 de 07/10/2020, o Ministério 

Público do Rio de Janeiro - 1ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva do Núcleo de 

Angra dos Reis, determina que seja informado se foi elaborado o projeto básico e 

executivo de engenharia da RJ-149, bem como se já houve abertura de processo 

licitatório para a execução das obras nessa rodovia. 

Sendo assim, para assegurar a segurança do tráfego na RJ-149, bem como dos 

moradores, usuários e patrimônios públicos, é necessária a elaboração de estudos e 

projetos rodoviários por profissionais com expertise, para viabilizar a posterior licitação 

das obras e, consequentemente, ocasionar a redução dos riscos existentes nessa 

rodovia. 

 

2. INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO 

A indicação do alinhamento da elaboração de projeto básico de engenharia 

rodoviária para melhorias físicas e operacionais destinado à recuperação do pavimento, 

OAE’s, sinalização, drenagem e OAC’s, geotecnia, Plano de Recuperação de Áreas 

Degradadas (PRAD), desapropriação e preservação do patrimônio histórico e cultural, 

da rodovia RJ-149, no trecho entre Rio Claro (entroncamento com a RJ-155) e 

Mangaratiba (entroncamento com a BR-101), com extensão aproximada de 40,0 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. 
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2.1 Imprescindibilidade da contração 

A RJ-149 é considerada a primeira estrada de rodagem do Brasil, 

construída em 1856 para acessar o Porto de Mangaratiba, ligando o antigo 

município de São João Marcos (um dos mais ricos do país entre o final do século 

XVIII e meados do século XIX, hoje um Parque Arqueológico gerado a partir de 

sua inundação por ocasião das obras do complexo hidrelétrico de Lajes da Light) 

ao mar e facilitar o escoamento da produção cafeeira do Vale do Paraíba 

Fluminense e a entrada de mão-de-obra escrava para a lavoura. Atualmente a 

rodovia é uma alternativa de trânsito entre o Sul Fluminense e a Costa 

Verde/Zona Oeste do Rio sem precisar pagar o pedágio da Rodovia Presidente 

Dutra. 

A RJ-149 detém de grande importância ambiental para a Região. 

Inserida cerca de 6km no interior do território do Parque Estadual do 

Cunhambebe, unidade de conservação da categoria de proteção integral, que 

assegura a Preservação dos remanescentes de Mata Atlântica da porção 

fluminense da Serra do Mar, recupera as áreas degradas ali existentes dentre 

outros objetivos de grande importância para preservação do Patrimônio 

ambiental da região. Importante destacar também, que o Parque Estadual é um 

estímulo turístico e gerador de empregos e renda, assegurando a continuidade 

dos serviços ambientais, bem como abrigo à populações animais e plantas 

nativas e um refúgio para espécies ameaçadas de extinção da fauna e flora 

nativa.  

Dentro do contexto histórico da Rodovia, a presença de ruínas de antigas 

construções (sedes de fazendas), muretas, pontes, bebedouros e sarjetas de 

pedras construídas há mais de 160 anos, assim como vários caminhos e 

estradas de ligação que contemplam áreas de interesse histórico, além de 

trechos com o calçamento original do tipo pé-de-moleque.   

Estes remanescentes da época áurea do café na região conferem 

importância histórico-cultural e arqueológica, o que incentivou sua gradual 

https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Jo%C3%A3o_Marcos
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9culo_XVIII
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9culo_XVIII
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9culo_XIX
https://pt.wikipedia.org/wiki/Caf%C3%A9
https://pt.wikipedia.org/wiki/Vale_do_Para%C3%ADba_Fluminense
https://pt.wikipedia.org/wiki/Vale_do_Para%C3%ADba_Fluminense
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conversão em estrada-parque, seguindo os parâmetros definidos pelo Decreto 

Estadual nº 40.979, de 15 de outubro de 2007, aliando interesses 

conservacionistas e de viabilização do aumento do trânsito, com a imposição de 

medidas mitigadoras dentro da unidade de conservação. 

Vale destacar que a RJ-149 possui diversas características de extrema 

relevância no contexto Patrimonial Histórico da região, conforme descrito no 

Manual de Procedimento para a Execução do Objeto, documento integrante do 

Termo de Referência. 

A rodovia está inserida cortando duas regiões que de acordo com as 

cartas de Susceptibilidade à Movimentos gravitacionais de Massa e Inundação 

dos Municípios de Mangaratiba e Rio Claro ambas apresentam susceptibilidade 

alta para ocorrências de movimentos gravitacionais de massa. 

Dentre os processos de instabilidade ocorrentes nessa região são 

predominantes os deslizamentos e tombamentos/rolamentos de blocos. 

