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1. OBJETO

O objeto da presente licitação é a contratação de empresa para execução dos serviços técnicos especializados
para à Execução das Obras e Serviços de Engenharia, objetivando a complementação do sistema de
esgotamento sanitário em parte do 1° distrito de Maricá – RJ (sub-bacias de Araçatiba 1, Araçatiba 4 e
Itapeba 3).

2. QUANTITATIVOS
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Todos os serviços descritos no presente projeto, necessariamente deverão estar consubstanciados nas normas
técnicas brasileiras aplicáveis às suas elaborações e/ou execuções. Normas poderão ser elencadas, mas não
devem ser interpretadas como um rol exaustivo das normas aplicáveis, cabendo à empresa vencedora, a
responsabilidade de responder frente aos dispositivos técnicos de autoria da Associação Brasileira de Normas
Técnicas (ABNT) cabíveis, bem como de outro instituto normativo aceito no território nacional.

DESCRIÇÃO DETALHADA DO ITEM
Contratação de pessoa jurídica de direito
privado, para a execução de obras e serviços
de engenharia, objetivando a
complementação do sistema de esgotamento
sanitário em parte do 1° distrito do município
de Maricá, Rio de Janeiro.

ÁREA TOTAL

ÁREA AFETADA
6,70 km de linhas
de recalque

362,480 km²
(IBGE 2021)

3 estações
elevatórias
1,82 km de
emissário terrestre

3. JUSTIFICATIVA

Com o advento da publicação do Decreto Estadual n° 42.931/2011, datado de 18/04/2011, que dispõe acerca
da criação do Programa de Saneamento Ambiental dos Municípios do entorno da Baía de Guanabara
(PSAM), que objetiva a promoção da melhoria ambiental e qualidade de vida da população residente nos
municípios do entrono da Baía de Guanabara, nasce na estrutura administrativa do Governo do Estado do
Rio de Janeiro, subordinada à Secretaria Estadual do Ambiente, a Unidade Executora - UEPSAM do referido
Programa, competente por sua gestão em instância administrativa, técnica e financeira.
Compete a UEPSAM, dentre outras ações, o desenvolvimento e a implantação dos instrumentos e
procedimentos operacionais para a execução do PSAM, inclusive a elaboração de editais relativos aos
procedimentos de licitações e contratações de serviços técnicos, bem como a preparação de documentação
necessária à celebração dos convênios necessários à consecução.
O município de Maricá, pertencente ao Estado do Rio de Janeiro, limítrofe com Niterói, São Gonçalo,
Itaboraí, Tanguá, Saquarema e Oceano Atlântico.
O 1º distrito, sediado pela cidade de Maricá, é composto pelos seguintes bairros: Araçatiba, Caju, Barra de
Maricá, São Bento da Lagoa, Zacarias, Jacaroá, São José de Imbassaí, Itapeba, Retiro, Camburi, Caxito,
Ubatiba, Condado, Pilar e Silvado.
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A presente obra é parte integrante do Termo de Ajuste de Contas do COMPERJ, contempla a construção de
6,70 km de linhas de recalque, 3 Estações Elevatórias, uma ETE tratando 50,0 L/s de esgoto, caixa de carga e
1820,00 m de emissário terrestre, beneficiando uma população de aproximadamente 20.000 habitantes.
A Obra destina-se a complementação do sistema de esgotamento sanitário cujas obras foram paralisadas.
O atual projeto contempla 3 sub-bacias, dentre as quinze previstas. São elas: Araçatiba 1 (SB 02), Araçatiba
4 (SB 03) e Itapeba 3 (SB 06).
A sub-bacia 02 tem a função de receber toda a vazão de Barra de Maricá e parte do bairro de Araçatiba e
bombear essas vazões para a ETE.
A sub-bacia 03 tem a função de receber a vazão de Barra de Maricá e parte do bairro de Araçatiba e bombear
essa vazão para a sub-bacia 02.
A sub-bacia 06 recebe tem a função de receber a vazão de São José do Imbassaí e parte do bairro de Itapeba
e bombear essas vazões para a bacia subsequente que chegará a estação de tratamento.
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Considerando, dentre outros aspectos não menos relevantes, que é dever do poder público e da coletividade a
defesa e preservação do meio ambiente, a atuação do Estado do Rio de Janeiro no sentido de viabilizar uma
política ambiental voltada para o incremento da qualidade de vida da população e da geração de empregos e
renda compatíveis com o desenvolvimento econômico sustentável, a UEPSAM está comprometida com o
pleno e irrestrito cumprimento aos compromissos inerentes à Administração Pública, no sentido de por
termo à “Implantação de Sistema de Saneamento Básico no município de Maricá”, motivo pelo qual
inauguramos a pretensa contratação de obra e serviços de engenharia para a complementação do
esgotamento sanitário em parte do 1° distrito do município de Maricá.

4. DO TIPO DE CONTRATAÇÃO

As obras e serviços de engenharia serão licitadas pelo Critério de Julgamento: Menor Preço e Regime de
Execução: Empreitada por Preço Unitário.
As propostas serão julgadas pelo critério de MENOR VALOR GLOBAL, conforme artigo 45, I da Lei
Federal nº 8.666/93, ficando adstrito que eventuais ajustamentos dos valores referenciais deverão ser
propostos com o mesmo percentual ofertado, ou seja, todos os itens da tabela deverão ser ajustados em
idêntica proporcionalidade.
O regime de execução se dará por meio de empreitada por preço unitário, conforme artigo 10, II, “b” da Lei
Federal nº 8.666/93
Será adotada modalidade licitatória concorrência.
Será permitida a participação de consórcios, no limite de 2 (duas) empresas.

5. DO LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
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As obras e serviços de engenharia serão executados na área urbana do 1° distrito do município de Maricá, na
região central e nos bairros de Araçatiba e Itapeba.

6. DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

As obras e serviços de engenharia serão executados no prazo de 540 (quinhentos e quarenta) dias, conforme
consta no cronograma físico-financeiro e de etapas.

7. DO ESCOPO DOS PRINCIPAIS SERVIÇOS E DESCRIÇÃO DA OBRA

7.1 Linha de Recalque
Há uma previsão de três linhas de recalque. Uma linha interligando a EEEB-Araçatiba 1 a ETE, com 1100 m
de extensão e diâmetro de 150 mm, uma segunda linha interligando a EEEB-Itapeba 3 a ETE com extensão
de 3260 m e diâmetro de 200 mm, e a linha de recalque final que faz a interligação entre a ETE e a caixa de
carga, com extensão de 2340 m e diâmetro de 400 mm.

