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                                   ATOS PREPARATÓRIOS 

Para a elaboração do projeto tomou-se por base o Art. 4° do Decreto 7.581, de 

11 de outubro de 2011, com o objetivo de direcionar a Administração Pública à 

mencionada contratação, preparar elementos necessários e suficientes, com 

nível de precisão adequado, a fim de caracterizar os serviços e obras que serão 

contratados, estabelecer normas, especificações e procedimentos, elaborar 

documentos necessários do objeto a ser licitado e definir os parâmetros do 

certame. 

 

1 – JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO E DA ADOÇÃO DO RDC 

 1.1 JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO 

 

 Revitalização da Orla do município de São Miguel do Guamá, será implantado 

revitalização da Orla do “RIO GUAMÀ” a requalificação prevê promover área ao 

acesso de iluminação, drenagem, calçada acessíveis, arborização e paisagismo 

estes elementos enfatiza programa turismo, porém estão inseridos. 

Por mobilidade urbana entendemos toda a forma de locomoção dentro dos 

centros urbanos, incluindo aí a preocupação com a eficácia dos meios de 

transporte públicos, o grau de participação dos meios particulares de transporte, 

a acessibilidade das vias públicas e dos transportes para os portadores de 

necessidade especiais (rampas e elevadores para cadeirantes, piso tátil para 

deficientes visuais, etc), custos econômicos e ambientais dos transportes 

urbanos, entre outros. Em suma, todo o deslocamento de pessoas e cargas no 

espaço urbano está incluso na questão da mobilidade urbana na mobilidade 

urbana 

Área a ser revitalizada é uma área turística vem sendo com passar dos anos 

abandonada pelo poder público e se tornou área perigosa escura em sem acesso 

a mobilidade urbana, sem calçamento afetada devido ao desgaste e falta de 

manutenção afetando o sistema viário e calçamento público, deixando os 

moradores e visitantes sem acesso adequado, principalmente pessoas com 

necessidades especiais. Apesar de terem sido realizadas, em administrações 

anteriores, algumas ações, estas não foram adequadas para solucionar o 

problema em questão de modo mais definitivo. Em virtude disso, Neste sentido, 

o empreendimento em questão visa dar início ao processo de revitalização orla 

do Rio Guamá, garantindo segurança aos moradores e visitantes, que, em 

grande número, frequente. Combater às desigualdades sociais, transformando 
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as cidades em espaços mais humanizados e priorizando mobilidade através de 

calçamento acessíveis 

 

1.2 DA OPÇÃO PELO USO DO RDC 

 

 A adoção pelo RDC fundamenta-se no art. 01, da Lei nº 12.462, de 04 de agosto 

de 2011, VIII - das obras e serviços de engenharia, relacionadas a melhorias na 

mobilidade urbana ou ampliação de infraestrutura logística; e  (Incluído pela Lei 

nº 13.190, de 2015). Considerando, revitalização da Orla tratará melhoria na 

mobilidade urbana, assim objetivando a eficiência na contratação, 

competitividade entre os licitantes, assim com o para assegurar o tratamento 

isonômico, buscando maior simplificação, celeridade, transparência e eficiência 

nos procedimentos para dispêndio de recursos públicos e a seleção da proposta 

mais vantajosa para a administração pública. Por estas razões e pela 

complexidade da situação, optamos pela adoção do RDC no Regime de 

contratação: empreitada por preço Global, no modo disputa fechado, forma de 

execução da licitação presencial, por adotar quando se contrata a execução da 

obra ou serviço por preço certo e total. Este regime deve ser o escolhido quando 

é possível determinar qualitativa e quantitativamente, ainda na fase interna da 

licitação, com precisão, o objeto a ser executado. 

 Considerando, todos os fatos descritos acima, esperamos ampliar a 

eficiência na contratação pública, e a competitividade do licitante, promover a 

troca de experiência e tecnologias em busca da melhor relação custo e 

benefícios para administração pública e obter soluções técnicas inovadoras que 

reduzam o prazo de execução das obras e os custos diretos do empreendimento, 

bem como os custos de operação do segmento, com retorno econômico imediato 

à região.  