A contenção de encostas e taludes é altamente necessária em locais 

onde há o risco da ocorrência de desmoronamento/deslizamento, o que pode 

acarretar acidentes, danos à pessoas, veículos e construções, entre outras 

situações de risco. Além disso, problemas relacionados ao pavimento, 

drenagem, sinalização, obras de arte especiais, entre outros, também oferecem 

riscos aos usuários, moradores e a própria rodovia. 

Ao longo de toda a rodovia RJ-149 o pavimento apresenta-se bastante 

deteriorado com afundamentos, buracos, rachaduras e ondulações que se 

somam a diversos problemas de infraestrutura. A RJ-149 é uma importante 

ligação entre os municípios de Mangaratiba e Rio Claro. 

A rodovia possui diversos acessos ao longo de sua extensão que 

necessitam de tratativas específicas para minimizar os acidentes em decorrência 

da baixa visibilidade para entrada e saída de veículos. Logo, é importante que o 

projeto de sinalização atente para todos os pontos de entrada e saída de 

veículos, melhorando a segurança da via.  
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Outro ponto observado relaciona-se a estabilidade dos taludes existentes 

ao longo da RJ-149, devido as características da rodovia, ondulada a 

montanhosa, possui muitos taludes de corte íngremes suscetíveis à 

deslizamentos devido a inclinação e falta de drenagem de proteção de corte. 

Sendo indispensáveis estudos quanto a sua estabilidade e, se necessário, 

indicar solução de contenção. Além disso, muitos taludes estão sem cobertura 

vegetal e apresentam indícios de erosão a serem tratadas. 

De acordo com as observações pontuadas no relatório de vistoria, foi 

constatado que é necessária a elaboração de estudos e projetos de diferentes 

disciplinas a fim de reduzir os riscos existentes na rodovia e reestabelecer as 

condições de segurança da via. 

Além disso, as notificações da Procuradoria Geral do Estado e Ministério 

Público e Ministério Público do Rio de Janeiro - 1ª Promotoria de Justiça de 

Tutela Coletiva do Núcleo de Angra dos Reis, onde em Inquérito Civil n°04/14 

(MPRJ: 2014.00135796) e Ofício nº 520/2020 de 07/10/2020, respectivamente, 

compele o DER-RJ a cumprir com suas obrigações constitucionais e legais, 

reduzindo os riscos existentes na RJ-149, e solicita informações quanto a 

elaboração dos projetos básicos e executivo de engenharia da RJ-149, 

respectivamente. 

2.2 Resultados pretendidos do atendimento da demanda 

SOLICITAÇÃO: Projeto básico de Engenharia Rodoviário para melhorias físicas 

e operacionais destinado à recuperação do pavimento, OAE’S, Sinalização, Drenagem 

e OAC’S, Geotecnia, Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD), 

Desapropriação e Preservação do Patrimônio Histórico e cultural, da rodovia RJ-149, 

no trecho entre Rio Claro (entroncamento com a RJ-155) e Mangaratiba (entroncamento 

com a BR-101), com extensão aproximada de 40Km. 

 

NECESSIDADE: Tratando-se de importante rodovia estadual, de expressiva 

representação histórico-cultural para a região, rota percorrida por milhares de motoristas 
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todos os meses e principal meio de ligação entre o município de Rio Claro e Mangaratiba 

e por ser uma rodovia que corta trechos urbanos onde residem centenas de pessoas 

em áreas de altos riscos geológicos em taludes a montante e a jusante da rodovia, é 

imprescindível a mitigação dos riscos de deslizamentos de terra, afundamento da pista, 

sinalização precária, dispositivos de drenagem eficientes, entre outros problemas já 

constatados, visando garantir a segurança dos usuários, moradores e da via.  

RESULTADO ESPERADO: Elaboração de estudos e projetos rodoviários 

adequados por profissionais com expertise, para viabilizar a posterior licitação das obras 

e, consequentemente, ocasionar a redução dos riscos existentes nessa rodovia e 

reestabelecer as condições de segurança da rodovia. 

 

3. ANÁLISE DO CENÁRIO 

A contratação de empresa para elaboração dos estudos e projetos rodoviários, 

envolvendo diversas disciplinas, tem por objetivo reestabelecer a segurança dos 

usuários, moradores e a boa trafegabilidade da rodovia. 

 

3.1 Levantamento de soluções de mercado 

É importante frisar que o escopo do modelo de contratação de empresa para a 

elaboração de estudos e projetos é 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 dos serviços; 

• Coordenação dos serviços de mão de obra; 

• Gerenciamento de prazos e metas; 

• Controle de qualidade; 

• Segurança do trabalho; 

• Contratação de equipe técnica especializada;  
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• 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 acessórios; 

• Aquisição de software e programas computacionais; 

• 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; 

• Emissão de ART e apresentação de atestado de Responsabilidade Técnica; 

Já no modelo de contratação de empresa para a elaboração de estudos e 

projetos da RJ-149, 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 desses serviços 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 o desenvolvimento de projetos 

de engenharia rodoviária é 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 serviços 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 
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de condições a todos os concorrentes, com cláusulas 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 à garantia do cumprimento das obrigações." 