7.3 Elevatórias
O projeto prevê três elevatórias, EEEB-Araçatiba 1, EEEB-Araçatiba 4 e EEEB-Itapeba 3, com vazões de
15,0 L/s, 15,0 L/s e 28 L/s, respectivamente.

7.4 ETE
Está previsto uma ETE tipo UASB com capacidade de 50 L/s.

7.5 Emissário Terrestre
O emissário terrestre tem origem na caixa de carga e destino na estrutura de transição do emissário
submarino. O emissário previsto deve ser construído em PEAD com 1820 m de extensão e diâmetro 400
mm.

7.6 Emissário Submarino
O emissário submarino foi parcialmente executado. Resta executar o tramo inicial do emissário, de
aproximadamente 400 m partindo da caixa de transição, que fará a transição na zona de arrebentação, a
interligação dos quatro tramos de 1000 m do emissário submarino e a execução dos difusores na extremidade
do emissário.

8. DO ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS
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Para efeito de acompanhamento das obras, no ato do contrato, o PSAM designará pessoa ou comissão, ao seu
critério, seguindo o que determina o Decreto Estadual nº 45.600/2016, que regulamenta a gestão e a
fiscalização das contratações da Administração.
A gestão do contrato e a programação dos serviços serão efetuados por técnicos da secretaria de obras,
projetos e captação de recursos e convênios do Rio de Janeiro, de acordo com as especificações e instruções
constantes no contrato e seus respectivos anexos.
Os serviços serão fiscalizados, medidos e acompanhados pela Secretaria de Obras, Projetos e Captação de
Recursos e Convênios, a quem competirá à emissão das Ordens de Pagamento após a confirmação dos
trabalhos realizados.
A Secretaria de Obras, Projetos e captação de Recursos e Convênios terá acesso a todas as informações sobre
o andamento relativo aos trabalhos contratados em qualquer fase.

9. MEMORIAL DESCRITIVO

9.1 Especificações técnicas
Este documento estabelece as normas gerais e especificas para a execução das obras de implantação do
sistema de esgotamento sanitário em parte do primeiro distrito do município de Maricá.
Essas especificações técnicas devem ser entendidas como complementar aos desenhos do projeto executivo.
Ressalta-se que antes do início das obras deverá ser elaborado pela contratada o projeto executivo completo,
contendo todas as especificações necessárias e compatibilizações com o projeto básico entregue.
Sendo ainda, necessário o cumprimento das seguintes normas técnicas:
·

NBR 12214 – Projeto de sistema de bombeamento de água para abastecimento público.

·

NBR 12215 – Projeto de adutora de água para abastecimento público.

·

NBR 12217 – Projeto de reservatório de distribuição de água para abastecimento público.

·

NBR 12218 – Projeto de rede de distribuição de água para abastecimento público.

·
NBR 12266 – Projeto e execução de valas para assentamento de tubulação de água, esgoto ou
drenagem urbana.
·

NBR 12595 – Assentamento de tubulações de ferro fundido dúctil para condução de água sob pressão.

·

NBR 5626 – Instalação predial de água fria.

·

NBR 5647 – Tubos e conexões de PVC rígido para adutoras e redes de água.

·
NBR 7675 – Tubos e conexões de ferro dúctil e acessórios para sistemas de adução e distribuição de
água – Requisitos.
·

NBR 12209 – Projeto de Estações de Tratamento de Esgoto Sanitário.

·

NBR 9648 – Estudos de concepção de esgoto sanitário.

·

NBR 9649 – Projeto de redes de esgoto sanitário.
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9.1.1 Canteiro de obras
A localização, construção, operação e manutenção do Canteiro de Obras será submetida à aprovação prévia
da Fiscalização, bem como os métodos de trabalho a serem adotados nos serviços preliminares.
Construção das unidades físicas compatíveis com as necessidades da obra, com o valor total da obra, com o
prazo de execução, com a área de estocagem de materiais, de manobra e guarda de veículos e equipamentos,
e com as características físicas de seus componentes. Ela engloba as ligações de água, esgotamento sanitário,
energia elétrica, lógica e telefonia, dentre outras.
As instalações deverão atender às normas do MINISTÉRIO DO TRABALHO pertinentes ao assunto. A
CONTRATADA será responsável pela ordem e segurança no Canteiro. Caberá à CONTRATADA a
manutenção das construções, instalações, estradas, pátios e cercas do canteiro até o final da obra.

9.1.2 Movimento de terra
A escavação poderá ser feita manualmente ou com equipamento mecânico apropriado. Neste caso, a
escavação mecânica deve se aproximar da cota do projeto, sendo o nivelamento e acerto do piso feito
manualmente. O material resultante da escavação, que não puder ser reaproveitado, será imediatamente
removido para local aprovado pela Fiscalização e pela Prefeitura. O material passível de reaproveitamento
será depositado, provisoriamente, em local apropriado, de modo a não perturbar os serviços e não
comprometer a segurança da obra.

9.1.3 Escoramento
A contratada, com a aprovação da fiscalização, providenciará, sob sua responsabilidade, o escoramento
adequado das valas de modo a garantir a incolumidade das pessoas, evitar danos a terceiros e possibilitar o
normal desenvolvimento dos trabalhos.
Será utilizado escoramento sempre que as paredes laterais de valas forem constituídas de solo passível de
desmoronamento, bem como nos casos em que devido aos serviços de escavação, se constate a possibilidade
de alteração da estabilidade.
É obrigatório o escoramento para valas de profundidade superior a 1,25 m, conforme estabelece a portaria nº
3.214 do Ministério do Trabalho.
Em valas com profundidade inferior a 1,25 m deve ser utilizado escoramento sempre que as paredes laterais
forem constituídas de solo passível de desmoronamento.
A definição do tipo de escoramento a empregar depende da qualidade do terreno, da profundidade da vala e
das condições locais, e ainda das considerações de fiscalização.
No caso de escavação manual de valas, o escoramento deve ser executado simultaneamente à escavação,
ficando a profundidade da vala, para a escavação manual limitada em até 2,00m.
A fiscalização, em qualquer tempo, poderá exigir a apresentação da memória de cálculo referente ao
escoramento utilizado no caso da contratada querer usar escoramentos diferentes daqueles recomendados
pela contratante

9.1.4 Demolições e remoções
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A contratada deverá responsabilizar-se por toda e qualquer demolição, bem como por todo bota-fora
eventualmente necessário, e antes de qualquer intervenção em ruas ou passeios pavimentados, deverá tomar
conhecimento prévio da natureza das obras a executar, de modo a providenciar o necessário para a
recomposição dos mesmos, mantendo sempre a originalidade dos pavimentos existentes, devendo ser
executado conforme requisitos da contratante.
Todas as demolições necessárias, bem como limpeza completa do terreno serão feitas dentro da mais perfeita
técnica, tomados os devidos cuidados de forma a se evitar danos a terceiros
O material proveniente da demolição será imediatamente removido para local aprovado pela fiscalização e
pela Prefeitura, se não puder ser reaproveitado, ou devidamente armazenado, se ainda útil na recomposição
do pavimento.

