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Governo do Estado do Rio de Janeiro
Instituto Rio Metrópole

Ouvidoria

TERMO DE REFERÊNCIA

 

 

ANEXO1–TERMODEREFERÊNCIA–ANTEPROJETO

 

1. OBJETO

Contratação de pessoa jurídica especializada ou em consórcio, para Implantação do Metrô Leve da Baixada, contemplando elaboração de Projeto Básico e
Executivo; execução das obras civis; fornecimento e implantação dos Sistemas fixos e móveis e operação em garantia,visando a requalificação urbana e o
desenvolvimento socioeconômico,através do regime de contratação integrada previsto na Lei nº 12.462/2011, e regulamentada pelo Decreto 8.080/2013, conforme
condições expressas neste Edital e em seus Anexos.

 

2. PERÍODO DE EXECUÇÃO E DE VIGÊNCIA DO CONTRATO E CUSTO ESTIMADO DA LICITAÇÃO

2.1. Operíododeexecuçãodocontratoseráde 30(trinta)meses,divididosdaseguinteforma:

2.1.1. 12 (doze) meses para a elaboração dos projetos básico e executivo.

2.1.2. 24 (vinte quarto) meses para Implantação do Metrô Leve da Baixada.

2.1.3. 6 (seis) meses de operação assistida/operação em garantia

2.1.4. Operíododevigênciadocontratoseráde36 (trinta e seis) meses, contados a partir da assinaturadocontrato.

2.2. Custoestimadodalicitação

O valor global da proposta não poderá superar o orçamento estimado
pelaadministraçãopública,combasenosparâmetrosprevistosnoart.9°,§2º,incisoIIdaLeinº12.462/2011.

2.2.1. A presente licitação se dará por Lote Único para melhor otimização dos
serviçosedafiscalizaçãodaempresavencedora,jáqueoparcelamentoacarretarianoatrasodosserviçosnomomento emque uma das empresas nãocumprisse seucronograma.

2.2.2. O valor da estimativa orçamentária foi calculado em R$ 1.737.559.120,00 (hum bilhão, setecentos e trinta e sete milhões, quinhentos e cinqüenta e nove mil,
cento e vinte reais)

 

3. TERMINOLOGIA

3.1. ParaosestritosefeitosdesteANTEPROJETO,sãoadotadasasseguintesdefinições:

3.1.1. Contratante-ÓrgãoquecontrataaImplantação do Metrô Leve da Baixada.

3.1.2. Contratada - Empresa contratada ou consórcio de empresas para Implantação do Metrô Leve da Baixada.

3.1.3. Fiscalização- A SECC manterá desde o início dos serviços e obras até o seurecebimento definitivo, a seu critério exclusivo, uma equipe de fiscalização
constituídapor profissionais habilitados que considerar necessários ao acompanhamento
econtroledostrabalhos.Aempresavencedoradeveráfacilitar,portodososmeiosaoseualcance,aamplaaçãodaFiscalização,permitindooacessoaosserviçoseobrasemexecução,b

3.1.4. Prepostos: Instituto Rio Metrópole – IRM e Secretaria de Transporte – SETRANS.

3.1.5. ProgramadeNecessidades-Conjuntodecaracterísticasecondiçõesnecessárias ao desenvolvimento das atividades dos usuários da edificação
que,adequadamenteconsideradas,definemeoriginamaproposiçãoparaoempreendimentoaserrealizado.

3.1.6. Estudo preliminar - Conjunto de desenhos elaborados para a concepção edesenvolvimento preliminar da proposta arquitetônica da (s) edificação (ões).
Deveassegurar a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental
doempreendimento,apartirdosdadoslevantadosnoProgramadeNecessidades,bemcomodascondicionantesestabelecidasneste ANTEPROJETOepelaContratante.

3.1.7. Projeto Básico - Conjunto de desenhos, memoriais descritivos,
especificaçõestécnicas,orçamento,cronogramaedemaiselementostécnicosnecessáriosesuficientes à precisa caracterização da obra a ser executada, atendendo às
NormasTécnicaseàlegislaçãovigente,consolidandoclaramentetodos os ambientes,suasarticulações e demais elementos do empreendimento, com as definições
necessáriasparaointercâmbioentretodasasespecialidadesenvolvidasnoprocesso.

3.1.8. Projeto Legal: Subfase do Projeto Básico, desenvolvida concomitante a ele.Constitui a configuração técnico-jurídica da solução arquitetônica proposta para
aobra, considerando as exigências contidas no Anteprojeto, no Projeto Básico aprovadopelaSECC ou seu
preposto,nosrequisitoslegaisenasnormastécnicasdeapresentaçãoerepresentaçãográficasemanadaspelosórgãospúblicosmunicipaiseestaduais.

3.1.9. ProjetoExecutivo-Conjuntodeinformaçõestécnicasclaraseobjetivassobretodos os elementos, sistemas e componentes do empreendimento, necessárias para
arealização do empreendimento. Deve conter de forma precisa e completa todas asindicações e detalhes construtivos para a perfeita caracterização das obras/serviços
aserem executados, bem como a avaliação dos custos, métodos construtivos, e prazosdeexecuçãodaobra e fornecimentos.
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3.1.10. PlanilhaOrçamentária-Documentotécnicoqueapresentaodetalhamentodetodososprojetosaseremelaboradoseserviçosaseremexecutadosnaobra,comadescrição
dos mesmos, suas quantidades e custos unitários, compatíveis com o projetoexecutivoelaborado.

3.1.11. CronogramaFísico-Financeiro-Documentotécnicoquesintetizaoplanejamentodaobra,devendoapresentarasseguintesinformações:a)cronogramapara elaboração
dos projetos e respectivas aprovações e licenciamentos legais; b)cronograma de execução dos serviços necessários para a construção da edificação esuasinter-
relações;c)cronogramadeaquisiçãodeinsumoseequipamentosnecessáriosparaaexecuçãodaobra,evidenciandosuainter-relaçãocomocronogramadeexecuçãodeserviços.

3.1.12. Planejamento da Obra - Compreende o conjunto de documentos técnicos(todos os projetos complementares de arquitetura e engenharia; planejamento
docanteiro de obras; plano de gerenciamento de resíduos da construção civil; planilhaorçamentária detalhada; cronograma físico-financeiro), compatibilizados entre
si, que guiarão a execução e fiscalização da obra.

 

4. JUSTIFICATIVA

A Implantação do Sistema de Mobilidade Urbana Metro Leve da Baixada Fluminense, denominado empreendimento, irá promover uma grande melhoria da
mobilidade na região do entorno do Eixo Pavuna – Nova Iguaçu, alcançando ainda os municípios de São João de Meriti, Nilópolis, Mesquita e Belford Roxo,
promovendo a qualificação urbana, a construção de habitações de interesse social, a implantação de empreendimentos, a geração de empregos e o desenvolvimento
socioeconômico da Baixada Fluminense.

 

 

 

Figura: Área de Influência

 

A solução em foco aproveita a faixa de domínio da via férrea existente, tem baixo custo de implantação, tem grande número de estações e capilaridade, está
articulada com o entorno por meio de vias transversais, integra os municípios da região, promove a melhoria da qualidade das vias e dos espaços públicos, está
conectada à rede de alta capacidade de transporte da Região Metropolitana (Linha 2 do Metrô e Ramal Ferroviário de Belford Roxo), e promove o desenvolvimento
comercial de Pavuna e São João de Meriti.

A requalificação do eixo se dará de forma física com a implantação de projeto urbano e paisagístico, aliada a ações institucionais, através de incentivos para atração
de atividades econômicas.

4.1. LOCALIZAÇÃO

Tendo em vista a promoção do desenvolvimento social e urbano ao longo do eixo da atual faixa de domínio da linha ferroviária existente que liga Pavuna (Rio de
Janeiro) – Santa Rita (Nova Iguaçu), por meio da implantação de um parque linear, tem-se que o eixo alcançará diretamente os municípios: Rio de Janeiro, São João
de Meriti, Mesquita, Belford Roxo e Nova Iguaçu. Sua área de influência (1,5 km) abrange também o município Nilópolis. Portanto é um importante projeto indutor
de desenvolvimento que abrange 6 dos 22 municípios da Região Metropolitana do Rio de Janeiro.
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4.2. HISTÓRICO

Este projeto de alcance metropolitano e integrado é baseado em dois estudos contratados pelo Estado do Rio de Janeiro:

PEDUI-RMRJ – Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano Integrado da Região Metropolitana do Rio de Janeiro

A proposta faz parte de um conjunto de ações e investimentos para o fortalecimento das centralidades regionais identificadas no Estudo de Centralidades da Região
Metropolitana do Rio de Janeiro (2016) e hierarquizadas no PEDUI-RMRJ.

Contratado pela Câmera Metropolitana de Desenvolvimento (2016 a 2018), o Plano tinha como objetivo principal a redução de desigualdades territoriais por meio
do fortalecimento de subcentralidades e a requalificação de territórios vulneráveis. Para atingir esse objetivo foram estabelecidos 5 Programas de Ações Prioritárias
(PAPs), dos quais as mais de 150 ações específicas faziam parte. Cada ação possui na sua descrição seus respectivos impactos, orçamentos, grau hierárquico,
população atendida, atores envolvidos, etapas (no curto, médio e longo prazo) e posicionamento na linha temporal.

A proposta do Metro Leve corresponde a ação EM-13a no PAP Equilibrar a Metrópole, com o título: Incentivo à criação e/ou extensão de eixos de mobilidade,
mesmo que radiais, com prioridade à implantação e integração de transporte coletivo e ampliação da conectividade entre centralidades de uma mesma Macrorregião
de Planejamento – Eixo Pavuna Nova Iguaçu. A respectiva ficha tem como principal objetivo a redução da estrutura radial dos deslocamentos metropolitanos:

“Mesmo com características radiais, o projeto prevê a devida prioridade para implantação de transporte público e conectividade de centralidades de uma mesma
macrozona, expandindo linha ferroviária, para otimizar a rede existente, salvaguardando em projeto premissas de desestimulo ao transporte individual.
Estruturalmente, trata-se de uma reestruturação urbana de toda a região adjacente ao projeto, conforme sinalizado pelo PDUI. Esse projeto faz parte de um conjunto
de alterações desenvolvidas para a Macrorregião de Planejamento Norte e se integra com outras propostas, como o conjunto de ciclovias e os corredores transversais
de transporte coletivo Anchieta – Centro de Duque de Caxias, Nilópolis – Vilar dos Teles e Jardim Primavera – Campo Grande (Via RJ-105) e com o Eixo Sarapuí”.