 

3.2 Análise do tipo de modalidade 

Considerando o valor do orçamento, a modalidade que se enquadraria para o 

objeto em questão seria a tomada de preços, de acordo com os limites de valores 

estabelecidos no Decreto n° 9.412 de 18 de junho de 2018, que atualiza os valores das 

modalidades de licitação de que trata o art. 23 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. 

Porém, para garantir o interesse maior da Administração, que é a licitação mais ampla 

possível, para esta contratação a modalidade que será adotada é a concorrência. 

A concorrência é mais interessante para o Órgão, pois visa atrair o maior 

número de licitantes, ampliando a competitividade e, consequentemente, podendo levar 

a propostas de preços com custos menores e mais vantajosas. 

A concorrência foi a primeira modalidade citada na Lei 8.666/93 e pode ser 

utilizada em licitações de qualquer valor, porém, nos casos em que a compra ultrapassa 

a marca de R$ 3.300.00,00 em obras e serviços de engenharia ou R$ 1.430.000,00 em 

compras e serviços gerais, a concorrência torna-se obrigatória. A Lei prevê que a 

Administração pode optar pela modalidade de valor mais elevado, ao invés da 

correspondente ao respectivo patamar de valor, sendo vedada, contudo, a utilização de 

modalidade correspondente a valor inferior. 

Além disso, a concorrência é 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. 

Configura-se como a espécie apropriada para os contratos de grande vulto, 

grande valor, não se exigindo registro prévio ou cadastro dos interessados, cumprindo 



 
Governo do Estado do Rio de Janeiro 

Secretaria de Estado das Cidades 

Fundação Departamento de Estradas de Rodagem-RJ 

 

Fundação Departamento de Estradas de Rodagem - RJ 

Av. Pres. Vargas, 1100 - Centro, Rio de Janeiro 

CEP: 20071-002 / (21) 2334-5994 - Ramal 2170 

14 de 41 

que satisfaçam as condições prescritas em edital, que deve ser publicado com, no 

mínimo, trinta dias de intervalo entre a publicação e o recebimento das propostas.  

O princípio da livre concorrência está previsto no Artigo 170, Inciso IV da 

Constituição Federal. Em um mercado em que há concorrência entre empresas, os 

preços praticados tendem a manter-se nos menores níveis possíveis e as empresas 

precisam buscar constantemente formas de se tornarem mais eficientes para que 

possam aumentar os seus lucros. 

Ressalta-se que 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. 

Além disso, o Art. 37 da Constituição, expressamente demonstra esses 

princípios que devem reger a Administração Pública: 

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer 

dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.” 

Vale destacar que o princípio da legalidade, é de suma importância para a 

Administração, pois constitui um procedimento inteiramente vinculado com a lei, ou seja, 

todas as fases da licitação devem ser rigorosamente vinculadas com as disciplinadas 

na Lei 8.666/93. 

O princípio da impessoalidade constitui um dos alicerces da licitação, na medida 

em que esta visa, não apenas permitir à Administração a escolha da melhor proposta, 

como também assegurar igualdade de direitos a todos os interessados em contratar. 

Esse princípio tem ligação com o princípio da isonomia e do julgamento objetivo, todos 

os licitantes devem ser tratados de forma igual, tanto nos seus direitos como obrigações, 

ficando obrigada a Administração pautar suas decisões em critérios objetivos, sem levar 

em consideração as condições pessoais ou vantagens oferecidas pelo licitante. Ou seja, 
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veda o estabelecimento de condições que impliquem preferência em favor de 

determinados licitantes em detrimento dos demais. 

O princípio da moralidade exige da licitação não apenas o lícito, mas também o 

moral, os bons costumes das regras de boa administração, princípios de justiça e de 

equidade, ideia comum de honestidade.  

A publicidade é tanto maior quanto maior for a competição propiciada pela 

modalidade de licitação, sendo mais ampla possível na concorrência, em que o 

interesse maior da Administração é o de atrair maior o número de licitantes, e se reduz 

ao mínimo no convite, em que o valor do contrato dispensa maior divulgação. (DI 

PIETRO, 2006, p. 356). 

Além de todos os princípios mencionados, vale atenção no Art. 45 da Lei 

8.666/93 que menciona o seguinte: 

Art. 45.  O julgamento 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. 