9.1.5 Base de brita corrida
Brita corrida é a camada de base composta por produtos resultantes de britagem primária de rocha sã, que em
uma condição granulométrica mínima assegura estabilidade à camada, quando executada através das
operações de espalhamento, homogeneização, umedecimento e compactação. A camada de base de bica
corrida deve ser executada com materiais que atendam aos seguintes requisitos:
• Os agregados utilizados obtidos a partir da britagem e classificação de rocha sã devem ser constituídos por
fragmentos duros, limpos e duráveis, livres de excesso de partículas lamelares ou alongadas, macias ou de
fácil desintegração, assim como de outras substâncias ou contaminações prejudiciais.
• Desgaste no ensaio de abrasão Los Angeles, conforme NBR NM 51, inferior a 50%.
• Equivalente de areia do agregado miúdo, conforme NBR 12052, superior a 55%
• A superfície a receber a camada de base de bica corrida deve estar perfeitamente limpa, isenta de pó, lama e
demais agentes prejudiciais além de ter recebido prévia aprovação por parte da fiscalização. Eventuais
defeitos existentes devem ser adequadamente reparados antes da distribuição da bica corrida.

9.1.6 Imprimação da base
Tal serviço consiste na aplicação de material betuminoso sobre a superfície da base, para promover uma
maior coesão da superfície da base, uma maior aderência entre a base e o revestimento, e também para
impermeabilizar a base.
A área imprimada deverá ser varrida para a eliminação do pó e de todo material solto e estar seca ou
ligeiramente umedecida. É vedado proceder a imprimação da superfície molhada ou quando a temperatura do
ar seja inferior a 10ºC. O tráfego nas regiões imprimadas só deve ser permitido após decorridas, no mínimo,
24 horas de aplicação do material asfáltico. A imprimação será medida em metros quadrados de área
executada, obedecidas as larguras de projeto.

9.1.7 Concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ)
Concreto asfáltico é o revestimento flexível, resultante da mistura a quente, em usina apropriada, de
agregado mineral graduado, material de enchimento (filler) e material betuminoso, espalhada e comprimida a
quente sobre a base imprimada ou sobre a camada de regularização com CBUQ. A mistura será espalhada,
de modo a apresentar, quando comprimida, a espessura do projeto.

9.1.8 Concreto
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O concreto deverá ser composto de cimento Porland, água, agregado mineral (miúdo e graúdo) e aditivos que
possam mostrar indispensáveis através dos ensaios de laboratório, combinados em proporções necessárias
tanto na central misturadora como na obra.
- Trabalhabilidade: deverá ser compatível com as dimensões da peça a concretar, com a distribuição da
armadura e com os processos de lançamento e adensamento a serem usados;
- Durabilidade: deverão ser tomados cuidados especiais em relação à escolha dos materiais constituintes, ao
consumo mínimo de cimento e à relação água/ cimento, a fim de garantir a boa durabilidade;
- Resistência mecânica: deverá ter uma resistência característica maior que adotada no projeto.

9.1.9 Estação de tratamento de esgoto
O objetivo do tratamento do esgoto é remover os poluentes da água previamente usada pela população, de
forma a devolvê-la aos corpos hídricos em boas condições e de acordo com os parâmetros exigido pelos
órgãos ambientais. Para tanto, foram criadas as ETEs, ou Estações de Tratamento de Esgoto. Nesses locais, o
esgoto passa por diversos processos, químicos, físicos e/ou biológicos, que garantem a retirada dos poluentes
de forma eficaz.
De modo geral, é possível dizer que o foco do tratamento dos esgotos é contribuir com a saúde da população
e preservar o meio ambiente, especialmente garantindo a qualidade das águas de lagoas, rios, mares e até de
reservatórios subterrâneos. Isso é importante para garantir a sustentabilidade desse recurso, que é finito, para
toda a comunidade biótica que depende dele, bem como oferecer melhores condições de vida para as
pessoas.

9.1.10 Estação elevatória
A Estação Elevatória de Esgoto, também conhecida como EEE, é uma estrutura que tem o objetivo de
encaminhar os efluentes sanitários, através de motobombas, até a rede de coleta de esgoto ou até
uma Estação de Tratamento de Esgoto.
A motobomba utilizada na Estação Elevatória de Esgoto é do tipo submersível, com orifício de descarga
vertical, concebida para o bombeamento de águas carregadas, em especial águas residuais. É produzida em
ferro fundido e aço inoxidável.

10. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

A documentação a ser exigida das empresas licitantes, relativa à qualificação técnica constituirá em:
a) Certidão de Registro do Licitante no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA e/ou
Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU competente da região a que estiver vinculado o proponente,
que comprove atividade relacionada com o objeto da licitação;
b) Declaração indicando o nome, CPF e nº do registro na entidade profissional
competentedoresponsáveltécnicoqueacompanharáaexecuçãodosserviçosdequetrata o objeto destaLicitação;
c) Prova de possuir no Acervo Técnico da Empresa, atestado(s) de execução de obras de características e
complexidade semelhantes às constantes do objeto da licitação, averbados pelo CREA e/ou CAU, emitidos
por entidades de direito público ouprivado. Os atestados apresentados para atender ao estipulado neste item
deverão estar acompanhados de cópia autenticada das respectivas certidões de registro no CREA e/ou CAU,
relativas às obrasatestadas, que comprove, na qualidade de serviços de maior relevância:
https://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?d-qBlq_KF4_2fdKMgucKGw2SOOsdRDgKOTt…
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* Execução de tubulação em ferro fundido – 3,00 km;
* Execução de estação de tratamento de esgoto tipo UASB – Vazão = 20 L/s;
* Execução de elevatória de esgoto bruto – Potência = 15 CV;
* Execução de emissário submarino.