Dentre as questões a serem solucionada, o PEDUI cita:

“A ausência de vias que possibilitem a ligação com prioridade ao transporte público entre centralidades próximas de uma mesma macrozona fomenta três fatores
preocupantes. O primeiro diz respeito à falta de prioridade ao transporte público nessas áreas, o que incentiva o aumento de veículos privados, carro ou moto, tendo
em vista o costume de se dar maiores facilidades a esses meios de transporte. Tal fato aumenta as externalidades negativas, em razão do aumento da emissão de
gases prejudiciais à saúde e da retenção do fluxo em congestionamentos. O segundo fator está relacionado ao incentivo a deslocamentos para regiões muito mais
distantes, porém com maior facilidade de acesso. Apesar de parecer uma forma vantajosa de locomoção, ela continua insustentável, devido ao elevado tempo
necessário para percorrer a área em questão. O terceiro fator refere-se ao desestímulo de novas regiões que se deseja desenvolver. Nesse sentindo, muito se diz a
respeito da influência do uso do solo e de outros fatores comumente relacionados à habitação, mas vale salientar que também há a influência do transporte,
principalmente quanto ao aumento da acessibilidade no desenvolvimento de novas regiões. Assim, a busca por uma rede que seja otimizada em relação ao
florescimento de novas centralidades, selecionadas em regiões de condições mais precárias, deve passar pela construção de vias com prioridade ao transporte público
associadas a medidas de restrição ao transporte individual. Nesse sentido, a construção do primeiro trecho da Pavuna, passando por São João de Meriti, até as
proximidades Belford Roxo, dá mais capacidade de atendimento à parcela da demanda desses lugares para o Rio.

Plano de Mobilidade Urbana do Eixo Pavuna – Arco Metropolitano:

O Plano de Mobilidade Urbana do Eixo Pavuna - Arco Metropolitano foi elaborado ao longo dos anos de 2015 e 2016, contratado pela Agência Francesa de
Desenvolvimento (AFD) em parceria com o Governo do Estado do Rio de Janeiro por meio da Câmera Metropolitana de Desenvolvimento, cujo objetivo é ora
transcrito.

“O presente estudo parte da ideia de oferecer uma nova opção de transporte coletivo em uma região da Baixada Fluminense que ficou, até então, desatendida e fora
das atenções. No entanto, o Projeto de Desenvolvimento do Eixo Pavuna – Arco Metropolitano é, fundamentalmente, um projeto urbano, estruturado em torno da via
férrea existente, que possui uma componente de transporte de passageiros. Ele não é um projeto de transporte acompanhado de algumas intervenções urbanísticas. É,
de fato, a melhoria das condições de vida, em sua globalidade, nesse território urbano, que constitui o objetivo deste trabalho: morar melhor, trabalhar melhor, ter
acesso aos equipamentos de todo tipo (educação, saúde, lazer etc.), deslocar-se melhor etc”.

Este estudo consolidou o diagnóstico em uma matriz com as fraquezas e fortalezas apresentadas a seguir.

FRAQUEZAS FORTALEZAS

Ambiente degradado (água, vegetação e etc) Área edificável disponível

Déficit de equipamentos de diversas escalas
(local/global)

Evolução possível dos documentos de urbanismo de forma a introduzir qualidade urbana ao longo do
traçado
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Déficit de empregos Introduzir qualidade urbana à dinâmica de Pavuna

Ocupações ilegais Oportunidade para atrair empregos

Dinâmica fraca do mercado imobiliário Possibilidade de promover alojamentos sociais locativos de qualidade

Deste modo, verifica-se que a principal força da área de estudo cabe no seu potencial.

A elaboração deste Plano considerou:

• a análise do potencial construtivo ao longo do eixo através da análise do zoneamento urbanístico dos municípios;

• as ocupações na faixa de domínio;

• a análise de demanda com base nos dados do PDTU;

• a análise de capacidade por modo de transporte.

Este Plano foi dedicado ao estudo de cenários, incluindo o comparativo entre modos de transporte considerando: BRS, BRT, VLT (Tramway), Tram-Trem, Metro
Leve e Monotrilho. Tendo o cenário considerando o Metro Leve configurado a melhor alternativa.

 

4.3. DESTAQUES

O eixo conta com cerca de 20 km de extensão, acomodando uma faixa de Metro Leve por sentido e a faixa de carga da MRS.

Quanto à requalificação do entorno, 17 km contarão com urbanização linear e 3km serão destinados à implantação de praças com projetos específicos. 

O projeto contempla 20 estações divididas em 4 tipologias descritas nestes Termos de Referência. As tipologias buscaram atender a demanda por transportes e
desenvolvimento social no entorno, acomodando equipamentos públicos diversos, dispondo da faixa de domínio existente, sem necessidade de desapropriações.

 

Ao longo das linhas, alguns espaços são mais largos e oferecem área suficiente para locação de importantes equipamentos de interesse público. 

Foram especificadas ao todo 08 áreas de praça passíveis de urbanização a fim de compartilhar a área dos trilhos e integrar o espaço urbano. 

Nestes espaços podem ser locadas quadras esportivas, playgrounds, academias ao ar livre, quiosques comerciais, bem como mobiliário urbano, como bancos de
concreto, bancos de madeira, pergolados, dentre outras tipologias.

Foi considerada a adoção de ciclofaixa acompanhando todo o percurso da urbanização, desde a Pavuna até a estação Santa Rita, totalizando cerca de 19.9 km de
extensão.

 

5. DA OPÇÃO PELO USO DO RDC

A opção pelo RDC visa ampliar a eficiência da pretensa contratação, a competitividadeentre as licitantes, assegurar o tratamento isonômico, buscar maior
simplificação,celeridade, transparência e economicidade nos procedimentos para dispêndio derecursos públicos, proporcionando a seleção da proposta mais
vantajosa para a AdministraçãoPública.AadoçãodopresenteRDCtemarrimonoArt.1.º, §3º,daLeinº. 12.462/2011. O art. 13 da Lei nº. 12.462/2011 e o art. 13, do
Decreto nº.7.581/2011estabelecemqueaslicitaçõesdevamserrealizadaspreferencialmentesobaformaeletrônica,sendoadmitidaaformapresencial.

Será admitida a participação de empresas em forma de consórcio.

Muito embora o atribua como Regime Diferenciado de Contratações relacionadas à Copa do Mundo 2014 e as Olimpíadas e Paraolimpíadas 2016, o RDC instituído
pela Lei 12.462/2011, aparece no cenário político como um novo ordenamento em licitação, perdendo o caráter transitório através de alterações legislativas que no
caso concreto e conforme previsão legal, vem ampliando a aplicabilidade do RDC, cada vez mais presente na Administração Pública, nas áreas de educação e saúde,
a saber:

Art. 1o É instituído o Regime Diferenciado de Contratações Públicas (RDC), aplicávelexclusivamenteàslicitaçõesecontratosnecessáriosàrealização:
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VIII – Das obras e serviços de engenharia, relacionadas a melhorias na mobilidade urbana ou ampliação de infraestrutura logística.
(IncluídopelaLeinº13.190,de2015).

Assim sendo, no caso em análise, por se tratar de contratação, onde busca-se algonovo, expertises diferentes das tradicionais, que serão conhecidas nas avaliações,
nostestesenaentregaoptou-seporadotaroRDC.

 

DOCRITÉRIODEJULGAMENTODAPROPOSTATÉCNICA

5.1. O critério de julgamento utilizado pela licitação será “Técnica e Preço”, sendo ocálculoda “Nota Final” das licitantesrealizadoatravésda média ponderada das
notasdaPropostaTécnica edaPropostadePreços, conformeafórmulaabaixotranscrita:

NF=(0,50*NT)+(0,50*NPF)

Onde:

NF - Nota Finalda licitante

NT - Nota da Proposta Técnica da licitante eNPF-Nota final para opreçoda licitante

 

5.1.1. Para efeito de pontuação para a PROPOSTA DE PREÇOS da LICITANTE, serãoadotadososcritériosdeavaliaçãoaseguir:

5.1.2. SeráatribuídapelaComissão Especial de Licitação,acadalicitante,uma“NOTADEPROPOSTADEPREÇOS” (NPF), que poderá variar de 0 (zero) a 100 (cem)
pontos.(Idênticaatécnica).

5.1.3. Este critério será avaliado com base no custo total dos serviços, seguindo aregra básica de que a proposta que apresentar o menor valor obterá a melhor
nota,conformeEquaçãoabaixo:

NPF = (100 * MPVO)/P

Onde:

NPF=NotadaPropostadePreço

MPVO=MenorPreçoVálidoOfertado

P=ValordaPropostaemExame

Observação:Asnotascalculadasserãoarredondadasatéoscentésimos consoantes à Norma da ABNTNBR5891/1977–RegrasdeArredondamentonaNumeraçãoDecimal.

 

5.2. O cálculo das Notas das Propostas Técnica e de Preço das licitantes serárealizadoemconformidadecomodispostonoEdital.

5.3. A adoção da fórmula de média ponderada na proporção indicada tem comofundamentoosseguintesmotivos:

5.3.1. O objeto a ser licitado abrange a elaboração de projetos executivos dearquitetura e engenharia, atividade predominantemente intelectual; e a execução
daobra,atividadequeenvolveagestãodoprocessoeastécnicasconstrutivas.

5.3.2. As atividades de cunho intelectual para a execução do objeto, apesar
defundamentaisparaosucessodoempreendimento,equivalema,nomáximo,11%dovalortotaldoobjetoaserlicitado.

5.3.3. A experiência em licitações de técnica e preço, para a contratação de empresavisando à elaboração de projetos executivos de arquitetura e engenharia, ou seja,
paraatividadesexclusivamentedecunhointelectual,demonstraqueasempresasvencedoras são aquelas que obtiveram pontuação máxima nos critérios técnicos,mesmo
com propostas de preço superiores às demais licitantes, pois os pesosutilizadosfavoreciamasnotasdaspropostastécnicas.

5.3.4. Assim,buscandoescolherapropostamaisvantajosaparaoPoder Público, a SECC decide adotarpesosiguaisparaaspropostasdetécnicaepreço,poisconsideraque a
adoção de pesos diferenciados, a favor da técnica, estaria em desajuste com osrecursos destinados às atividades de elaboração dos projetos executivos e a
execuçãodaobra, tornandoa licitaçãoeconomicamente prejudicialaoscofrespúblicos.

5.3.5. Poroutrolado,aadoçãodepesosdiferenciadosafavordopreçoprejudicariaem demasia a escolha da licitante, que deve ser devidamente qualificada para
asatividades de cunho intelectual e capaz para propor e executar inovações tecnológicasnocumprimentodoobjeto.

5.4. DAAPRESENTAÇÃODAPROPOSTATÉCNICA

5.4.1. A Proposta Técnica deverá ser redigida em língua portuguesa, impressa empapel timbrado da licitante, com todas as páginas do corpo principal e de seus
anexosdevidamente numeradas e rubricadas, com assinatura na última folha, sem emendas,rasuras, acréscimos ou entrelinhas, em linguagem clara, objetiva e que
não dificulte aexata compreensão de seu enunciado, constando como data do dia fixado paraentregadosenvelopesàComissão Especial de Licitação.