Este artigo determina o princípio do julgamento objetivo, em conformidade com 

o tipo de licitação escolhido, e que deve seguir os critérios previamente estabelecidos 

no ato convocatório. 

No presente caso optou-se pela modalidade de Concorrência, tipo Técnica e 

Preço, com classificação por menor preço global. Técnica e preço é o tipo de 

licitação onde a proposta mais vantajosa para a Administração tem base na maior média 

ponderada, considerando-se as notas obtidas nas propostas de preço e de técnica. Esse 

critério leva em consideração as propostas de preços e os fatores de ordem técnica. 

Os tipos de licitação “melhor técnica” ou “técnica e preço” serão utilizados 

exclusivamente para serviços de natureza predominantemente intelectual, em especial 
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na elaboração de projetos, cálculos, fiscalização, supervisão e gerenciamento e de 

engenharia consultiva em geral (Acórdão TCU 2118/2008, Plenário). 

O sucesso de um bom projeto de engenharia rodoviária depende da interação 

entre as diversas disciplinas por profissionais capacitados e experientes. Sendo assim, 

a divisão do objeto poderia trazer prejuízos ao conjunto devido a necessidade de 

compatibilidade técnica entre os itens. Com isso, é recomendável que o objeto do 

procedimento licitatório na modalidade de concorrência seja por técnica e preço. 

 

3.3 Análise das possíveis soluções 

A comparação de vantajosidade entre contratação de elaboração dos estudos e 

projetos 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 às 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 dos serviços, 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 elaboração dos estudos e projetos contempla, 

além da mão de obra necessária para a execução dos serviços, 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 
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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 é facultada a 

avaliação da conveniência e a oportunidade da solução a ser adotada, desde que esta 

opção se encontre legitimamente respaldada. 

A execução dos estudos e projetos rodoviários da RJ-149, além do alto custo, 

terá suas despesas fixas com os equipamentos, acessórios e equipe técnica para a 

realização desses serviços específicos. 

Vantagens da contratação de empresa para a execução dos serviços: 

1) A manutenção e o investimento em equipamentos e acessórios são de 

responsabilidade da empresa contratada;  

2) Gestão e planejamento dos serviços de responsabilidade da empresa 

contratada; 

3) Controle de qualidade por parte da contratada; 

4) Alta disponibilidade dos equipamentos; 

5) Maior flexibilidade no incremento de equipamentos, acessórios e profissionais 

especializados; 

6) Troca de investimento por despesa planejada; 

7) Maior disponibilidade em regimes de dois/três turnos de trabalho; 

8)  Menor custo operacional; 

9)  Elasticidade e flexibilidade na troca/substituição do equipamento, acessório 
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e/ou funcionário;  

10) Comunicação direta com a empresa para solucionar qualquer problema; 

11) Os contratos são pagos conforme produtividade; 

12) Não há necessidade de manter estoque de peças, equipamentos, acessórios e 

equipe técnica; 

13) Garantia de que os equipamentos atendem às normas de segurança, pois a 

assistência técnica é feita com peças e mão de obra qualificada para a execução 

dos serviços, às expensas do locador; 

14) Custo zero com compras e estoque de peças, assistência técnica, manutenção 

entre outros; 

15) Custo zero com a as medidas de proteção à segurança, à saúde e ao 

meio ambiente de trabalho dos funcionários; 

16) Responsabilidade civil, legal e fiscal dos funcionários sendo da contratada. 

A contratação de uma empresa para executar os serviços em questão é 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.  
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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 é 

responsável pela emissão de boletins de custos no Estado do Rio de Janeiro, por força 

do Inciso IX, art. 3º, Capítulo I, Anexo ao Decreto Estadual n° 81/1975, de 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, 

Planos, 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 
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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/ou 

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 

Administração Pública, foram analisados, principalmente, os seguintes Instrumentos 

legais: 

• Constituição Federal de 1988; 

• Lei Federal nº 8.666/1993; 

• Lei Federal nº 8.883/1994, 

• Decreto Federal nº 9.412 de 18/06/2018. 

 

3.7 Estimativa de quantidades e possíveis soluções 

A fase de estudos caracteriza-se pelos levantamentos de dados e realização de 

estudos específicos com a finalidade do estabelecimento do projeto para implantação, 

pavimentação e/ou restauração da rodovia, sendo, portanto, uma fase de diagnóstico, 

de concepções e de recomendações baseadas nas conclusões dos estudos 

desenvolvidos, mediante a apresentação das diversas alternativas selecionadas e 

estudadas. Todos os estudos apresentados nesta etapa deverão ser aprovados pela 

Fiscalização do Contrato do DER-RJ.  