d) Prova de possuir no seu quadro permanente, na data da Licitação, profissional ou profissionais de nível
superior detentor(es) de atestado(s) de responsabilidade técnica por execução de projetos e obras de
características semelhantes, averbado pelo CREA e/ou CAU, acompanhados das respectivas certidões de
Acervo Técnico – CAT, expedidas por estes Conselhos, que comprovem ter os profissionais executado
serviços relativos à execução de obra com características técnicas similares às do objeto da presente
licitação, que comprove, na qualidade de serviços de maior relevância, a saber:

d.1 Para comprovação da capacidade técnica do proponente será permitida a apresentação de tantos
atestados quantos forem necessários, desde que se refiram à experiência pertinente e compatível com o
objeto descrito anteriormente.

d.2 A comprovação de que o(s) detentor(es) do(s) referido(s) Atestado(s) de Responsabilidade Técnica
é (são) vinculado(s) à licitante, deverá ser feita através de cópia de sua(s) ficha(s) de registro de
empregado, da(s) Certidão(ões) de Registro do CREA e/ou CAU, do(s) contrato(s) particular(es) de
prestação de serviços, do(s) contrato(s) de trabalho por prazo determinado ou por meio de outros
instrumentos que comprovem a existência de um liame jurídico entre a licitante e o(s) profissional(ais)
qualificado(s), cuja duração seja, no mínimo, suficiente para a execução do objeto licitado.

d.3 Em se tratando de sócio da empresa, o contrato social da licitante servirá de documento hábil a
comprovação do vínculo.

d.4 A comprovação da qualificação técnica dos profissionais dar-se-á pela apresentação, na data do
certame, dentro do Envelope A – Habilitação, de currículos dos profissionais e respectivos atestados
fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, acompanhados das respectivas
Certidões de Acervo Técnico emitidas pelo CREA e/ou CAU.

d.5 Os serviços podem ser elaborados por diferentes engenheiros da equipe técnica, desde que
comprovado por atestados.

d.6 Deverá ser apresentada na data do certame, declaração individual, por escrito, de cada profissional
autorizando sua inclusão como membro da equipe técnica que participará efetivamente na execução
dos trabalhos.

https://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?d-qBlq_KF4_2fdKMgucKGw2SOOsdRDgKOTt…
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d.7 Os profissionais indicados serão os responsáveis pela apresentação do serviço, compondo a
respectiva equipe técnica. As substituições desses profissionais só serão admitidas, em qualquer
tempo, por outro que detenham as mesmas qualificações aqui exigidas e por motivos relevantes,
justificáveis pelo proponente e aceitos pelo contratante.

d.8 Para comprovação da capacidade técnica dos profissionais será permitida a apresentação de tantos
atestados quantos forem necessários, desde que se refiram à experiência pertinente e compatível com o
objeto descrito nas parcelas de maior relevância, permitindo-se o somatório de atestados, desde que
cada atestado individualmente apresente 20% da quantidade total dos serviços.

11. DA GARANTIA DA CONTRATAÇÃO

Como garantia do Contrato e da boa execução do objeto desta Licitação e para cobertura de eventuais
débitos, será entregue na Coordenadoria Financeira do PSAM, pela Licitante vencedora, em até 10 (dez) dias
úteis contados da data da assinatura do contrato, o valor de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do
Contrato a ser firmado em reais.
Caberá a CONTRATADA optar por uma das seguintes modalidades de garantia previstas na Lei Federal nº
8666/93 em seu artigo 56:
a) Caução em dinheiro; ou
b) Seguro-garantia; ou
c) Fiança bancária.
A garantia prestada pela CONTRATADA será liberada ou restituída após a execução do contrato e expiração
do prazo de vigência, devendo ser atualizada monetariamente na hipótese no caso de a garantia ser efetuada
em dinheiro conforme artigo 56, § 4º da Lei Federal nº 8.666/93
No caso de alteração do valor contratual, a Contratante poderá exigir da CONTRATADA reforço de garantia,
respeitados o percentual máximo de 5% (cinco por cento).
A CONTRATADA poderá, quando conveniente, pleitear a substituição da garantia prestada, desde que a
nova garantia preencha as condições exigidas no edital ou no contrato.
O prazo de validade da garantia prestada será contado a partir da data de início do contrato e, se não for
prestada em dinheiro, deverá ser firmada com prazo de validade superior à vigência do contrato, em no
mínimo, 180 (cento e oitenta) dias.
O não recolhimento, pela CONTRATADA, da garantia no prazo e na forma estabelecidos no instrumento
convocatório caracteriza inadimplemento contratual, sujeitando-o às sanções contratualmente previstas.
Casos de contratos de terceirização de serviços com dedicação exclusiva de mão de obra ou em que haja a
possibilidade de responsabilização da empresa pelo inadimplemento por parte da CONTRATADA de
encargos trabalhistas ou previdenciários, a garantia somente será liberada com a comprovação de que a
CONTRATADA pagou todas as verbas rescisórias trabalhistas decorrentes da contratação, e, caso esse
pagamento não ocorra até o fim do segundo mês após o encerramento da vigência contratual, a garantia será
utilizada para o pagamento dessas verbas trabalhistas.
A Licitante deverá, antes de elaborar a sua proposta, verificar detalhadamente todos os documentos do
projeto e visitar os locais onde serão executadas as obras para se inteirar das dificuldades executivas.

https://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?d-qBlq_KF4_2fdKMgucKGw2SOOsdRDgKOTt…
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Os interessados poderão realizar visita técnica até o 2º (segundo) dia útil antes da entrega das propostas, e
deverá ser marcada junto a Comissão Permanente de Licitação, por meio do telefone (21) 3575-5680,
mediante o endereço eletrônico licita@psam.eco.br, ou ainda, com prévio agendamento presencial no
endereço Avenida Rio Branco n°26, 9° andar, Centro, Rio de Janeiro - RJ.
A visita técnica deverá ser realizada por qualquer interessado, não sendo obrigatória para fins de participação
no certame, porém, a Licitante que optar pela não realização da visita técnica, apresentará declaração formal
assinada pelo responsável técnico da empresa, sob as penas da lei, informando que tem pleno conhecimento
das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, assumindo total responsabilidade pela não
realização da visita e que não utilizará desta prerrogativa para quaisquer questionamentos futuros que
ensejam avenças técnicas ou financeiras que venham onerar a administração.
Para esclarecimentos de dúvidas quanto ao projeto, a Licitante deverá consultar por escrito a Comissão
Permanente de Licitações, dentro do prazo estipulado no Edital, mediante o endereço eletrônico
licita@psam.eco.br, ou com prévio agendamento presencial no endereço Avenida Rio Branco n°26, 9° andar,
Centro, Rio de Janeiro - RJ.
Durante o período de visita técnica, as informações que o potencial licitante precisar serão transmitidas pela
Coordenação de Infraestrutura e Implantação de Projetos.
A Coordenação de Infraestrutura e Implantação de Projetos providenciará o acesso aos locais onde serão
executadas as obras, mediante autorização e acompanhamento.