A Lei que regulamenta o RDC estabelece parâmetros a serem seguidos pela 

Administração Pública, a fim de que esta possa definir, de modo preciso e 

satisfatório, as condições da disputa e do contrato a ser executado. Alguns itens 

foram significativos para escolha do regime outrora indicado, tais como:  

- Busca por maior simplificação, celeridade, transparência e eficiência nos 

procedimentos para dispêndio de recursos públicos;  

- Aproximar as contratações públicas das sistemáticas utilizadas no Setor 

Privado;  

- Otimização dos recursos disponíveis na região; 

 - Compartilhamento do Risco do Empreendimento.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13190.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13190.htm#art1
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2– DEFINIÇÃO 

 2.1 OBJETO / DEFINIÇÕES / INFORMAÇÕES ESSENCIAIS DA 

CONTRATAÇÃO  

2.1.1 – DO OBJETO DA CONTRATAÇÃO EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE 

REVITALIZAÇÃO DA ORLA DO RIO GUAMÁ, COM FORNECIMENTO DE 

MATERIAIS, MÃO DE OBRA COM LEIS SOCIAIS, EQUIPAMENTOS, 

IMPOSTOS E TAXAS, DE ACORDO COM MEMORIAL DESCRITIVO, 

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, PARA 

ATENDER A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E 

URBANISMO- SEMIU e o contrato de repasse nº 832415/2016/MTUR/CAIXA.  

2.1.2 – DEFINIÇÕES/INFORMAÇÕES ESSENCIAIS Prefeitura Municipal de 

São Miguel do Guamá.  

LOTE: ÚNICO. Em razão do melhor gerenciamento dos serviços, os quais terão 

características única, permitindo-se uma única administração local para melhor 

gerenciamento dos serviços e obtenção de custos mais competitivos no 

mercado. Referência de Preços: O valor estimado da contratação foi elaborado 

de acordo com o que determina o art. 9º, §2º, II, da Lei nº 12.462/11, 

contemplando a seguinte metodologia: a) Planilha orçamentária com todos os 

serviços a serem executados contemplando os projetos e as obras. A planilha 

orçamentária possui colunas com as seguintes designações: número do item, 

código SINAPI, descrição do serviço, unidade, quantidade, preço unitário e preço 

total. Para os projetos foram utilizadas as referências do SINAPI 2; b) Nas 

composições dos custos unitários foram utilizados os insumos contidos nas 

planilhas de insumos SINAPI (sempre que possível); Critério de Julgamento: 

Menor Preço. Relação de Índices Contábeis: previstos na minuta de Edital 

padrão da SEMIU (qualificação econômico-financeira). Para os devidos efeitos, 

declaro que concordo com a utilização desta Relação de Índices Contábeis 

exigidas para fins de qualificação econômico-financeira, previstos na IN nº 

02/2010 – SLTI/MPOG. Exclusividade/Benefício ME – Microempresa/EPP – 

Empresa de Pequeno Porte (Art. 48, Lei complementar 123/2006): Não aplicável. 

A exclusividade de participação de Microempresas ou Empresas de Pequeno 

Porte não se enquadra ao objeto da contratação, considerando seu valor e a 

natureza e especificidade das obras, os quais revelam a inviabilidade técnica do 

parcelamento do objeto. Serviço contínuo: Não se aplica. Indicação da fonte de 

recursos suficientes para a contratação: Crédito Suplementar com recurso 

proveniente de Convênio firmado com o Ministério do Turismo” Infra-estrutura 

Turística”. 
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 3. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

A contratação de pessoa jurídica para a prestação dos serviços, objeto deste 

Termo de Referência deverá obedecer às pertinentes normas, critérios e 

parâmetros técnicos de qualidade estabelecidos na composição do competente 

Edital, em conformidade com os termos da Lei Federal nº 8.666,de 21 de junho 

de 1993, com nova redação da Lei n.º 8.883/94, e os dispositivos da legislação 

complementar 123/2006, fundamenta-se no art. 01, da Lei nº 12.462, de 04 de 

agosto de 2011, VIII - das obras e serviços de engenharia, relacionadas a 

melhorias na mobilidade urbana ou ampliação de infraestrutura logística; 

e  (Incluído pela Lei nº 13.190, de 2015) pertinente, bem como pelos preceitos 

de direito público e privado e, supletivamente, pelos princípios da teoria geral 

dos contratos. 