5.4.2. A documentação que será utilizada para a pontuação técnica da licitante,deveráserapresentadaemenvelope(Nº. 02),fechadooulacradocomotítulo:

 

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL - SECC

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO

NOME DA EMPRESA LICITANTE

CNPJ nº

DIA XX DE XXX DE 2021

HORA: 11:00 (onze horas – Horário Local -RJ) (LOCAL DA APRESENTAÇÃO)

RDC CONTRATAÇÃO INTEGRADA Nº 01/2021-SECC
É
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ENVELOPE Nº 02 – PROPOSTA TÉCNICA

 

5.4.3. Apropostatécnicaparaoplanejamentoeexecuçãodasobrasdeveráconter:

5.4.3.1. CartadeapresentaçãodaPROPOSTATÉCNICA,obrigatoriamenteassinadapelorepresentantelegaldalicitante;

5.4.3.2. Registro da(s) pessoa(s) jurídica(s) licitante(s) em qualquer uma dasregiões do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) e/ou
ConselhoRegionaldeArquiteturaeUrbanismo(CAU);

5.4.3.3. Indicação Nominal das Equipes Técnicas para cada uma das áreas deprojetoedeexecuçãodeobrasindicadasnopresenteEdital–
TermodeReferência,comindicação,obrigatória,dafunçãodecadaum, com a sua respectiva prova de inscrição junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
– CREA e/ou Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo – CAU;

5.4.3.4.
Serádispensadaaapresentaçãodessedocumentoquandoo(s)integrante(s)daequipetécnicaconstar(em)noregistrodaempresalicitantejuntoaoCREAe/ouCAUcomoresponsáve

5.4.3.5. Para efeitos de julgamento e atribuição de pontuação técnica às equipes, um mesmo profissional, não poderá acumular responsabilidade técnica e/ou
participação em mais de uma equipe;

5.4.3.6. Termo de indicação do pessoal técnico qualificado, no qual osprofissionais indicados pela licitante, para fins de comprovação de capacidade
técnica,declarem que participarão, a serviço da licitante, das fases de planejamento eexecução das obras. Este termo deverá ser firmado pelo representante da
licitantecomocientedoprofissional;

5.4.3.6.1. Os profissionais indicados pela licitante para fins de comprovação dacapacitação técnico profissional deverão participar dos serviços objeto da
licitação,admitindo-seasubstituiçãoporprofissionaisdeexperiênciaequivalenteousuperior,desdequeaprovadapreviamentepelaContratante.

5.4.3.7. Apontuaçãotécnicaseráapuradamedianteanáliseecomprovaçãode:

5.4.3.7.1. Conhecimento Técnico (CT): A Licitante deverá comprovar conhecimento das normas aplicáveis, bem como todos os conhecimentos técnicos,
institucionais, legais e locais necessários para elaborar os projetos necessários para execução da obra, serviços e fornecimentos, necessários para a Implantação do
Metrô Leve da Baixada.

5.4.3.7.2. Plano de Trabalho e Metodologia (PTM): O licitante deverá comprovar que será capaz de atender a demanda do CONTRATANTE apresentando o plano
de trabalho e a metodologia de que será adotada. Para o planejamento da obra/serviços e fornecimentos, a licitante deverá abordar no mínimo os seguintes temas:
apresentação detalhada do planejamento da obra/serviços, fornecimento dos sistemas fixos e móveis, e estratégia operacional para dimensionamento de equipe,
equipamentos e a previsão de tempo para execução de cada um dos serviços e fornecimento.

5.4.3.7.3. Estrutura Organizacional (EO): O licitante deverá apresentar sua estrutura organizacional, toda a infraestrutura e equipe de profissionais permanentes que
disponibilizará para a Implantação do Metrô Leve da Baixada, de forma a demonstrar que será capaz de atender a demanda da Contratante.

5.4.3.7.4. Experiência da Equipe Técnica (EET): Comprovação em nome de um ou mais profissionais de nível superior da Equipe Técnica Mínima da Licitante
comprovando que tem experiência para desempenhar atividade pertinente e compatível com as características objeto desta licitação através da apresentação de
atestado fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente registrado no CREA e/ou CAU, acompanhado de Certidão de Acervo Técnico
(CAT) emitida pelo CREA e/ou CAU, que comprove a execução de serviços e projetos com  características técnicas e complexidade do objeto da presente licitação,
os quais se  consideram as parcelas de maior relevância, os projetos e serviços listados abaixo,  para os quais a LICITANTE deverá comprovar qualificação para
todos os itens, a seguir: 

5.4.3.7.4.1. Execução de obras de implantação de VLT e/ou metro e/ou trem e/ou Bonde;

5.4.3.7.4.2. Operação assistida / operação em garantia e/ou manutenção de material rodante.

=> Explicar porque essas foram as parcelas selecionadas / por exemplo pq não tá fornecimento de trem

Execução de obras porque é o cerne da licitação, operação assistida porque envolve lidar com a população, fornecimento não é pq trata de produto padronizado onde
os fabricantes são certificados

NOTA: Para atendimento ao subitem 5.4.3.6.4, deverá também, ser comprovado ovínculo empregatício da licitante com o(s) profissional(ais) de nível
superiordetentor(es) do(s) atestado(s) utilizado(s) para atendimento às parcelas de maiorrelevância, através da CTPS-Carteira de Trabalho e Previdência Social, ou
ficha deregistrodeempregado,oucontratodeprestaçãodeserviços,este último,  acompanhado da Certidão de Registro de Pessoa Jurídica emitido pelo CREA e/ou CAU,
dentro do prazo de validade, onde deverá constar o nome do profissional. Quando se tratar de profissional sócio da empresa, a referida comprovação será através
doContrato Social, juntamente com a Certidão de Registro de Pessoa Jurídica emitido pelo CREA e/ou CAU, dentro do prazo de validade, onde deverá constar o
nome do profissional.

5.4.3.8. Para a pontuação do Plano de Trabalho e Metodologia, deverão ser considerados os critérios a seguir.

5.4.3.8.1. Elaboração dosprojetos executivos e execução das obras e serviços, onde alicitante deveráabordar osseguintestemas:

5.4.3.8.1.1. Fluxograma das atividades a serem realizadas por diversos profissionais, explicando como será coordenada a elaboração dos diversos projetos e a
execução das obras/serviços e fornecimento e como se pretende compatibilizar as diversas especialidades.

5.4.3.8.1.2. Conceituação de um projeto para Implantação do Metrô Leve da Baixada (obras e fornecimentos), de engenharia e arquitetura abrangendo seus espaços
físicos, conceitos de tecnologia, racionalização, conforto e bem-estar, observando as normas técnicas vigentes, em conformidade com o anteprojeto fornecido pela
CONTRATANTE.

5.4.3.8.1.3. Descrever como será feita a interação entre as equipes de Projeto, Obra, Fornecimento e Operação Assistida/Operação em Garantia em todas as fases,
desde o estudo do Anteprojeto até o “as- built”.

5.4.3.8.1.4. Apresentação detalhada do planejamento da obra envolvendo todas asfases,descrevendoametodologiautilizada,dimensionamento da Equipe,
equipamentos, previsão de tempo de execução para cada um dos serviços e fornecimentos,conformedescritonoAnteprojeto em anexo.

5.4.3.8.2. Critérios de sustentabilidade para as edificações, descrevendodeformadetalhada acerca dos equipamentos, soluções técnicas e/ou selos de certificação
ambiental. Para isso, deverão ser indicadas soluções de sustentabilidade subdivididaspelosseguintestemas: economia de água, economia de energia,utilização
racional de recursos durante a obra, e especificação de materiais e serviços que tenham menor custo demanutenção da edificação.

5.4.3.9. A documentação exigida e especificada para a Proposta Técnica deverá ser organizada e agrupada por área para pontuação, conforme TABELA PADRÃO
PARA PONTUAÇÃO DA PROPOSTA TÉCNICA. A folha de rosto deverá indicar a área a que se refere à documentação e a pontuação pretendida pela empresa,
vinculando os pontos pretendidos com a documentação apresentada, além do preenchimento da TABELA DE PONTUAÇÃO DA PROPOSTA TÉCNICA DA
LICITANTE, conforme modelo apresentado.
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TABELA DE PONTUAÇÃO DA PROPOSTA TÉCNICA DA LICITANTE

TABELA DE PONTUAÇÃO DA PROPOSTA TÉCNICA DA LICITANTE

 Descrição correspondente mínimaexigida máximaadmitida

1.  Experiência da empresa/Consórcio   15.  

1.  Implantação de VLT e/ou metro e/ou trem e/ou Bonde; 10.  10.  10.  

1.  Operação assistida e/ou operação em garantia e/ou manutenção de material rodante; 5.  5.  5.  

2.  ExperiênciadaEquipeTécnica(EET):   25.  

2.  
Gerente do Contrato, com experiência em implantação ou supervisão ou
gerenciamento de obras/serviços de VLT e/ou metro e/ou bonde e/ou trem, na função
de gestor ou diretor ou gerente de contrato ou coordenador do contrato ou residente

3,5 por acervo 1.  7.  

2.  Engenheiro de Produção, com formação em engenharia civil, com experiência em
implantação de obras/serviços de VLT e/ou metro e/ou bonde e/ou trem 2,5 por acervo 1.  5.  

2.  Engenheiro de Planejamento, com experiência em planejamento de obras e serviços de
infraestrutura de porte similar ao objeto em foco 2,5 por acervo 1.  5.  

2.  Engenheiro Mecânico, com experiência em fornecimento de sistemas moveis e/ou
sistema fixos 2 por acervo 2.  4.  

2.  Engenheiro Eletricista, com experiência em fornecimento ou montagem ou
manutenção de sistemas moveis e/ou sistema fixos 2 por acervo 2.  4.  

3.  Conhecimento Técnico (CT): 25.  15.  25.  

4.  Metodologia (MT): 25.  15.  25.  

5.  EstruturaOrganizacional(EO) 10.  5.  10.  

941464. TOTAL 100.  

NOTA: Para atendimento dos itens 1 e 2 da tabela acima, deverá ser apresentada comprovação em nome de um ou mais profissionais de nível superior da Equipe
Técnica Mínima da Licitante comprovando que tem experiência para desempenhar atividade pertinente e compatível com as características objeto desta licitação
através da apresentação de atestado fornecido porpessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente registrado no CREA e/ou CAU, acompanhado de
Certidão de Acervo Técnico (CAT) emitida pelo CREA e/ouCAU.