12. DAS NORMAS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO

A empresa deverá cumprir os requisitos mínimos relativos à segurança do trabalho, de acordo com a Lei
Federal nº 6.514/77 e Lei Complementar emitida pelo Ministério do Trabalho, prevenindo e eliminando
possíveis causas de acidentes e doenças ocupacionais, observando, em especial, as seguintes Normas
Regulamentadoras:
- NR1 - Disposições Gerais;
- NR4 - Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho;
- NR6 - Equipamentos de Proteção Individual – EPI;
- NR7 - Programas de Controle Médico de Saúde Ocupacional;
- NR9 - Programas de Prevenção de Riscos Ambientais;
- NR10 - Instalações e Serviços em Eletricidade;
- NR11 - Transporte, Movimentação, Armazenagem e Manuseio de Materiais;
- NR12 - Máquinas e Equipamentos;
- NR18 - Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção;
- NR28 - Fiscalização e Penalidades;
- NR35 – Trabalho em Altura.

Deverão ser apresentados, antes do início da execução dos serviços, os seguintes documentos:
https://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?d-qBlq_KF4_2fdKMgucKGw2SOOsdRDgKOTt…
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- Programa de Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA, visando à preservação da saúde e da
integridade física dos trabalhadores, através da antecipação, reconhecimento, avaliação e consequente
controle da ocorrência de riscos ambientais existentes ou que venham a existir no ambiente de
trabalho;
- Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO, com o objetivo de promoção e
preservação da saúde do conjunto dos seus trabalhadores.
Os trabalhadores a serem utilizados na execução de serviços que tratam a NR10 e a NR35 deverão ter
recebidos treinamentos especiais de segurança, com currículo mínimo, carga horária e demais determinações
estabelecidas, comprovados anteriormente ao início das atividades envolvidas.
A empresa deverá disponibilizar, desde o início da execução dos serviços, um Técnico de Segurança do
Trabalho, que deverá inspecionar rotineiramente as frentes de trabalho, orientar e dar suporte técnico a toda
equipe, cobrar o uso de EPIs, fazer vistoria de máquinas e equipamentos, palestrar para novos colaboradores,
para que se integrem à equipe, diálogos de segurança e outros treinamentos específicos.

13. DAS GARANTIAS DAS LICITANTES

As empresas postulantes ao contrato vindouro participarão do certame garantindo que:
a) Antes da apresentação de sua proposta comercial, tomou conhecimento das normas e diretrizes do PSAM,
providenciando a obtenção de todas as informações necessárias sobre as condições e peculiaridades dos
locais, devidamente consideradas na composição das obras inerentes ao caso;
b) Qualquer falha na pesquisa minuciosa dos locais da obra ou de suas condições, não a isenta da
responsabilidade da avaliação correta dos seus orçamentos, planejamento de serviços, e de arcar com os
eventuais prejuízos consequentes;
c) É facultada às empresas postulantes a visita ao local da obra.

14. DAS OBRIGAÇÕES DE CARÁTER TÉCNICO DA LICITANTE VENCEDORA

As obrigações que seguem formam um rol exemplificativo que surgem do respeito às leis e às normas
técnicas e às boas práticas gerenciais e operacionais, quais sejam:
a) Arcar com todas as despesas decorrentes da eventual execução de trabalhos em horário extraordinário
(diurno, noturno, domingos e feriados), inclusive iluminação, despesas com instalações e equipamentos
necessários a plena execução das obras, quando indispensável ao cumprimento dos prazos estipulados;
b) Providenciar, junto aos órgãos competentes, sem ônus para o PSAM, todos os registros, licenças e
autorizações que forem devidos em relação às obras contratadas.
c) Providenciar, quando for o caso, junto às concessionárias de serviços públicos estaduais ou municipais, o
licenciamento, a aprovação de projetos, a execução de ligações provisórias ou definitivas e outras quaisquer
medidas indispensáveis à execução dos serviços e a sua entrega;
d) Fornecer todos os materiais, mão-de-obra, ferramentas e equipamentos necessários à execução dos
serviços, instalações e obras previstos, tendo como base a Planilha Orçamentária;
e) Entregar as obras concluídas, livres e desembaraçadas de quaisquer materiais e equipamentos utilizados na
sua execução, incluindo a limpeza das áreas adjacentes;
https://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?d-qBlq_KF4_2fdKMgucKGw2SOOsdRDgKOTt…
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f) Certificar-se, respondendo pelos eventuais descumprimentos, de que todos os seus empregados e os de
suas possíveis subcontratadas fazem uso dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI), tais como
capacetes, botas, luvas, capas, óculos e outros adequados à prevenção de acidentes, previstos em leis e
regulamentos concernentes à segurança, higiene e medicina do trabalho;
f.1) A fiscalização do PSAM poderá determinar a paralisação dos serviços enquanto os empregados não
portarem tais equipamentos, correndo os respectivos ônus por conta da CONTRATADA e mantendo-se
inalterados os prazos de execução das obras;
g) fornecer uniformes adequados a todo o pessoal que esteja trabalhando na obra, exigindo e fiscalizando o
seu uso, bem como a utilização da identidade funcional;
h) Responder exclusiva e integralmente, perante o PSAM, pela execução dos serviços e obras contratadas,
incluindo aqueles que subcontratarem a terceiros e, também, responder por violações a direito de uso de
materiais, métodos ou processos de execução protegidos por marcas ou patentes, arcando com indenizações,
taxas e/ou comissões que forem devidas;
i) Manter até o final das obras, profissionais idôneos e habilitados, de acordo com o gabarito técnico
indispensável, designando um engenheiro ou arquiteto responsável técnico, que a representará em suas
relações com a fiscalização do PSAM em matéria de serviços e cuja substituição somente poderá ser feita por
outro de igual qualificação, notificando previamente o PSAM.
j) Atender aos pedidos fundamentados do PSAM para substituir ou afastar prontamente quaisquer de seus
empregados;
k) Designar um arquiteto ou engenheiro responsável, que representará a contratada em suas relações com a
fiscalização do PSAM, para a elaboração do projeto executivo e coordenação dos projetos complementares;
l) Programar e propor métodos de trabalho e de utilização dos equipamentos a serem empregados na
execução dos serviços ou obras, submetendo-os à apreciação da fiscalização, atendendo, imediatamente, à
notificação escrita desta para alterá-los, seja com o fim de ajustá-los às necessidades do serviço ou de
suplementar mão-de-obra ou equipamento deficiente ou insuficiente, sem prejuízo das penalidades que
couberem pelo desatendimento;
m) Manter no local das obras, um “Diário de Obras” para o registro de ocorrências e irregularidades na
execução dos trabalhos, devendo ser assinado, diária e simultaneamente, pelo representante credenciado da
CONTRATADA e pela fiscalização, permanecendo em local acessível e a qualquer momento;