Nesta fase serão desenvolvidas as seguintes atividades: 
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• Coleta e Análise dos Dados Existentes; 

• Estudos de Tráfego; 

• Estudos de Segurança de Trânsito; 

• Elaboração do Plano Funcional; 

• Estudos da Componente Ambiental; 

• Estudos Geológicos; 

• Estudos Hidrológicos; 

• Estudos Topográficos;  

• Estudos Geotécnicos. 

O Projeto Básico de Engenharia deverá conter os seguintes elementos: 

a) Desenvolvimento da solução escolhida de forma a fornecer visão global da obra e 

identificar todos os seus elementos constitutivos com clareza; 

b) Soluções técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a 

minimizar a necessidade de reformulações durante as fases de elaboração do projeto 

executivo, e de realização das obras, serviços e montagens; 

c) Identificação dos tipos de serviços a executar e de materiais, componentes, sistemas 

construtivos e equipamentos a incorporar à obra, bem como suas especificações, de 

forma a assegurar os melhores resultados para o empreendimento, sem frustrar o 

carácter competitivo para sua execução; 

d) Informações que possibilitem o estudo e a dedução de métodos construtivos, 

instalações provisórias e condições organizacionais para a obra; 

e) Subsídios para montagem da licitação e gestão da obra, compreendendo a sua 

programação, a estratégia de suprimentos, as normas de fiscalização e outros dados 

necessários em cada caso; 

f) Orçamento detalhado do custo global da obra, fundamentado em quantitativos de 

serviços e fornecimentos dos materiais, mão-de-obra e transportes propriamente 

avaliados. 
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g) Estudos ambientais concernentes às áreas de influência do empreendimento 

proposto e projetos ambientais que contenham a identificação, o detalhamento, a 

quantificação e o orçamento das medidas preventivas e corretivas de proteção 

ambiental dos meios físico, biótico e antrópico afetados ou impactados pelas atividades 

rodoviárias, que serão geradas pelas obras de construção planejadas, incluindo a 

reabilitação ou recuperação de passivo ambiental. 

h) Quando necessário, em caso de divergências para escolha de soluções, deverá ser 

apresentado à Fiscalização do Contrato (DER-RJ) avaliação técnica e econômica das 

propostas de soluções, seja de contenções, proposta de pavimentos, entre outros. Para 

que seja analisada pela administração a proposta mais vantajosa. 

A Fase de Projeto deverá abranger: 

• Estudos Topográficos;  

• Estudos Geotécnicos; 

• Projeto Geométrico; 

• Projeto de Terraplenagem; 

• Projeto de Drenagem; 

• Projeto Pavimentação e Reabilitação do Pavimento Existente;  

• Projeto de Interseções, Retornos e Acessos; 

• Projeto OAE; 

• Projeto de Sinalização e Obras Complementares; 

• Projeto de Iluminação; 

• Componente Ambiental; 

• Projeto de Geotecnia; 

• Programa de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD); 

• Projeto de Desapropriação; 

• Orçamento e Plano de Execução da Obra. 

 
As estimativas de custos foram elaboradas com maior nível de detalhes possível, 

porém cabe a Divisão de Preparo de Licitações revisar e aprovar o material elaborado, 

visto que é de sua competência a elaboração dos orçamentos e cronogramas. 
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O orçamento e memória de cálculo, bem como o cronograma físico-financeiro, 

serão anexados posteriormente por parte do setor competente do DER-RJ. A estimativa 

dos custos dos serviços e sugestão de cronograma estão sendo encaminhados nos 

documentos integrantes do Termo de Referência. 

 A elaboração de todos os documentos técnicos foi realizada em conformidade 

com as Normas, Procedimentos, Instruções e Especificações de Serviços e Manuais 

Técnicos constantes do DNER e em vigor no DNIT, as normas técnicas da ABNT, entre 

outros. 

Para efeito deste Estudo Técnico Preliminar, a elaboração dos estudos e projetos 

da RJ-149 é fundamental para reestabelecer as condições normais de trafegabilidade e 

assegurar a segurança dos usuários, moradores e da própria rodovia. 

 

3.8  Estimativa de preços 

  O valor estimado para os serviços está detalhado no Anexo Orçamento 

Estimativa de Custo (Custo onerado/desonerado), com base na tabela de 

Referência da EMOP. 

  A escolha do BDI de 19% para o orçamento onerado e 25% 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 uma sugestão 

para o BDI, ficando a cargo do licitante trabalhar com esses percentuais livremente. 

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 incompletos; 

dificuldades de acesso a obra, etc.); iv) previdência social (no caso de adoção do 

orçamento desonerado) e v) lucro. 
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Figura 1 – Percentuais do BDI por tipo de obra - "Notas para uso do Boletim" da EMOP 

  As Planilhas de Quantitativos e Custos Unitários, Anexas, 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 e 

composições de custo unitário da presente contratação encontram-se detalhados na 

Estimativa de Custo, documento integrante do termo de referência desta licitação. 