 

6. LEGISLAÇÃO,NORMASEREGULAMENTOS

6.1. Acontratadaseráresponsávelpelaobservânciadasleis,decretos,regulamentos, portarias e normas federais, estaduais e municipais direta
eindiretamenteaplicáveisaoobjetodoContrato,inclusiveporsuassubcontratadas.

6.2. Na elaboração do objeto contratado deverão ser observados os documentosabaixo relacionados, assim como toda a legislação municipal, estadual e
federalpertinente,independentedecitação:

6.2.1. Instruções e resoluções dos órgãos do sistema CREA / CONFEA e do CAU;

6.2.2. Código de Obras, Lei de Uso e Ocupação do Solo do município e Plano Diretor Urbano;

6.2.3. Legislação Ambiental vigente;

6.2.4. Códigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais;

6.2.5. Normas das concessionárias locais de serviços, Corpo de Bombeiros, Vigilância Sanitária, entre outros;

6.2.6. Normas brasileiras elaboradas pela ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), regulamentadas pelo INMETRO (Instituto Nacional de Metrologia);

6.2.7. Normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego – MTE;

6.2.8. Normas internacionais específicas consagradas, se necessário;

6.2.9. Outras normasaplicáveisaoobjetodoContrato.
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7. MATRIZDERISCOS

7.1. A Matriz de Riscos foi elaborada com o objetivo de pré-estabelecer aresponsabilidade e o poder de arcar com custos e obrigações de fazer decorrentes
daocorrênciadoseventosabaixoindicados,deformaaevitaralitigânciaadministrativanormalmentehavidaapós aocorrênciadefatosimprevisíveis oudanatureza, apresentada
no Anexo 10.

 

8. CONDIÇÕESGERAISPARAPLANEJAMENTO

8.1. Diretrizes Gerais de Projeto - Todos os Estudos e Projetos deverão serdesenvolvidos de forma harmônica e consistente, observando a compatibilização entreos
elementos dos diversos elementos do empreendimento, e atendendo às seguintes diretrizesgeraisdeProjeto:

8.1.1. Apreender as aspirações da Contratante em relação ao empreendimento,baseadonoanteprojetoentreguepelaSECC,comoobjetivomaiordainstituição,queé a
requalificação urbana e o desenvolvimento socioeconômico.

8.1.2. Considerar a legislação específica da área metro ferroviária visando a aprovação
legaldoprojetoemtodasasinstâncias,ouseja,municipal,estadualefederal,casosefaçanecessário.

8.1.3. Considerarlegislaçõesespecíficas incidentes sobre o objeto, e demais órgãos, caso se faça necessário.

8.1.4. Considerar o clima regional e o microclima da área de influência doempreendimento, assim como a população e a região a serem beneficiadas, com
vistasaproporcionarconfortotérmico,acústicoeluminosoaos usuáriosdaedificação;

8.1.5. Definir materiais e métodos construtivos adequados aos objetivos
doempreendimentoeàscondiçõesdolocaldeimplantação,adotandoestratégiascomoousodemateriaiscomcertificaçãoambientaledeequipamentoscomaltaeficiênciaenergética
o uso de descargas e outros dispositivos de baixo consumo de água, areduçãododesperdíciodemateriaiseareciclagemderesíduossólidos;

8.1.6. Adotar estratégias de sustentabilidade ambiental aplicada às edificações, opaisagismoprodutivo com utilizaçãodeespéciesnativas,acoletaseletivade lixo;

8.1.7. Adotar solução construtiva racional, elegendo sempre que possível sistema demodulaçãoepadronizaçãocompatíveiscomascaracterísticasdoempreendimento;

8.1.8. Adotar soluções que ofereçam facilidade de operação e manutenção dosdiversoscomponentesesistemasdaedificação;

8.1.9. Adotar soluções técnicas que considerem as disponibilidades econômicas efinanceirasparaaimplantaçãodoempreendimento;

8.1.10. Adotar soluções técnicas que considerem a acessibilidade de pessoas
comnecessidadesespeciais,obedecendoaoquedeterminaoDecretoFederalnº5296/2004,aNBR9050/2004edemaisnormasdaABNT;

8.1.11. Adotar soluções técnicas que ofereçam segurança aos funcionários e usuários eproteçãocontraroubos,furtosevandalismo;

8.1.12. Adotar soluções técnicas que minimizem os custos de operação, conservação edemanutençãodasinstalações;

8.1.13. Adotar soluções (espaço físico, dimensionamento da rede elétrica, pontos de água, energia elétrica, esgoto, gás etc.) adequadas às instalações de todos os
equipamentos e móveis, cujas quantidades e especificações técnicas serão avaliadas e aprovadas pela CONTRATANTE;

8.1.14. Incluir na planilha orçamentária os equipamentos que se incorporarão diretamente à obra, ou que necessitarão de infraestrutura especial executada, bancada
com cuba, coifas, exaustores, ar-condicionado central ou do tipo split, entreoutros; de modo que os mesmos sejam fornecidos, instalados e testados pela empresa que
executará aobra;

8.1.15. Levar em consideração no dimensionamento das esquadrias (janelas e portas)
adimensãodosequipamentosemóveisasereminstaladosnosambientes,deformaaevitarrefazimentosdeserviços.

8.2. MaterialTécnicoaserdisponibilizadoparaaslicitantes:

8.2.1. Para o desenvolvimento dos projetos básico e executivo para implantação do Metro leve da Baixada Fluminense serão entregues
osseguintesdocumentostécnicos,emníveldeanteprojeto:

8.2.1.1. Peças gráficas do anteprojeto;

8.2.1.2. Memorial Descritivo do projeto e indicações preliminares das soluções dos; todos os projetos complementares serão com base nas Normas da ABNT
específicas para obras Metro ferroviárias.

8.2.1.3. EspecificaçõesdeMateriaiseServiços;

8.2.1.4. Cronograma físico parao Planejamentoda Obra;

8.2.2. Para a execução de todos os projetos deverão ser seguidas as orientações dosseguintesdocumentostécnicos:

8.2.2.1. ANEXO 1.1 - Caderno de escopo para elaboração dos projetos básicoeexecutivoecomplementares.

8.3. CoordenaçãoeResponsabilidade

8.3.1. A Contratada indicará um Coordenador para o desenvolvimento do Projetocomo um todo, assim como os responsáveis técnicos para cada atividade
técnicaespecífica, fornecendo ao Contratante os currículos e registros profissionais de toda aequipetécnica.

8.3.2. A Contratada deverá contar com equipe de profissionais habilitados àelaboraçãodoProjetoemquestão,nasváriasmodalidadesenvolvidas,comregistronoConselho
deArquiteturaeUrbanismo– CAUe/ou ConselhoRegionaldeEngenhariaeAgronomia–CREA.

8.3.3. O Projeto completo, constituído por todos os Projetos específicos devidamenteharmonizados entre si, será, de preferência, coordenado pelo autor do Projeto,
de modo a compatibilizar os Projetos e demais atividades técnicas,promover ou facilitar as consultas e informações entre os autores dos Projetosespecíficos e
solucionar as interferências entre os elementos dos diversos sistemas necessários para a implantação do Metro Leve da Baixada Fluminense.

8.3.4. A Contratada deverá responsabilizar-se pelo fiel cumprimento de todas
asdisposiçõeseacordosrelativosàlegislaçãosocialetrabalhistaemvigor,particularmentenoqueserefereaopessoalalocadonosserviçosobjetodoContrato.

8.4. DesenvolvimentodosProjetosBásicoeExecutivo

8.4.1. Os trabalhos deverão ser realizados em obediência às etapas de Projetoestabelecidasnocronogramaparaplanejamentodaobra,demodoaevoluíremgradual e
continuamente em direção aos objetivos estabelecidos pela Contratante ereduzirem-seosriscosdeperdaserefazimentosdosserviços.
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8.4.2. Paraodesenvolvimentodetodasasetapasdoprojeto,bemcomoosprodutosa serem entregues em cada etapa, deverão ser seguidas as orientações listadas abaixoe o
que determina o Anexo 1.1 – Caderno de escopo para elaboração dos projetosbásico e executivo e complementares.

8.4.3. TodososProjetosdeverãoserdesenvolvidosemconformidadecomoAnteprojeto fornecido e as Práticas de Projeto, Construção e Manutenção de
EquipamentosPúblicos,prevalecendo,nocasodeeventuaisdivergências,asdisposiçõesestabelecidaspelaSECC.

8.4.4. O desenvolvimento de todas as etapas do Projeto é de responsabilidade daContratada,desdeaconsultapreliminaràaprovaçãofinal.

8.4.5. A Contratada deverá providenciar junto ao CAU e/ou CREA os Registros
deResponsabilidadeTécnica(RRT)eAnotaçõesdeResponsabilidadeTécnica(ART)referentes a todos os Projetos e atividades técnicas objeto deste
ANTEPROJETO,inclusivedaPlanilhaOrçamentária.

8.4.6. AContratadadeveráentregaràSECC,umaviadosRegistrosdeResponsabilidade Técnica (RRT) e das Anotações de Responsabilidade Técnica
(ART)relativasacadaumdosProjetosespecíficos,devidamentequitadas.

8.4.7. A Contratada deverá efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas edemais obrigações fiscais incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto
doContrato,atéorecebimentodefinitivodosserviços.

8.4.8. A Contratada deverá possuir ou providenciar os equipamentos, os materiais, osinsumos, a mão-de-obra, os meios de transporte, e demais itens necessários
aodesenvolvimentodetodasasetapasdoProjeto.

8.4.9. Toda e qualquer dúvida deverá ser esclarecida previamente com a SECC antesdaexecuçãodosserviçoscorrespondentes.

8.4.10. OsdocumentostécnicosproduzidosemcadaetapadeelaboraçãodoProjetodevemsersubmetidosàavaliaçãodaSECC.

8.4.11. Será deresponsabilidade dos autores dos Projetos a introdução dasmodificaçõesnecessáriasàsuaaprovação.

8.4.12. Os documentos técnicos que forem rejeitados, parciais ou totalmente pelacontratante, devem ser revistos ou alterados apenas pelo seu autor e submetidos
ànovaavaliação.

8.4.13. Os trâmites para a aprovação dos Projetos junto aos órgãos oficiais e àsconcessionáriasdeserviçosserãoderesponsabilidadedaContratada,pormeiodosautores
dosProjetos.

8.4.14. Assim propriedadesapontadaspelaSECC,pelosórgãosdeaprovação,fiscalização e controle serão corrigidas pela Contratada sem custo adicional para aSECC.

8.4.15. AaprovaçãodoProjetonãoeximiráosautoresdosmesmosdasresponsabilidades estabelecidas pelas normas, regulamentos e legislaçãopertinentesàs
atividadesprofissionais.

8.4.16. A Contratada deverá encaminhar à SECC cópia dos Projetos com os carimbosdeaprovaçãoechanceladosórgãoscompetentes.