n) Manter no local das obras os projetos executivos afixados nas paredes dos escritórios, bem como o
cronograma de execução física, atualizados;
o) Acatar as determinações do PSAM no sentido de reparar e/ou refazer, de imediato, os serviços executados
com vícios, defeitos ou incorreções, independente da data da notificação;
p) Substituir, às suas expensas e responsabilidade, os materiais que não estiverem de acordo com as
especificações;
q) Permitir e facilitar, nos canteiros e frentes de obras, os trabalhos de terceiros autorizados pelo PSAM;
r) Respeitar, na execução das obras, as características ambientais do entorno urbano visando a diminuir o
impacto ambiental causado pela obra obrigando-se ainda, a transportar, para local apropriado, aprovado pelo
PSAM, os materiais de “bota-fora”, entulhos e lixos de qualquer natureza, provenientes das obras. Em
hipótese alguma será permitida, por qualquer tempo, a utilização do passeio público como apoio do “bota
fora” de entulhos e lixos de qualquer natureza;
s) Apresentar, quando da entrega da obra, levantamento cadastral da construção/ reforma ou modificação
(“as built”), em meio magnético e plotado em papel sulfite, em escalas adequadas;
https://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?d-qBlq_KF4_2fdKMgucKGw2SOOsdRDgKOTt…
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t) Não prejudicar o funcionamento das atividades normais do PSAM;
u) Prestar todo e qualquer esclarecimento ou informação solicitada pela fiscalização do PSAM;
v) Garantir acesso, a qualquer tempo, da fiscalização do PSAM às obras em questão;
w) Cientificar, imediatamente, à fiscalização do PSAM de qualquer ocorrência anormal ou acidente que se
verificar no canteiro de obras;
x) Corrigir, prontamente, quaisquer erros ou imperfeições dos trabalhos, atendendo assim, as reclamações,
exigências ou observações feitas pela fiscalização do PSAM;
y) Atender as medidas técnicas e administrativas determinadas pela fiscalização do PSAM;
z) Fornecer juntamente com as notas fiscais referentes às medições de cada etapa, o memorial de cálculo de
cada item medido, assim como o relatório fotográfico apontando o que foi executado;
aa) No prazo de 5 (cinco) dias, a contar da data de recebimento do ofício de autorização para o início da
execução contratual, apresentar ao PSAM, o comprovante da devida ART paga junto ao CREA-RJ e RRT
paga junto ao CAU-RJ;
bb) Fornecer garantia mínima de 05 (cinco) anos para o perfeito funcionamento das instalações, contados a
partir da aceitação provisória das obras, objeto deste projeto básico;
cc) Manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no
edital;
dd) Executar os serviços rigorosamente no prazo pactuado, bem como cumprir todas as demais obrigações
impostas pelo edital e seus anexos.
ee) Contratar, por sua conta, todos os seguros exigidos ou que venham a ser exigidos por lei e que incidam
direta ou indiretamente sobre o objeto deste termo;
ff) Promover por sua conta a cobertura, através de seguro, dos riscos a que se julgar exposta em vista das
responsabilidades que lhe cabem na execução do objeto deste termo, devendo reparar e indenizar danos de
qualquer natureza causados ao PSAM ou a terceiros, provenientes da ação ou omissão sua ou de seus
prepostos, na execução das obras contratadas ou delas decorrentes.
gg) Observar, durante a execução das obras, o prescrito nas Resoluções em vigor do CONAMA quanto ao
gerenciamento de resíduos da construção civil.
14.2 Para usufruir do benefício a que se refere a alínea anterior, a empresa deverá indicar na sua proposta
comercial que o preço ofertado não contempla o valor do ICMS devido.

15. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

Fornecer à CONTRATADA os documentos, informações e demais elementos que possuir e pertinentes à
execução do presente contrato;
Observar e fazer cumprir fielmente todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de acordo com as
cláusulas contratuais, bem como o que estabelece o Projeto Básico;
Pagar à CONTRATADA o valor resultante do cumprimento dos serviços efetivamente realizados conforme
medição atestada pela FISCALIZAÇÃO;
Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da Nota Fiscal da CONTRATADA.
https://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?d-qBlq_KF4_2fdKMgucKGw2SOOsdRDgKOTt…
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16. DOS REQUISITOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

Quanto aos requisitos de sustentabilidade ambiental, a CONTRATADA deverá respeitar especialmente as
normas relativas à:
a) Disposição final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos gerados pelas obras contratadas;
b) Mitigação dos danos ambientais por meio de medida condicionantes e de compensação ambiental, que são
definidas no procedimento de licenciamento ambiental;
c) Utilização de produtos, equipamentos e serviços que, comprovadamente reduzam o consumo de energia e
de recursos naturais;
d) Avaliação de impacto de vizinhança, na forma da legislação urbanística;
e) Proteção do patrimônio cultural, histórico, arqueológico e imaterial, inclusive por meio da avaliação do
impacto direto ou indireto causado por investimentos realizados por empresas públicas e sociedades de
economia mista;
f) Acessibilidade para pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida.