 

3.9    Justificativa para o parcelamento ou não da solução 

No que tange à forma de contratação, por se tratar de elaboração de estudos e 

projetos de engenharia rodoviária, envolvendo o trabalho em equipe com profissionais 

de diversas áreas, e com alto nível de complexidade, não cabe o parcelamento da 

solução.  
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O sucesso de um bom projeto de engenharia rodoviária depende da interação 

entre as diversas disciplinas por profissionais capacitados e experientes. Sendo assim, 

a divisão do objeto poderia trazer prejuízos ao conjunto devido a necessidade de 

compatibilidade técnica entre os itens. Com isso, é recomendável que o objeto do 

procedimento licitatório na modalidade de concorrência seja por técnica e preço. 

Técnica e preço é o tipo de licitação onde a proposta mais vantajosa para a 

Administração tem base na maior média ponderada, considerando-se as notas obtidas 

nas propostas de preço e de técnica. Esse critério leva em consideração as propostas 

de preços e os fatores de ordem técnica. 

Os tipos de licitação “melhor técnica” ou “técnica e preço” serão utilizados 

exclusivamente para serviços de natureza predominantemente intelectual, em especial 

na elaboração de projetos, cálculos, fiscalização, supervisão e gerenciamento e de 

engenharia consultiva em geral (Acórdão TCU 2118/2008, Plenário). 

 

3.10 Conclusão da análise do cenário e demonstrativo dos resultados e melhor 

aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros 

A respeito do tipo de modalidade de licitação, a concorrência é 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 técnica e preço, visto que não há necessidade de parcelamento 

da solução e o objeto a ser contratado é multidisciplinar e de alta complexidade.  

Em que pese à complicada situação financeira pela qual passa o Estado, 

entende-se que uma licitação econômica e eficiente, obedecendo os critérios da Lei n° 

8.666/93, torna eficaz a aplicação dos recursos públicos, possibilitando um investimento 

correto. 



 
Governo do Estado do Rio de Janeiro 

Secretaria de Estado das Cidades 

Fundação Departamento de Estradas de Rodagem-RJ 

 

Fundação Departamento de Estradas de Rodagem - RJ 

Av. Pres. Vargas, 1100 - Centro, Rio de Janeiro 

CEP: 20071-002 / (21) 2334-5994 - Ramal 2170 

26 de 41 

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 concernentes 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 é subsidiar e orientar quanto à contratação de 

empresa para elaboração de projeto básico de engenharia rodoviária para 

melhorias físicas e operacionais destinado à recuperação do pavimento, OAE’S,  

Drenagem e OAC’S, Geotecnica, Plano de Recuperação de Áreas degradadas 

(PRAD), desapropriação e preservação do Patrimônio  Histórico e cultural, da 

Rodovia RJ-149, no trecho entre Rio Claro (entroncamento com a RJ-155) e 

Mangaratiba (entroncamento com a BR-101), com extensão aproximada de 40 KM, 

a fim de atender 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 

Projeto básico de Engenharia Rodoviário para melhorias físicas e operacionais 

destinado à recuperação do pavimento, OAE’S, Sinalização, Drenagem e OAC’S, 

Geotecnia, Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD), Desapropriação e 

Preservação do Patrimônio Histórico e cultural, da rodovia RJ-149, no trecho entre Rio 

Claro (entroncamento com a RJ-155) e Mangaratiba (entroncamento com a BR-101), 

com extensão aproximada de 40Km. 
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4.2 Informações Complementares 

Cabe informar que os itens das estimativas de custos ainda não possuem 

códigos correspondentes no SIGA, porém, a fim de dar maior celeridade a este processo 

licitatório na modalidade de concorrência, os códigos do SIGA irão ser fornecidos 

posteriormente, assim que a sua inclusão for efetivada.  

 

4.3 Definição da natureza do serviço 

Os serviços para a execução dos serviços 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. 

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 de todo projeto 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 nº 8.666/1993 e o Decreto Estadual nº 

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 fornecer 

quaisquer equipamentos ou pessoal para o cumprimento dos serviços. 
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A CONTRATANTE emitirá 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 documento integrante do termo de referência desta 

licitação. 

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 às obras e serviços 

para implantação do projeto. 

Cabe especificamente à 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 
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couber, garantida prévia defesa, às penalidades previstas no artigo 87, incisos I a IV, da 

Lei nº 8.666/93.  

 

5.2 Informações Contratuais 

 
 5.2.1 Duração do contrato 

A presente contratação terá a duração de 330 (trezentos e trinta) dias, de acordo 

com o cronograma físico-financeiro. 

 

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 (§ 3º, art. 