4. DEFINIÇÕES ESSENCIAIS  

 

Prefeitura Municipal de São Miguel do Guamá. 

 LOTE: ÚNICO. 

 Em razão do melhor gerenciamento dos serviços, considerou-se como melhor 

viabilidade técnica a contratação em lote único, permitindo-se uma única administração 

local para melhor gerenciamento dos serviços e obtenção de custos mais competitivos 

no mercado, além de permitir melhor gestão do contrato pela SEMIU.,, 

Orçamento: sigiloso. Conforme art.  6 § 3, o orçamento previamente estimado 

para a contratação será tomado público apenas e imediatamente após o 

encerramento da licitação, sem prejuízo da divulgação do detalhamento dos 

quantitativos e das demais informações necessárias para elaboração das 

propostas licitada. 

 a) constará seguintes designações: número do item, código SINAPI, 

descrição do serviço, unidade, quantidade, preço unitário e preço 

total. Para os projetos foram utilizadas as referências. 

b) nas composições dos custos unitários foram utilizados os insumos contidos 

nas planilhas de insumos SINAPI 

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO 

A proposta de preço de maior vantajosa será a de menor valor ofertado para a 

execução do objeto da licitação em questão. 

Será adotado o modo de disputa fechado. Onde as propostas apresentadas pelo 

licitantes serão sigilosas até a data e hora designadas para que sejam divulgadas 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13190.htm#art1
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 DO ORÇAMENTO E PREÇO DE REFERÊNCIA, REMUNERAÇÃO OU PRÊMIO CONFORME CRITÉRIO 

DE JULGAMENTO ADOTADO. 

 

Do orçamento e preço de referência o valor estimado para a contratação foi 

calculado da seguinte forma 

 

a) Com base nos valores praticados pelo SINAPI (mês base = Outubro de 2016) 

e pelo SEDOP (mês ase = SETEMBRO de 2016), para a maioria dos 

quantitativos dos serviços considerados, conforme planilha orçamentária;  

 b) Com base nos valores pagos pela Administração Pública em serviços e obras 

similares; No orçamento de referência da foram consideradas as seguintes taxas. 

Para a elaboração da Planilha:  

• BDI: 22,29% (vinte e dois e vinte nove) para a obra; 

• Encargos Sociais Horista: 85,41% (oitenta e cinco virgula e quarenta e um) com 

desoneração 

• Encargos Sociais Mensalista: 47,72% (quarenta e sete virgula e setenta e dois 

por cento );com desoneração 

• Encargos Sociais Horista: 115,56% (cento e quinze virgula cincoenta e seis por 

cento) sem desoneração 

• Encargos Sociais Mensalista: 71,77% (setenta e um virgula setenta e sete por 

cento );sem desoneração 

 

Na elaboração da proposta de preço é necessário que o licitante apresente o 

valor global, no mês-base do orçamento Outubro/ 2016, em moeda corrente 

nacional, incluindo todas as despesas diretas e indiretas necessárias à plena 

elaboração do Projeto Básico e Executivo e da Execução da Obra, objeto da 

licitação.  

As empresas deverão apresentar nas propostas, a composição do percentual de 

Benefício e Despesas Indiretas - BDI, incidente no valor global. É necessário que 

o licitante apresente também o Anexo I-C - Cronograma FísicoFinanceiro e o 

Anexo I-A - Planilha Orçamentária (Orçamento Sintético), devidamente 

adaptados à proposta. 

REMUNERAÇÃO 

 Os pagamentos serão efetuados por meio de medições mensais, vinculadas ao 

desempenho (execução) da contratada 
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As medições terão por base os critérios de pagamento descritos no Anexo I – C 

Cronograma Físico-Financeiro (Critérios de Pagamento). 

De acordo com o proposto no Anexo I – C, independentemente do critério de 

elaboração da proposta pelo contratado, a SEMIU realizará os pagamentos de 

cada grupo de serviços após a finalização de cada etapa, limitados a um 

percentual sobre o preço global ofertado, respeitando também o plano de 

execução das obras.  