Também a CONTRATADA adotará as seguintes práticas de sustentabilidade na execução dos serviços,
quando couber:
a) Adotar medidas para evitar o desperdício de água tratada, conforme instituído no Decreto Estadual n.
48.138/2003;
b) Observar a Resolução CONAMA em vigor quanto aos equipamentos que gerem ruído no seu
funcionamento;
c) Realizar um programa interno de treinamento de seus empregados para redução de consumo de energia
elétrica, de consumo de água e redução de produção de resíduos sólidos, observadas as normas ambientais
vigentes;
d) Realizar a separação dos resíduos recicláveis na fonte geradora, e a sua destinação às associações e
cooperativas dos catadores de matérias recicláveis;
e) Não remover espécies arbóreas sem autorização prévia do órgão competente;
f) Manter umedecidas as vias de tráfego internas e externas, em qualquer ponto, assim como as pilhas de
material escavado ao ar livre, de forma a evitar emissão de material particulado para a atmosfera. Também
evitar emissões visíveis fora dos limites da área do canteiro de obras;
g) Implantar dispositivos de proteção aos pedestres e sinalização para veículos, durante a obra, de modo a
minimizar o risco de ocorrência de acidentes;
h) Utilizar banheiro químico de empresa licenciada pelo INEA/RJ;
i) Dispor o material de bota-fora proveniente das obras, em local licenciado ou previamente autorizado pelo
INEA/RJ ou órgão ambiental local;
j) Não deverá ser permitida a realização de manutenção de equipamentos e lavagem de veículos no local das
intervenções;
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k) Não lançar quaisquer resíduos na rede de drenagem ou nos corpos d´água;
l) Não realizar queima de qualquer material ao ar livre; e
m) Evitar todas as formas de acúmulo de água que possam propiciar a proliferação do mosquito Aedes
aegypti, transmissor da dengue.

17. DA SUBCONTRATAÇÃO

Será permitida a subcontratação de serviços específicos desde que haja a autorização prévia da
Administração.
É permitida a subcontratação parcial do objeto, até o limite de 25% (vinte e cinco) do valor total do contrato;
É vedada a subcontratação de empresa ou consórcio que tenha participado do procedimento licitatório do
qual se originou a contratação ou, direta ou indiretamente da elaboração de projeto básico ou executivo;
A subcontratação depende de autorização prévia da FISCALIZAÇÃO, a quem incumbe avaliar se a
subcontratada cumpre os requisitos de qualificação técnica necessária para a execução do objeto;
Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral da CONTRATADA pela
perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão e coordenação das atividades da
subcontratada, bem como responder perante o PSAM pelo rigoroso cumprimento das obrigações contratuais
correspondentes ao objeto da subcontratação.

18. DO ORÇAMENTO E PREÇO DE REFERÊNCIA

O orçamento foi elaborado com base nos preços unitários da planilha de custos da EMOP, mês base março de
2022, para a maioria dos quantitativos dos serviços. Utilizou-se, também, pesquisas de mercado e
parametrizações de projetos e serviços.
Na elaboração do orçamento é necessário que o licitante apresente o valor global, no mês base do envio da
proposta, em moeda corrente nacional, incluindo todas as despesas diretas e indiretas necessárias à plena
Execução da Obra, objeto da licitação.

19. DA FISCALIZAÇÃO

A equipe de FISCALIZAÇÂO acompanhará e fiscalizará a execução dos trabalhos, cabendo a
CONTRATADA, sobre as ocorrências que exijam medidas corretivas, a sua imediata correção, sem prejuízo
das sanções aplicáveis;
A FISCALIZAÇÃO poderá paralisar os serviços que estejam em condições inseguras aos empregados. Os
ônus das paralisações correrão por conta da CONTRATADA mantendo-se inalterado o prazo de execução da
obra;
A FISCALIZAÇÃO deverá realizar mensalmente, reuniões de acompanhamento do cronograma físicofinanceiro, com fins à implantação de ações de correção para atendimento a conclusão do objeto do contrato;
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Ficará a critério da FISCALIZAÇÃO, caso necessário, a solicitação de outras reuniões para esclarecimentos
adicionais dos serviços executados e a executar. Estas reuniões serão agendadas previamente de comum
acordo entre a FISCALIZAÇÃO e a CONTRATADA e serão realizadas nas instalações da UEPSAM ou no
Canteiro de Obra;
Ao término de cada reunião, a CONTRATADA providenciará a lavratura de uma ata contendo os assuntos
abordados e exigências eventualmente requeridas que será assinada por todos os participantes;
As solicitações e sugestões feitas nas reuniões e aprovadas em ata deverão ser incorporadas pela
CONTRATADA.
A FISCALIZAÇÃO não eximirá a CONTRATADA de sua total e exclusiva responsabilidade quanto ao
prazo e qualidade do objeto entregue;
A FISCALIZAÇÃO não implica corresponsabilidade, não excluindo nem reduzindo a responsabilidade do
CONTRATADO na execução do objeto contratado, inclusive por danos que possam ser causados à
Administração ou a terceiros, por qualquer irregularidade decorrente de culpa ou dolo do CONTRATADO na
execução do contrato;
Ficam reservados ao gestor do contrato o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso singular,
omisso ou duvidoso não previsto no processo administrativo e tudo o mais que se relacione com o objeto
contratado, desde que não acarrete ônus para a UEPSAM ou modificação da contratação;
A Coordenação Geral do PSAM designará os representantes para compor a Comissão de FISCALIZAÇÂO
destinada a acompanhar e fiscalizar os serviços e contrato, de acordo com o Decreto Estadual nº
45.600/2016, a qual deverá anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do
contrato, indicando hora, dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos,
determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os
apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