64 da Lei Federal nº 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. 
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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 § 1º, art. 56 da Lei n.º 8.666/93, da ordem de 5% (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) do valor do contrato, conforme § 1º, 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 n.º 8.666/93, a garantia deverá ser complementada, no prazo de 72 (setenta e 

duas) horas, para que seja mantido o percentual de 5% (cinco por cento) do valor do 

Contrato. 

 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. 
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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. 6º 

da Instrução Normativa/SLTI/MPOG nº 01, de 19 de janeiro de 2010 e no Decreto 

Federal nº 7.746/2012, no que couber. 

 Deverão ser observadas, também, durante a execução 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 modernos e adequados às 

normas e preservação ambiental. 

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

• Decreto Estadual 43.629/12; 

• Catalogo 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; 
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• AS 8000 (Social Accountability International) – normas socialmente 

responsáveis; 

• NBR 16001(ABNT) – sistema de gestão da responsabilidade social; 

• Selo Verde (FSC – Forest Stewardship Council) – madeira; 

• Classificação ENCE – eficiência energética; 

• Fundación Instituto de Desarrollo Regional; 

o http://www.fidr.org.ar/ 

• Projeto Prefeito Amigo da Criança (Fundação Abrinq); 

o http://www.fundabrinq.org.br/projeto.php?id=18 

• Núcleo de Estudos e Tecnologias em Gestão Pública (UFRGS); 

o http://www.ufrgs.br/nutep/principal.php 

• Ideias para ação municipal (Instituto Pólis); 

o http://www.direitoacidade.org.br/publicacoes_interno.asp?codigo=54 

• Programa de Gestão Pública e Cidadania (FGV); 

o http://www.eaesp.fgvsp.br/Ceapginterna.aspx?PagId=ETKHMPRJ 

• Centro de Estudos em Sustentabilidade (FGV); 

o http://www.gvces.com.br/ 

• Catalogo Sustentável. 

o http://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 

http://www.fidr.org.ar/
http://www.fundabrinq.org.br/projeto.php?id=18
http://www.ufrgs.br/nutep/principal.php
http://www.direitoacidade.org.br/publicacoes_interno.asp?codigo=54
http://www.eaesp.fgvsp.br/Ceapginterna.aspx?PagId=ETKHMPRJ
http://www.gvces.com.br/
http://www.catalogosustentavel.com.br/
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 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 

 A subcontratação de empresa para a execução de parte dos serviços será 

permitida para as atividades que não constituam o escopo principal do objeto, até o 

limite de 30% do valor do orçamento, caso sejam necessários ao desenvolvimento dos 

projetos:   

• Serviços de Sondagem e Ensaios de solo; 

• Serviços de Avaliação Estrutural e Caracterização do 
Pavimento (FWD); 

• Serviços de Topografia e Batimetria. 

 

Os serviços referentes as parcelas de maior relevância não poderão ser 

subcontratadas, ou seja: 

• Elaboração de Projeto de Obras de Artes Especiais; 

• Elaboração de Elaboração de Projeto de Geotecnia de Contenções 

e Obras de Terra; 

• Elaboração de Projeto de Pavimentação e Sinalização; 

• Elaboração de Projeto de Drenagem e Obras de Arte Corrente (OAC); 

• Elaboração de Projeto de Preservação do Patrimônio Histórico e 

Cultural. 

 

5.2.8 Possibilidade de Participação de Consórcio 

Não será permitida a participação de licitantes em regime 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 Projetos de 

Engenharia Rodoviária, é perfeitamente pertinente e compatível para empresas 
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atuantes no ramo licitado, 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 técnica ou 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. 

Pelos motivos já expostos, conclui-se que a vedação de constituição de 

empresas em consórcio, para o caso concreto, é o que melhor atende ao interesse 

público, por prestigiar os princípios da competitividade, economicidade e moralidade.  

Ressalte-se que a nossa decisão com relação à vedação a participação de consórcios, 

para o caso concreto em análise, visa exatamente afastar a restrição à competição, na 

medida em 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.     

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 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. 

Sendo assim, não será permitida a participação de consórcios no presente 

certame. 

5.2.9 Possibilidade de Participação de Cooperativa 

Não será admitida participação de cooperativas de trabalho. 
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A vedação é justificada pela natureza do serviço que será prestado, incompatível 

com as características das cooperativas, uma vez que as tarefas não seriam passíveis 

de execução com autonomia pelos cooperados, sem relação de subordinação com a 

cooperativa, evitando-se a eventual responsabilidade subsidiária do Poder Público pelo 

inadimplemento dos encargos trabalhistas, na forma do Enunciado 331 do TST. 