8.4.17. A SECC deterá o direito de propriedade intelectual dos Projetos desenvolvidosassim como de toda a documentação produzida na execução do Contrato,
ficandoproibidaasuautilizaçãosemqueexistaautorizaçãoexpressadaSECC.

8.5. Orientações paraoPlanejamento daObra

8.5.1. O planejamento da obra é compreendido como a descrição de todas asatividades necessárias para a execução da obra, a equipe, os equipamentos e o
temponecessáriosparaarealizaçãodecadaumadelas,eainter-relaçãoentreelas.

8.5.2. Oobjetivodoplanejamentodaobraéidentificarosproblemasesaná-loscomantecedência,paraqueaexecuçãodaobracumpraocronogramaplanejado.

8.5.3. Paraoplanejamentodaobra e fornecimento e montagem necessário a implantação do Metro Leve da Baixada
Fluminense,acontratadadeveráutilizaraplanilhaexistenteno Anexo - 1.1, denominada “Planilha Planejamento (Modelo). ” A referida planilha deve ser assinada por
profissional legalmente habilitado, contemplando o planejamento de médio e curto prazo da obra objeto desta licitação, em observânciaao prazo de execução
estabelecido no Edital, bem como a programação de aquisição de materiais e identificação de restrições.

8.5.4. Os serviços devem ser executados em consonância com a sequência lógica deexecução da obra. As tarefas devem ser executadas segundo o conceito
determinalidade, conceito de começo, meio e fim, evitando retrabalho e retorno daequipeparafinalizaçãodasmesmas.

8.5.5. AdocumentaçãotécnicaquerepresentaoProjetocomoumtodoécompostadeelementosgráficos(desenhosemescalacomcotas),edeelementostextuais(memoriais,
declarações, planilhas, cronogramas, etc.), que deverão ser produzidos eapresentados, de acordo com a sua especificidade, conforme as normas
técnicasestabelecidaseasdisposiçõesdaContratante.

8.5.6. Osdesenhos, textos e demais documentos conterão na parte inferior ou superior, no mínimo, as seguintes informações:

8.5.6.1. Identificação da Contratante;

8.5.6.2. Identificação da Contratada (nome da empresa e CNPJ) e dos autores dos Projetos (nome, habilitação e registro profissional, número da ART e/ou RRT e
assinatura);

8.5.6.3. Identificação do empreendimento (nome e endereço completo);

8.5.6.4. Identificação do Projeto (etapa de execução, atividade técnica e codificação);

8.5.6.5. Identificação do documento (título, data da emissão, data e número de revisão);

8.5.6.6. Identificação do arquivo eletrônico correspondente;

8.5.6.7. Demais dados pertinentes.

8.5.6.8. A Contratada deverá emitir os desenhos e documentos de Projeto emobediênciaaospadrõespreviamentedefinidospelaSECC.

8.5.7. Todos os documentos técnicos (desenhos, textos, etc.) deverão ser entregues àSECCemduasviasimpressas,sendoqueosdesenhosdeverãoserplotados.

8.5.8. A Contratada deverá apresentar, por intermédio do autor da PlanilhaOrçamentária,Declaraçãodecompatibilidadedosquantitativosedoscustosconstantes da
planilha com os quantitativos do Projeto.

8.5.9. A escala a utilizar na representação geral, deverá ser a ideal para cada disciplina. Os detalhes executivos
eplantassetorizadasterãoasescalasderepresentaçãoadequadasaoseuobjetivo.
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8.5.10. OsdocumentostécnicosdecadaumdosProjetosdeverãoseragrupadossemjogos separados e independentes, em correspondência a cada atividade
técnicaenvolvida.

8.5.11. Os desenhos de cada Projeto deverão ser numerados sequencialmente e conter indicação do número total de pranchas que compõem o conjunto.

8.5.12. Os desenhos e demais documentos técnicos deverão obedecer aos formatos e normas de representação previstas na ABNT e deverá ser indicada, para cada
Projeto, a simbologia utilizada.

8.5.13. A SECC poderá exigir a apresentação e/ou o desenvolvimento de todos
osdetalhesedocumentosquejulgaremconvenientesparaaperfeitacaracterizaçãodoProjeto; como por exemplo, as Memórias de Cálculo que determinaram a
PlanilhaOrçamentária,semquetalprocedimentorepresenteanecessidadedeaditivocontratual.

8.6. Orientações paracriação de arquivos

8.6.1. A Contratada deverá fornecer à Contratante cópia em mídia física (DVD ouPen Drive) de
boaqualidadedosarquivoscorrespondentesatodososdocumentostécnicosproduzidosnasdiversasfasesdoProjeto,devidamenterelacionadoseidentificados.

8.6.2. Os elementos gráficos deverão ser disponibilizados em formato DWG e PDF,
eoselementostextuaisemformatoDOCouXLSePDF.NãoserãoacatadosarquivosemformatoDXF.

8.6.3. Os desenhos que comporão o Projeto Executivo deverão ser produzidos com
oprogramaAutoCAD,versão2010ousuperior,daAutodeskououtroequivalente.Nocaso da utilização da PLATAFORMA BIM, poderão ser utilizados qualquer
programaque a Contratada tenha a licença, desde que os arquivos sejam entregues no formatoIFC,RVT,PDFouAutoCAD.

8.6.4. OsarquivosdetextodeverãoserexecutadosnoaplicativoWORD,MicrosoftOfficeversão2007,outroequivalenteousuperior.

8.6.5. OsarquivosdeplanilhadeverãoserexecutadosnoaplicativoEXCEL,MicrosoftOfficeversão2007,outroequivalenteousuperior.

8.6.6. Parademaisarquivosgráficos,oaplicativoeextensão a serem utilizados deverão ser acordados,previamente,comaFiscalização.

8.6.7. ACONTRATADAsecomprometeráautilizartodosossoftwares citados neste anteprojetoeseusanexos,devidamente licenciados.

8.6.8. As mídias eletrônicas deverão ser devidamente identificadas com etiquetas adesivas ou rótulo, onde deverá constar:

8.6.9. Identificação da empresa CONTRATADA;

8.6.10. Data da gravação;

8.6.11. Identificação da unidade a que se refere o trabalho;

8.6.12. Identificação do serviço a que se refere a mídia;

8.6.13. Indicação dos arquivos contidos na gravação.

8.6.14. Orientações para Elaboração de Desenhos em AutoCAD

8.6.15. Deverá ser utilizada apenas a fonte “ARIAL”.

8.6.16. A unidade de desenho padrão será metro (m), e este deverá estar sempre desenhado em verdadeira grandeza.

8.6.17. Os desenhos de projetos serão feitos no “Model Space”, sempre em verdadeiragrandeza, e apresentadas com o desenho da prancha (formato do papel,
legendas,notasecarimbo)no “Paper Space”,tambémnaunidadepadrãometro.

8.6.18. O carimbo deverá ter 18,5 cm de largura e conter, no mínimo, as informações a serem definidas em conjunto com o CONTRATANTE;

8.6.19. Indicaçãodonomedoarquivo da gravação da prancha no formato padronizado;

8.6.20. Número da prancha no formato sequência/quantidade total (01/03, 02/03...);

8.6.21. Data da elaboração do projeto (MM/AAAA);

8.6.22. Escala de plotagem do desenho (1:100, 1:50, 1:20, etc.);

8.6.23. Campos para assinaturas da SECC e do Responsável Técnico (com identificação do nome completo, nº CAU ou CREA/UF, endereço e telefone).

8.6.24. As anotações, legendas e demais observações relativas ao projeto, bem como informações relativas a áreas (totais, índices, ambientes principais, área de
intervenção) deverão ser apresentadas em quadros separados do carimbo.

8.6.25. A definição de espessura segundo as cores das penas deverá seguir apadronizaçãofornecidapelaSECC.

8.6.26. Casosejamnecessáriasalteraçõese/ouinclusãodenovopadrãodepenas,arelação de cores e espessuras de penas, escala de plotagem, tamanho da pranchadevem
também serindicadasnoarquivodedesenho,aoladodireitoexternodaáreadeplotagem.

8.6.27. A relação de cores e espessuras de penas, escala de plotagem, tamanho daprancha deve ser indicadas no arquivo de desenho, ao lado direito externo da área
deplotagem.

8.6.28. Deverãoserfornecidos,juntamentecomosarquivosdedesenho,seusrespectivos arquivos de Estilo de Plotagem (AutoCAD Color-
dependentPlotStyleTableFile),emformatoDWG.

8.6.29. Otamanhodaspranchasdeveráobedeceraosseguintesformatosconstantesdatabelaabaixo:

Largura(mm) Altura(mm) FormatoPadronizado

210 297 A4

420 297 A3



02/05/2022 14:42 SEI/ERJ - 24838463 - Termo de Referência de Material/Serviço

https://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=27736247&i… 11/26

Largura(mm) Altura(mm) FormatoPadronizado

420<L<630 297 A3Estendido

594 420 A2

594<L<841 420 A2Estendido

841 594 A1

841<L<1189 594 A1Estendido

1189 841 A0

8.6.30. O As pranchas poderão ser plotadas em cores e, portanto, as legendas criadasnos desenhos podem utilizar cores distintas, no entanto devem ser passíveis
devisualizaçãoedistinçãodeformaindependentedacor.

8.6.31. Conforme o §7º, art. 8º, da Lei 12.462/2011, é vedada a realização, sem projetoexecutivo, de obras e serviços de engenharia para cuja concretização tenha
sidoutilizadooRDC,qualquerquesejaoregimeadotado.

 

9. CONDIÇÕESGERAISPARAEXECUÇÃO

9.1. EquipeTécnicaMínima

9.1.1. EquipeTécnicaMínimaparaimplantação do Metro Leve da Baixada Fluminensefoidefinidatendocomo base dois critérios elementares:

9.1.1.1. Anecessidadedeumaequipemínimadecanteirodeobras,que tenha dedicação de 44 horas semanais presente no canteiro de obras, para o devido suporte e
supervisão das atividades.

9.1.1.2. A especificidade da obra e a sua complexidade no que se refere aositensde“instalaçõescomunseespeciais”.

9.1.1.3. A necessidade de uma equipe mínima para implantação do Metro Leve da Baixada Fluminense. Esses profissionais deverão elaborar projetos básicos,
executivos, relatório ou laudos técnicos avaliando os serviços executados / em execução nas obras e serviços entre outros processos necessários a implantação do
Metro Leve da Baixada Fluminense, detalhando se os mesmos estão sendo executados de acordo com as normas técnicas vigentes.