20. DOS CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Mensalmente, a FISCALIZAÇÃO procederá à verificação da medição dos serviços realizados, a verificação
do avanço da implantação e do cumprimento das metas do Cronograma Físico-Financeiro Contratual,
atestando o cumprimento dos eventos e liberando, se for o caso, para o faturamento correspondente.
Os faturamentos serão efetuados a cada 30 (trinta) dias, limitados ao escalonamento e percentuais definidos
no Cronograma de Desembolso Máximo.
A CONTRATADA deverá encaminhar junto à medição a memória de cálculo, relatório fotográfico e
quaisquer informações adicionais solicitadas pela FISCALIZAÇÃO para devida comprovação da execução
dos serviços;
A cada medição haverá uma retenção de 5% (cinco por cento) do valor total medido. O valor total da
retenção será devolvido em duas etapas, sendo 50% (cinquenta por cento) na entrega provisória das obras e
50% (cinquenta por cento) após o período de correção de defeitos, na entrega definitiva das obras, uma vez
emitido o Termo de Recebimento Definitivo das Obras (TRDO).
Após avaliação da medição, em conjunto com a memória de cálculo, caso não haja concordância da
FISCALIZAÇÃO com parte da medição, a FISCALIZAÇÃO liberará a não controvertida, notificando a
CONTRATADA quanto às pendências do restante da medição.
No caso da FISCALIZAÇÃO encontrar erros na medição efetuada pela CONTRATADA, a medição poderá
ser devolvida pela FISCALIZAÇÃO à CONTRATADA para reapresentação da mesma.
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O item de Administração Local, em caso de acréscimo ou supressão de valores, será recalculado mantendo a
mesma relação percentual entre o valor do referido item e o valor total do contrato.
Os serviços relativos à Administração local da obra serão pagos proporcionalmente ao percentual de
execução da obra, quando das medições.
Após a aceitação da medição pela FISCALIZAÇÃO, a CONTRATADA apresentará a Coordenadoria
Financeira as faturas correspondentes.
Os critérios de medição dos serviços executados obedecerão às unidades adotadas pelo Orçamento de
Serviços e Obras.
A medição estará sujeita as condições estabelecidas no presente Termo Projeto.

21. DO RECEBIMENTO DO OBJETO

O objeto será recebido definitivamente após a verificação da qualidade e atendimento às especificações
técnicas.
O recebimento do objeto deverá ser feito pela FISCALIZAÇÃO do contrato, conforme nomeação do
Coordenador Executivo do PSAM, a quem competirá acompanhar, fiscalizar a execução do objeto contratado
e providenciar o encerramento do Contrato.
A CONTRATADA declara, antecipadamente, aceitar todas as condições, métodos e processos de inspeção,
verificação e controle adotados pela FISCALIZAÇÃO, obrigando-se a lhes fornecer todos os dados,
elementos, explicações, esclarecimentos e comunicações de que este necessitar e que forem julgados
necessários ao desempenho de suas atividades.
Atuação da FISCALIZAÇÃO do objeto, não excluem ou atenua a responsabilidade da CONTRATADA, nem
a exime de manter FISCALIZAÇÃO própria.
O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil da CONTRATADA pela solidez e
segurança da obra ou serviço realizado, nem a responsabilidade ético-profissional pelo perfeito atendimento
das condições contratuais.
A CONTRATADA garantirá a qualidade dos serviços pelo período de 5 (cinco) anos, a partir do seu
recebimento definitivo pela Administração Pública, ressalvados os casos em que outro prazo maior seja
estabelecido pela lei.

22. DISPOSIÇÕES FINAIS

O presente Projeto Básico normatiza e estabelece as condições a serem observadas pela CONTRATADA na
execução das obras e serviços, sendo parte integrante do Contrato, devendo ser observado, também, por
terceiros quando da execução de serviços especializados subcontratados.
É de inteira responsabilidade da CONTRATADA a execução de todas as atividades necessárias à completa
realização dos serviços contratados, em consonância com as prescrições contidas no Contrato, nas
Especificações Técnicas, nas Planilhas de Orçamento e no Cronograma de execução das obras.
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Fica reservado à CONTRATANTE o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso singular que
porventura esteja omisso neste instrumento e que não seja definido em outros documentos contratuais, como
o próprio Contrato ou documentos de projeto.
Na existência de serviços não especificados, a CONTRATADA somente poderá executá-los após a
aprovação da CONTRATANTE.
Cabe à CONTRATADA total responsabilidade na execução dos serviços e obras contratadas, prover os
meios necessários para que todos os serviços e obras sejam executados rigorosamente em concordância com
o disposto nos Projetos, nas Especificações Técnicas, às normas da ABNT – Associação Brasileira de
Normas Técnicas, normas internacionais equivalentes e normas da CONTRATANTE e dentro dos prazos e
demais condições contratuais estabelecidas.
A CONTRATADA deverá notificar à FISCALIZAÇÃO, por escrito, quaisquer condições significativamente
diferentes das indicadas em Projeto ou que possam vir a alterar os prazos executivos, quantidade e qualidade
dos serviços e obras contratados, antes que tais condições sejam alteradas. De acordo com a necessidade da
CONTRATANTE, a CEDAE deverá facilitar as atividades de outros construtores, montadores e
subempreiteiros em serviço no canteiro de obras, inclusive colocando à disposição destes, quando necessário,
equipamentos, mão-de-obra e materiais, bem como deverá providenciar em tempo hábil, a construção de
bases para apoio de equipamentos e qualquer outro serviço solicitado.
O local escolhido para o canteiro dos serviços deverá ter acesso fácil através de vias bem conservadas.
Serão construídas e mantidas pela CONTRATADA as seguintes instalações e os acessórios pertinentes, aqui
discriminados:
Escritório provido de infraestrutura com mobiliário, telefone, ar condicionado, etc.;
Depósito de materiais;
Almoxarifado para a guarda de equipamentos miúdos, utensílios, peças, ferramentas, etc.;
Instalações sanitárias para todo o pessoal da obra, inclusive nas frentes de serviço;
Recinto ou área para os trabalhos em geral;
Material para primeiros socorros;
Instalações necessárias ao adequado abastecimento, armazenamento e distribuição de água potável e
industrial;
Instalações necessárias ao adequado fornecimento, medição, transformação e condução da energia
elétrica (luz e força);
Outras construções ou instalações necessárias, a critério da licitante vencedora, tais como cozinha,
refeitório, alojamento, etc.;
Abertura de acessos ao canteiro;
Execução de drenagens em torno do canteiro;
Almoxarifado a descoberto para a guarda de máquinas e materiais.
A CONTRATADA deverá disponibilizar uma estrutura mínima de apoio à fiscalização para
acompanhamento dos serviços, sendo composto por um escritório mobiliado com banheiro.
A omissão de qualquer procedimento neste Projeto, nas Especificações Técnicas e no Projeto, não exime a
CONTRATADA da obrigatoriedade da utilização das melhores técnicas preconizadas para os trabalhos,
respeitando os objetivos básicos de funcionalidade e adequação de resultados.

Rio de Janeiro, 04 novembro de 2022
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Documento assinado eletronicamente por Emerson Romão da Silva, Assessor, em 07/11/2022, às
14:55, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 21º e 22º do Decreto nº 46.730,
de 9 de agosto de 2019.
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6, informando o código verificador 42217903
e o código CRC 0F8B38D1.
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