O sucesso de um bom projeto de engenharia rodoviária depende da 

interação entre as diversas disciplinas profissionais capacitados e experientes  

 

5.3 Seleção de fornecedor 

5.3.1 Forma De Seleção 

 A presente contratação se dará por procedimento licitatório na modalidade de 

Concorrência, tipo Técnica e Preço, por menor preço global, nos termos da Lei 

Federal nº 8.666/93, combinada com Decreto Federal nº 9.412 de 18/06/2018. 

 No que refere-se a prestação de serviços de natureza predominantemente 

intelectual (art. 13, 8.666/93), a exemplo de estudos técnicos,  planejamentos, projetos 

básicos e executivos,  gerenciamento,  supervisão,  entre outros,  a modalidade por 

técnica e preço é a mais indicada,  em prestígio da maior experiência da Licitante e de 

sua equipe técnica,  ofertando maior garantia e segurança a Administração,  por 

extensão a sociedade,  está beneficiária final do objeto a ser contratado, na busca da 

proposta mais vantajosa.  

A qualidade do projeto está diretamente relacionada a maior experiência 

(operacional e técnico-profissional) do Licitante e futuro contratado, o que irá refletir em 

melhores e mais duráveis obras, em síntese na contratação mais vantajosa para a 

Administração. 

 No presente caso a modalidade de Técnica e Preço para classificação dos 

concorrentes, se justifica por tratar-se de serviço de Elaboração de Projetos de 

Engenharia Rodoviária, de natureza eminentemente intelectual, com 

complexidade técnica. 
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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, empreitada por preço global, quando 

se contrata a execução da obra ou do serviço por preço certo e total, com pagamentos 

mensais por etapas entregues do produto. 

             

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 



 
Governo do Estado do Rio de Janeiro 

Secretaria de Estado das Cidades 

Fundação Departamento de Estradas de Rodagem-RJ 

 

Fundação Departamento de Estradas de Rodagem - RJ 

Av. Pres. Vargas, 1100 - Centro, Rio de Janeiro 

CEP: 20071-002 / (21) 2334-5994 - Ramal 2170 

37 de 41 

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. Il, do Art. 30, da 

Lei nº. 8.666/93, observando as peculiaridades do objeto deste Estudo, devendo o 

documento estar assinado, datado e os signatários devidamente identificados com o 

nome completo e cargo. 

• A licitante deverá 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. 

• Será permitida a comprovação de vínculo profissional por meio de contrato de 

prestação de serviços, celebrado de acordo com a Legislação Civil comum. 

• Em se tratando de sócio da empresa, o contrato social da licitante servirá de 

documento hábil para a 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. 
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As parcelas de maior relevância técnica e de valor significativo são as 
seguintes:  

• Elaboração de Projeto de Obras de Arte Especiais; 

• Elaboração de Projeto de Geotecnia de Contenções e Obras de 

Terra; 

• Elaboração de Projeto de Pavimentação; 

• Elaboração de Projeto de Drenagem e Obras de Arte Corrente. 

A comprovação de aptidão da licitante através da apresentação de atestados 

técnicos deverá ser exigida para os itens de maior relevância de acordo com os 

seguintes critérios: 

• Conhecimento do problema; 

• Tempo de atuação da proponente na área de projetos rodoviários; 

• Experiência específica da proponente na área de projetos de engenharia 

rodoviária; 

• Experiência da equipe técnica (coordenador e engenheiros civis de cada 

disciplina). 

Os critérios de classificação e julgamento das propostas técnicas estão 

especificados no Anexo IX do Edital de Licitação. 

5.3.5 Qualificação Econômico-Financeira 

O licitante detentor da melhor proposta de técnica e 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 judiciária 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 
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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 determinará o que for necessário para o fiel 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. 
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 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 dúvidas 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 é 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 acima: 

− 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. 
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6. ASINATURA DOS RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO

Declaro que sou responsável pela elaboração do presente Estudo Técnico 
Preliminar, para contratação de empresa para a elaboração de " Projeto básico de 

Engenharia Rodoviário para melhorias físicas e operacionais destinado à 

recuperação do pavimento, OAE'S, Sinalização, Drenagem e OAC'S, Geotecnia, 

Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD), Desapropriação e 

Preservação do Patrimônio Histórico e cultural, da rodovia RJ-149, no trecho entre 

Rio Claro (entroncamento com a RJ-155) e Mangaratiba (entroncamento com a 

BR-101), com extensão aproximada de 40Km." que levantou os elementos essenciais 
que irão compor o Termo de Referência e demonstrou ser viável a contratação 
demandada. 

Rio de Janeiro, 1 O de julho de 2022. 

/ Juliana 

Éngenheira Civ 

7. RATIFICAÇÃO DA AUTORIDADE COMPETENTE

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

Rio de Janeiro, 1 O de julho de 2022. 

Diretor de Projetos de Engenharia 
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