Com o objetivo de mitigar eventuais riscos que possam decorrer da contratação 

e dispêndio de recursos pelo particular com vistas a evitar prejuízos ao 

patrimônio público e ao próprio objeto do contrato é exigido tanto Garantia quanto 

Seguro nesta contratação. 

Para o eventual descumprimento contratual e/ou porventura, de conduta ilícita, 

a fim de se identificar os pressupostos caracterizadores da infração e a precisa 

extensão da penalidade cabível, serão incluídas ao Contrato as Sanções 

dispostas no Edital do certame. 

2.2.3 Critério de Julgamento  

Adotado A licitação adotará o critério de julgamento Menor Preço 

3. PROPOSTA  

A indicação de marca ou similar:  Não se aplica 

 A exigência de amostra: Não se aplica. 

 A exigência de certificação de qualidade do produto ou do processo de 

fabricação: Não se aplica. 

 A exigência de carta de solidariedade emitida pelo fabricante: Não se aplica 

A proposta de preços deverá compreender a descrição completa do objeto e 

conter: 

Deverá ser apresentado pela Licitante o Preço Global.  

Serão consideradas inexequível a propostas com valores globais inferiores a 

70% ( setenta por cento) do menor dos seguintes valores: 

Média aritmédica dos valores das propostas superiores a cinquenta por cento do 

valor do orçamento previamente estimado pelo órgão licitante 

Valor do orçamento previamente estimado pelo órgão licitante 

Serão consideradas potencialmente inexequíveis as propostas com preços 

unitários inferiores a 70% ( setenta por cento) do menor dos seguintes valores: 

Valor do orçamento previamente estimado pelo órgão licitante 
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As composições de custos unitários serão verificadas quanto á adequação ao 

projeto  

4. HABILITAÇÃO  

4.1. Atestados de capacidade técnica 

a) Comprovação de que é adimplência com o município com o fornecimento do 

objeto, através de uma declaração fornecida pela Secretaria de Administração 

b) Alvara de Funcionamento dentro da validade 

c) Prova de inscrição ou registro da licitante individual ou das consorciadas, se 

for o caso e de seus respectivos Responsáveis Técnicos, junto ao Conselho 

Regional de Engenharia e Agronomia- CREA, da localidade da sede da licitante, 

em vigor. 

d) Atestado de capacidade técnica operacional devidamente registrado no CREA 

da região onde os serviços foram, acompanhados da respectiva certidão de 

acervo  Técnico –CAT, expedida por conselho, que  comprove que licitante que 

tenha executado por órgão ou entidade da administração pública direta ou 

indireta, federal, estadual, municipal ou do distrito Federal, ou ainda para 

empresa privada, obras/ serviços de características técnicas similares as do 

objeto da presente licitação, cujas parcelas de maior relevância técnica e de 

valores significativos são: 
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4.2. Vistoria 

 A visita técnica poderá ser acompanhada por Engenheiro da - SEMIU, que a 

certificará, expedindo o necessário Atestado de Visita. 

 Esse atestado será juntado à Documentação de Habilitação, nos termos do 

inciso III do Artigo 30, da Lei 8.666/93.  

A visita deverá ser agendada com antecedência e deverá ocorrer em data a ser 

marcada pelo Departamento de Planejamento a véspera da abertura da 

Proposta de Preço. Horário de atendimento no Departamento de Obras Civis - 

DEOC: são de 8:00 às 14:00 horas . 

4.3 ASSINATURAS 

Declaro que sou responsável pela elaboração deste Anteprojeto, bem como do 

respectivo orçamento. Os preços unitários são os constantes do SINAPI DE 

OUT. 2017 (NÃO DESONERADO)  E  SEDOP - SET. - 2017 

 

São Miguel do Guamá-PA, 03 de maio de 2018. 

 

 
ANTONIO CARLOS AMARO COSTA 
ENGENHEIRO CREA/PA 4188-D 
 
 

 
DANIEL COSTA BOMFIM 
ENGENHEIRO CREA/PA 28918-D  
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