• Gerente do Contrato, com experiência em implantação ou supervisão ou gerenciamento de obras/serviços de VLT e/ou metro e/ou bonde e/ou trem, na função de
gestor ou diretor ou gerente de contrato ou coordenador do contrato ou residente

• Engenheiro de Produção, com formação em engenharia civil experiência em implantação de obras/serviços de VLT e/ou metro e/ou bonde e/ou trem

• Engenheiro de Planejamento, com experiência em planejamento de obras e serviços de infraestrutura de porte similar ao objeto em foco

• Engenheiro Mecânico, com experiência em fornecimento de sistemas moveis e/ou sistemas fixos

• Engenheiro Eletricista, com experiência em fornecimento ou montagem ou manutenção de sistemas moveis e/ou sistema fixos

9.1.2. A empresa pode acrescentar à sua equipe outros profissionais que entenderpertinentesenecessários,medianteaprovaçãodaCONTRATANTE.

9.1.3. Os custos da Equipe Técnica Mínima devem estar presentes na PlanilhaOrçamentáriadetalhada,nogrupo“AdministraçãoCentral”.

9.1.4. AContratadadeveráexecutaroserviçoutilizando-sedosmateriais,equipamentos, ferramentas e utensílios necessários à perfeita execução
contratual,conformedispostonesteAnteprojetoenosdemaisanexosdoEdital.

 

10. CONDIÇÕESGERAISPARAA FISCALIZAÇÃODASOBRAS

10.1. A fiscalização contratual dos serviços deverá seguir o padrão estabelecido pelo Governo do Estado do Rio de
Janeiro,noquecouber,semprejuízodeoutrasmedidasqueoórgãojulgarnecessárias,deacordocomaespecificidadedoobjetoedolocal.

10.2. A execução dos serviços ora contratados será objeto de acompanhamento,controle, fiscalização e avaliação por representante da CONTRATANTE, para este
fimespecialmente designado, com as atribuições específicas determinadas na Lei n°8.666/1993 e na Lei 12.462/2011, conforme detalhado nos projetos executivos,
naplanilhaorçamentáriadetalhadaeno cronogramafísico-financeiroaprovados.

10.2.1. O órgão deve acompanhar e fiscalizar a conformidade da prestação dosserviços e da alocação dos recursos necessários, de forma a assegurar o
perfeitocumprimentodoajuste,pormeiodeumrepresentanteespecialmentedesignado,naformadosart.67e73da Leinº.8.666, de 1993,e do Decreto nº.9.507, de 2018.

10.2.2. O acompanhamento, controle, fiscalização e avaliação de que trata
estesubitemnãoexcluemaresponsabilidadedaCONTRATADAenemconfereàCONTRATANTE responsabilidade solidária, inclusive perante terceiros, por
quaisquerirregularidadesoudanosnaexecuçãodosserviçoscontratados.

10.2.3. OsrepresentantesdaFISCALIZAÇÃOreportar-se-ãodiretamenteaoResponsávelTécnicodaCONTRATADA.

10.3. Os representantes da FISCALIZAÇÃO e toda pessoa autorizada pela mesmaterão livre acesso a todos os locais onde estejam sendo realizados os
trabalhos,relacionados com o objeto da presente licitação, ainda que nas dependências daCONTRATADAoudeterceiros.

10.4. A CONTRATADA interromperá total ou parcialmente a execução dos serviços sempre que:

10.4.1. Assim estiver previsto e determinado no Instrumento Convocatório ou no Contrato;
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10.4.2. For necessário para execução correta e fiel dos trabalhos, nos termos do Instrumento Convocatório e de acordo com as especificações em anexo, parte
integrante deste Edital.

10.5. Houver alguma falta cometida pela CONTRATADA, desde que esta, a juízo da FISCALIZAÇÃO, possa comprometer a qualidade dos trabalhos subsequentes,
quando então autorizará a citada suspensão;

10.6. A FISCALIZAÇÃO assim o determinar ou autorizar formalmente.

10.7. O representante da Contratante deverá ter a experiência necessária para o acompanhamento e controle da execução dos serviços e do contrato.

10.8. A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base nos critérios previstos no Anteprojeto.

10.9. O fiscal do
contrato,aoverificarareduçãonoritmodeexecuçãodosserviços,notificaráacontratadaparaque,noprazode48(quarentaeoito)horas,restabeleçaritmodetrabalhocompatívelcom
financeiro.

10.9.1. A conformidade do material a ser utilizado na execução dos serviços deverá serverificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a
relaçãodetalhadadosmesmos,deacordocomoestabelecidonoAnteprojetoenaproposta,informando as respectivas quantidades e especificações técnicas, tais como:
marca,qualidade eformadeuso.

10.10. O representante da administração anotará em registro próprio todas asocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano,
bemcomoonomedosempregadoseventualmenteenvolvidos,adotandoasprovidênciasnecessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais e comunicando a
autoridadecompetente, quando for o caso, conforme o disposto nos §§ 1º e 2º do artigo 67 da Leinº.8.666,de1993.

10.11. A fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusiveperante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfeiçõestécnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidadeinferiore, não
ocorrênciadesta,nãoimplicaemcorresponsabilidadedaContratanteoude seus agentes e prepostos, de conformidade com o artigo 70 da Lei nº. 8.666, de1993.

10.12. Procedimentos operacionais de fiscalização e acompanhamento das mediçõesdasobras e serviços:

10.12.1. As medições serão mensais e fechadas no último dia útil do mês,englobandotodos osserviços executadoseaprovados pela fiscalização durante o mês;

10.12.2. As planilhas de medição devem ser elaboradas pela fiscalização, ou seja, de autoria do fiscal designado, contendo em anexo toda a memória de cálculo dos
quantitativos dos materiais e dos serviços realizados, não sendo aceitas medições em percentuais;

10.13. As medições deverão ainda ser instruídas com os seguintes documentos:

10.14. Relatório do fiscal dos serviços feitos na obra durante o mês;

10.15. Relatórios fotográficos semanais do fiscal contendo os serviços feitos durante o mês;

10.16. Cópias das notas fiscais de materiais carimbadas e assinadas pelo Fiscal;

10.17. Cópias dos contratos de aluguéis de máquinas e equipamentos, bem como de serviços especializados com o endereço da obra em vigor;

10.18. Controle Tecnológico dos serviços licitados e contratados, demonstrando o atendimento ao projeto executivo elaborado e à boa técnica;

10.19. Diário de Obras do Mês da medição;

10.20. Cronograma físico-financeiro dos serviços executados no período;

10.21. Planejamento da obra para o mês corrente da medição;

10.22. Comprovante de procedência legal de produtos ou subprodutos florestais quando da sua utilização;

10.23. Relatório mensal do estado do canteiro de obras e acondicionamentos de materiais, máquinas e equipamentos, e cheque-liste conforme a NR-18;

10.24. Relatório de Medidas de Segurança e de utilização de EPI´s;

10.25. Relatório mensaldeVistoriadaComissão deAcompanhamento doEmpreendimento daSECC.

 

11. OBRIGAÇÕESDACONTRATADAEDACONTRATANTE

11.1. Obrigaçõesda Contratada:

11.1.1. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação;

11.1.2. Prestar garantia contratual, conforme estabelecido neste Anteprojeto e na minuta do contrato;

11.1.3. Relatar à administração toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação dos serviços;

11.1.3.1. Devem serrelatadosquaisquerfatosoucircunstânciasdetectadasporseus empregados quando da execução dos serviços, que prejudiquem ou possam vir
aprejudicar a qualidade dos serviços ou comprometer à integridade do patrimôniopúblico.

11.1.4. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas,qualquer ocorrência aanormalou acidentequeseverifiquenolocaldosserviços;

11.1.5. Submeter previamente, por escrito, à CONTRATANTE, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos métodos executivos que já haviam sido aprovados
pela SECC;

11.1.6. Ceder os direitos patrimoniais relativos ao projeto ou serviço técnicoespecializado, para que a administração possa utilizá-lo de acordo com o previsto neste
Anteprojeto, nos termos do artigo 111 da Lei n° 8.666, de 1993;

11.1.7. Quando o projeto referir-se a obra imaterial de caráter tecnológico, insuscetível de privilégio, a cessão dos direitos incluirá o fornecimento de todos os dados,
documentos e elementos de informação pertinentes à tecnologia de concepção, desenvolvimento, fixação em suporte físico de qualquer natureza e aplicação da obra;

11.1.8. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as eventuais adequações e atualizações que vierem a ser realizadas, logo
após o recebimento de cada parcela, de forma permanente, permitindo àContratante distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitações ou préviaautorização;
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11.1.8.1. Os direitos autorais das soluções apresentadas nos projetos elaborados, suas especificações técnicas, toda documentação produzida e congêneres e todos os
demais produtos gerados na execução do contrato, são de propriedade da Contratante. Fica proibida a sua utilização pela Contratada, sem que exista autorização
expressa da Contratante, sob pena de multa, sem prejuízo das sanções civis e penais cabíveis.

11.1.9. Executar os serviços conforme Especificações constantes do Anteprojeto, do Edital e seus anexos e a sua proposta, com os recursos necessários ao perfeito
cumprimento das cláusulas contratuais;

11.1.10. Fornecerosmateriaiseequipamentos,ferramentaseutensíliosnecessários,naqualidadeequantidadeespecificadas,nostermosdesuaproposta;

11.1.11. Nãotransferiraterceiros,porqualquerforma,nemmesmoparcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações
aqueestáobrigada,excetonascondiçõesautorizadasnoAnteprojeto,noEditalounaminutadecontrato;

11.1.12. Promoveraorganizaçãotécnicaeadministrativadosserviços,demodoa conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e
especificaçõesqueintegramoContrato,noprazodeterminado;

11.1.13. Providenciar, conforme o caso, as ligações provisórias e definitivas das utilidades previstas no projeto (água, esgoto, gás, energia elétrica, telefone, etc.),
bem como agendar, junto aos órgãos federais, estaduais e municipais e concessionárias de serviços públicos, vistorias com vistas à obtenção de licenças e
regularização dos serviços e obras concluídos (Habite-se, Licença Ambiental de Operação, etc.);

11.1.14. Adotar as providências e precauções necessárias, inclusive consulta nos respectivos órgãos, se necessário for, a fim de que não venham a ser danificadas as
redes hidrossanitárias, elétricas e telefônicas;

11.1.15. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessário à execução dos serviços, durante a vigência da obra;

11.1.16. Paralisar, por determinação da CONTRATANTE, qualquer trabalho que não esteja sendo executado de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a
segurança de pessoas ou bens de terceiros;

11.1.17. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança da administração;

11.1.18. Os trabalhos devem ser conduzidos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos,
mantendo o local dos serviços sempre limpo e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina.

11.1.19. Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais, equipamentos e utensílios em quantidade, qualidade e
tecnologia adequadas, com a observância às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação;

11.1.20. Providenciar junto ao CREA ou CAU as Anotações de Responsabilidade Técnica – ART´s e/ou RRT referentes ao objeto do contrato e especialidades
pertinentes, nos termos da Lei nº. 6.496, de 1977;

11.1.21. Obter junto à Prefeitura Municipal, conforme o caso, o alvará
deconstruçãoealvarádedemoliçãoedemaisdocumentoseautorizaçõesexigíveis,naformadalegislaçãoaplicável;

11.1.22. Vedar a utilização, na execução dos serviços, de empregados que sejamfamiliaresdeagentepúblicoocupantedecargoemComissão Especial de
Licitaçãooufunçãodeconfiançano órgão contratante nos termos do artigo 7º do Decreto nº. 7.203 de 2010, quedispõesobreavedação
nonepotismonoâmbitodaadministraçãopúblicafederal;

11.1.23. Apresentar à Contratante, quando for o caso, a relação nominal dosempregados que adentrarão o órgão para a execução do serviço, os quais devem estar
devidamenteidentificadospormeiodecrachá;

11.1.24. Opessoaldevesermantidodevidamenteidentificadoatravésdecrachás, com fotografia recente, e provendo-os dos Equipamentos de ProteçãoIndividual-EPI’s.

11.1.25. Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as orientações da administração, inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas, quando for
o caso;

11.1.26. PermitiracessodosfuncionáriosdaCONTRATANTEàsdependênciasdaCONTRATADA para prestar inspeções periódicas nas instalações físicas para verificar
ocumprimento das medidas de segurança adotada nos trabalhos e outras medidasnecessárias à execução dos serviços e demais condições estabelecidas pela norma
desegurança e saúde do trabalho, principalmente quanto aos equipamentos desegurançacoletiva;

11.1.27. PrestartodoesclarecimentoouinformaçãosolicitadapelaCONTRATANTEouporseusprepostos,garantindo-
lhesoacesso,aqualquertempo,aolocaldosserviços,bemcomoaosdocumentosrelativosàexecuçãodasobras;

11.1.28. Elaborar o Diário de Obra, incluindo diariamente, pelo prepostoresponsável, as informações sobre o andamento da obra, tais como, número defuncionários,
de equipamentos, condições de trabalho, condições meteorológicas, serviços executados, registro de ocorrências e outros fatos relacionados, bem como os
comunicados à Fiscalização e situação da obra em relação ao cronograma previsto;

11.1.29. O Diário de obra deverá ter capa resistente, todas as suas páginas numeradas em ordem sequencial, de 01 (um) a 50 (cinquenta), em 3 (três) vias, e
rubricadas pela fiscalização da SECC ou seu proposto. A Contratada poderá apresentar outro tipo de Dario de Obras para aprovação do Contratante;

11.1.30. Ao final da obra, o referido Diário será de propriedade da CONTRATANTE.

11.1.31. Regularizar, quando notificada pela CONTRATANTE, sob pena de sofrer as penalidades estabelecidas no contrato, as eventuais falhas na execução dos
serviços realizados fora das especificações;

11.1.32. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta e projetosapresentados,inclusive quanto aos
custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos,devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não sejasatisfatório para o
atendimento ao objeto da licitação, exceto quando ocorrer algumdoseventosarroladosnosincisosdo§1ºdoart.57 daLeinº.8.666,de1993;

11.1.33. Reparar, refazer, substituir, às suas expensas, os trabalhos realizadoscommateriaisdefeituososoucomvíciodeconstrução,peloprazode05(cinco)anos,contado da
data de emissão do Termo de Recebimento Definitivo, ou a qualquer tempoeconstatadopelofiscaldaCONTRATANTE;

11.1.34. Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e morais causados pela ação ou omissão de seus empregados, trabalhadores,
prepostos ou representantes, dolosa ou culposamente, à União ou a terceiros;

11.1.35. Responder por qualquer prejuízo ou danos causados diretamente àadministração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução
docontrato,procedendoimediatamenteaosreparosouindenizaçõescabíveiseassumindooônusdaídecorrente;

11.1.36. Responsabilizar-seportodasasobrigaçõestrabalhistas,sociais,previdenciárias, tributárias e as demais previstas na legislação específica,
cujainadimplêncianãotransfereresponsabilidadeàadministração;

11.1.37. Não permitir a utilização de qualquer trabalho de menor de dezesseisanos,excetonacondiçãodemenoraprendizparaosmaioresdequatorzeanos,nempermitir a
utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno,perigosoouinsalubre;
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11.1.38. Responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços,por uso indevido de patentes registradas emnome de terceiros, por danos
resultantesdecasofortuitooudeforçamaior,porqualquercausadedestruição,danificação,defeitos ou incorreções dos serviços ou dos bens da CONTRATANTE, de
seusfuncionáriosoude terceiros,ainda queocorridos emviapúblicajuntoà obra;

11.1.39. Responsabilizar-se pelos encargos previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato;

11.1.40. Responder pelo pagamento dos salários devidos aos empregados e encargos trabalhistas, bem como pelos registros, seguros contra riscos de acidentes de
trabalho e outras obrigações inerentes à execução dos serviços ora contratados;

11.1.41. Fornecer mensalmente, ou sempre que solicitados pela CONTRATANTE, os comprovantes do cumprimento das obrigações previdenciárias, do Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, e do pagamento dos salários e benefícios dos empregados utilizados na execução dos serviços;

11.1.42. Arcar com todos os tributos incidentes sobre este Contrato, bem como sobre a sua atividade, devendo efetuar os respectivos pagamentos na forma e nos
prazos determinados por lei.

11.1.43. Providenciar o Licenciamento Ambiental (LI) e urbanístico (Alvará).

11.2. Obrigações da Contratante:

11.2.1. Proporcionar todas as condições para que a Contratada possa desempenhar seus serviços de acordo com as determinações do Contrato, do Edital e seus
Anexos, especialmente do Anteprojeto;

11.2.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;

11.2.3. Cumprir fielmente as disposições do Contrato;

11.2.4. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando
dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências
cabíveis;

11.2.5. Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção;

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

11.2.7. A execução dos serviços será conduzida por um profissional especializado;

11.2.8. A presença do responsável pela manutenção deverá ser contínua, devendo o mesmo estar em condições de prestar quaisquer esclarecimentos a respeito dos
serviços.

11.2.9. Responsabilizar-se pela comunicação, em tempo hábil, de qualquer fato que acarrete interrupção na execução do contrato;

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

11.2.11. Proporcionar todas as condições para que a CONTRATADA possa desempenhar seus serviços de acordo com as determinações do Contrato, do Edital e
seus anexos, especialmente as do Anteprojeto, incluindo o fornecimento de informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços objeto do contrato por
escrito quando for necessário;

11.2.12. Efetuar os pagamentos à Contratada, mediante comprovação de execução dos serviços, dentro das condições, prazos e vencimentos estabelecidos;

11.2.13. Proceder às advertências, multas e demais cominações legais pelodescumprimentoparcialoutotaldostermosdoContrato;

11.2.14. A SECC não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a serefetuadasemquetenhasidopreviamenteautorizada;

11.2.15. A SECC reserva-se o direito de exercer, quando lhe convier, afiscalizaçãosobreaentregadoobjetocontratadoe,ainda,aplicarmultasourescindiro Contrato, caso
a empresa descumpra quaisquer das cláusulas estabelecidas nomesmo;

 

11.3 OBRIGAÇÕES TÉCNICAS DA CONTRATADA

A Logística S.A. (“MRS”), por ser uma concessionária de serviço público de transporte ferroviário de cargas, possui uma série de obrigações perante o Poder
Concedente e o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT, sendo seu dever garantir a adequada prestação do serviço público, o que inclui a
plena segurança operacional de seus ativos ferroviários, sob pena de fiscalização e eventual aplicação de penalidades pela Agência Nacional de Transportes
Ferroviários - ANTT.

Todo e qualquer acesso e/ou interferência de terceiros em suas faixas de domínio deve ser criteriosamente avaliado do ponto de vista técnico e regulatório, a fim de
assegurar a prestação adequada, eficiente e regular do serviço público de transporte ferroviário de cargas, sem qualquer comprometimento às condições operativas da
malha ferroviária.

Destacamos, inclusive, que as obras de interesse de terceiros em faixas de domínio ferroviário devem seguir o que determina a Resolução ANTT nº 2.695, de 13 de
maio de 2008 e sua alteração de nº 5.405, de 17 de agosto de 2017, submetidas, portanto, à análise e aprovação prévia da Agência Reguladora.

Nessa linha, considerando que o projeto de Desenvolvimento Socioeconômico do Eixo Pavuna–Nova Iguaçu, contempla o transporte de passageiros sobre os trilhos,
possui interferência sobre faixa de domínio MRS.

Abaixo seguem as etapas para aprovação de projeto de terceiros em faixa de domínio da ferrovia junto a MRS e ANTT:

 Etapa Preliminar: Análise da faixa de domínio, km ferroviário e estações.

Solicitamos que seja encaminhado uma imagem aérea do Google Earth, com a localização do local da futura interferência, para que seja possível identificar os itens
em evidência. Ao identifica-los, encaminhamos ao responsável do projeto, para que as informações possam ser representadas em projeto.

 Etapa 1 - Checklist da documentação obrigatória.

O terceiro deve providenciar a Relação de Documentação conforme exigência da Resolução 2.695/2008, que segue em anexo a esta carta. Se faz necessário
encaminhar os documentos de uma única vez, em formato digital - via drive ou wetransfer. Os formulários padrão, seguirão em anexo ao e-mail.

 Etapa 2 - Pagamento da taxa de análise.
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Para análise do processo haverá um custo no valor de R$ 16.491,96 (dezesseis mil, quatrocentos e noventa e um reais e noventa e seis centavos), impostos inclusos,
para cada interferência, que deverá ser pago concomitante a entrada da documentação para análise, via nota fiscal. O prazo para pagamento da NF será concedido
mediante análise de crédito.

 Etapa 3 - Análise Técnica.

Sob posse de toda a documentação e taxas pagas, o projeto será submetido à análise técnica da MRS, que hoje considera um SLA de 15 dias úteis. Caso tenha
necessidade de readequação, os ajustes serão encaminhados para a empresa responsável pelo projeto, e a mesma deverá realizar as devidas correções. Ao recebermos
a devolutiva, encaminharemos novamente para análise e o prazo volta a zerar, considerando outros 15 dias.

 Etapa 4 - Formalização do contrato.

Após a aprovação do projeto (conclusão da etapa 3), iniciamos a formalização da minuta contratual, conhecida como TPU (termo de permissão de uso), no qual
estarão regularizadas as obrigações e prerrogativas das partes, bem como o valor da contraprestação do uso e cessão da faixa de domínio, com valor mensal a ser
definido, corrigidos anualmente pela variação nominal do IGP-M, da FGV Fundação Getúlio Vargas. O prazo para finalização da etapa dependerá do tempo
despendido do terceiro, para realizar a análise do documento.

 

4.1 Cobrança do custo de fiscalização da obra. Valor a ser estabelecido em contrato, baseado em cronograma de execução encaminhado, calculado por dia útil ou
mensal, podendo sofrer variação de acordo com a complexidade do empreendimento e região. Essa fiscalização tem por objetivo garantir que a execução da obra
esteja dentro dos padrões de segurança da MRS. Ressaltamos que esse custo não pode ser isentado, visto a contratação de uma empresa para realizar o
acompanhamento da obra.

 

 Etapa Final - Aprovação ANTT.

Após a conclusão das as etapas internas (etapa 1, 2, 3 e 4), o projeto e a documentação serão submetidos à ANTT, com prazo regulamentado de 90 dias para
validação e aprovação. Por fim, mediante a anuência da ANTT, publicado no Diário Oficial da União – DOU, será realizado o procedimento de início de obra junto à
área de Infraestrutura da MRS, que acompanhará a execução de toda obra.

 

12. SUBCONTRATAÇÃO

12.1. Évedadaasubcontrataçãototaldoobjetodocontrato.

12.2. No caso de subcontratação parcial essa depende de autorização prévia porparte da Contratante, ao qual cabe avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos
dequalificação técnica necessários para a execução dos serviços, bem como verificar
osdemaisrequisitosdehabilitaçãoeventualmenteaplicáveis,dentreelesaregularidadefiscal.

12.3. Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidadeintegral da Contratada pela perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar
asupervisão e coordenação das atividades da subcontratada, bem como responderperante a Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigações
contratuaiscorrespondentesaoobjetodasubcontratação.

 

13. CONDIÇÕESGERAISPARAAPRESENTAÇÃODASPROPOSTASDEPREÇOS

13.1.1. Serão consideradas inexequíveis as propostas com valores globais inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

13.1.2. Média aritmética dos valores das propostas superiores a cinquenta por cento do valor do orçamento previamente estimado pela Contratante;

13.1.3. Valor do Orçamento previamente estimado pela Contratante.

13.1.4. A ausência de orçamento anexo a este Edital ocorre sem prejuízo da divulgação das informações necessárias – Anteprojeto – para que os interessados
elaborem suas propostas;

13.1.5. O orçamento efetuado pela administração para a estipulação do limite a ser aceito somente será divulgado apenas e imediatamente após o encerramento
destalicitação,exauridaa negociaçãoconforme dispõeoart.26,daLei nº12.462/2011.

 

14. DOSPAGAMENTOS

14.1. Forma de pagamento está apresentada no Anexo 11.

14.1.1. Os pagamentos serão efetuados mediante apresentação à Contratante dosdocumentos hábeis de cobrança, nos termos e condições estabelecidas no
itemCONDIÇÕESGERAISPARAAEXECUÇÃOEFISCALIZAÇÃODASOBRAS,desteANTEPROJETO.

14.1.2. Os pagamentos serão efetuados por meio de medições, que corresponderãoaospercentuaisdedesembolsoestabelecidosnocronogramafísico-financeiroe
critérios de medição do Anexo 11.

14.1.3. Oprazoparapagamentoserádeaté30(trinta)dias,contadosapartirdadatada apresentação da Nota Fiscal/Fatura, acompanhada dos demais
documentoscomprobatóriosdocumprimentodasobrigaçõesdaContratada.

14.1.4. A Nota Fiscal/Fatura será emitida pela Contratada de acordo com os seguintesprocedimentos:

14.1.4.1. Ao final de cada etapa da execução contratual, conforme previsto no Cronograma Físico Financeiro, a Contratada apresentará a medição prévia dos
serviços executados no período, através de planilha e memória de cálculo detalhada.

14.1.4.2. Juntamentecomaprimeiramediçãodeserviços,aContratada deverá apresentar comprovação de matrícula da obra junto à Previdência Social, as ART dos
engenheirosedaobra.

14.1.4.3. A Contratada também apresentará, a cada medição, os documentos comprobatórios da procedência legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados
naquela etapa da execuçãocontratual,quandoforocaso.

14.1.4.4. A Contratada deverá, ainda, a cada medição, apresentar os Boletins deMedição dos Serviços executados em 04 (quatro) vias, assinadas com o atesto
dafiscalização desta SECC ou seu preposto.
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14.1.4.5. AContratanteteráoprazode05(cinco)diasúteis,contadosapartirdadata da apresentação da medição, para aprovar ou rejeitar, no todo ou em parte,
amediçãopréviarelatadapelaContratada,bemcomoparaavaliaraconformidadedosserviçosexecutados,inclusivequantoàobrigaçãode utilização de produtos
esubprodutosflorestaisdecomprovadaprocedêncialegal.

14.1.4.5.1. No caso de etapas não concluídas, sem prejuízo das penalidadescabíveis, serão pagos apenas os serviços efetivamente executados, devendo aContratada
regularizar o cronograma na etapa subsequente. A aprovação da
mediçãopréviaapresentadapelaContratadanãoaeximedequalquerdasresponsabilidadescontratuais,nemimplicaaceitaçãodefinitivadosserviçosexecutados.

14.1.4.6.
Apósaaprovação,aContratadaemitiráNotaFiscal/Faturanovalordamediçãodefinitivaaprovada,acompanhadadaplanilhademediçãodeserviçosedememóriadecálculodetalha

14.1.5. O pagamento somente será efetuado após o “atesto”, pelo fiscal da obra,
daNotaFiscal/FaturaapresentadapelaContratada,acompanhadadosdemaisdocumentosexigidosnesteEdital.

14.1.5.1. O “atesto” da Nota Fiscal/Fatura fica condicionado à verificação daconformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada com os
serviçosefetivamenteexecutados, bemcomo às seguintes comprovações, quedeverãoobrigatoriamenteacompanhá-la:

14.1.5.1.1. Dopagamentodaremuneraçãoedascontribuiçõessociais(Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Previdência Social), correspondentes ao mês da última
nota fiscal ou fatura vencida, quanto aos empregados diretamente vinculados àexecuçãocontratual,nominalmenteidentificado;

14.1.5.1.2. Da regularidade fiscal, constatada através de consulta “on-line” ao SICAF e CADIN, ou na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante
consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no artigo 29 da Lei n° 8.666, de 1993; e

14.1.6. Do cumprimento das obrigações trabalhistas, correspondentes à última nota fiscal ou fatura que tenha sido paga pela Administração.

14.1.7. Havendo erro na apresentação de qualquer dos documentos exigidos nos subitens anteriores ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, o
pagamento ficará pendente até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da
regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.

14.1.8. Antes do pagamento, a Contratante realizará consulta online ao SICAF e CADINe, se necessário, aos sítios oficiais, para verificar a manutenção das
condições dehabilitação da Contratada, devendo o resultado ser impresso, autenticado e juntadoaoprocessodepagamento.

14.1.9. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista nalegislaçãoaplicável,nostermosdaInstruçãoNormativan°1.234, de11dejaneirode2012, da
Secretaria da Receita Federal do Brasil, inclusive quanto ao artigo 31 da Lei n°8.212, de1991.

14.1.9.1. Quanto ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), seráobservado o disposto na Lei Complementar nº. 116, de 2003, e legislação
municipalaplicável.

14.1.9.2. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, instituídopeloartigo12daLeiComplementarnº.123,de2006,nãosofreráaretençãoquantoaos
impostos e contribuições abrangidos pelo referido regime, em relação às suasreceitas próprias, desde que, a cada pagamento, apresente a declaração de que trata
oartigo6°daInstruçãoNormativaRFBn°1.234,de11dejaneirode2012.

14.1.10. O pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediantedepósito em conta corrente do Banco Bradesco indicado
pelaContratada,ouporoutromeioprevistonalegislaçãovigente.

14.1.11. Será considerado como data do pagamento o dia em que constar comoemitidaaordembancáriaparapagamento.

14.1.12. AContratantenãoseresponsabilizaráporqualquerdespesaquevenhaaserefetuadapelaContratada,queporventuranãotenhasidoacordadanocontrato.

14.1.13. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratadanão tenha concorrido de alguma forma para tanto, o valor devido deverá ser
acrescidode encargos moratórios proporcionais aos dias de atraso, apurados desde a data limiteprevista para o pagamento até a data do efetivo pagamento, à taxa de
6% (seis porcento)aoano,aplicando-seaseguintefórmula:

EM = I * N * VP

Sendo:

EM=EncargosMoratóriosaseremacrescidosaovalororiginariamentedevido

I=Índicedeatualizaçãofinanceira,calculadosegundoafórmula:

Sendo:

N=Númerodediasentreadatalimiteprevistaparaopagamentoeadatadoefetivopagamento

VP=ValordaParcelaematraso

14.2. A empresa contratada deverá ainda, comprovar, mensalmente, no ato daapresentação de cada fatura, o cumprimento referente ao mês antecedente,
dasobrigaçõesabaixo,relativasaosempregadosqueestejamprestandoserviçosreferentesaoobjetodestecontrato:

a) Recolhimento da contribuição devida ao Instituto Nacional de Seguridade Social(INSS);

b) Recolhimento do valor devido ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço(FGTS);

c) Entregadosvales-transportes;

d) Entrega dos vale-refeição;

e) Pagamentodosalário.

14.3. O preço global a ser pago à CONTRATADA será fixo e somente reajustável naformadalei.

14.3.1. Nos preços unitários propostos pelo contratado devem estar inclusos e
diluídososcustosrelativosatodososserviçospreliminares,complementares,ouprovisóriosnecessáriosaperfeitaexecuçãodaobra,etodososcustosrelativosamãodeobra,materia
e equipamentos a serem utilizados, ao transporte, encargos sociais etrabalhistas, as contribuições fiscais, bem como as despesas diretas e indiretas
equaisqueroutrasnecessáriasatotalexecuçãodosserviços.
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14.4. Não será aceita cobrança posterior de qualquer tributo ou assemelhadoadicional, salvo se alterado ou criado após a data de abertura da licitação e que
venhaexpressamentea incidirsobreo objetodeste contrato,naformadalei.

14.5. Em nenhuma hipótese o CONTRATANTE pagará serviços adicionais executadospela CONTRATADA, que não tenham sido prévia e expressamente
autorizados, atravésdetermoaditivo.

14.6. Na hipótese de eventuais atrasos de pagamento, a prestadora de serviços terádireito à compensação financeira por atraso de pagamento, conforme determina o
art.40, inciso XIV, alínea “d” da Lei 8.666/93, desde a data prevista para o efetivopagamentoatéodiadesuaconcretização. => ver em todos os pontos onde é citada a
8666 se isso foi explicitamente autorizado na lei do RDC

14.7. O regime de execução dos serviços será através de Contratação Integrada.

 

15. DASGARANTIAS

15.1. Homologada a licitação pelo Secretário, a SECC emitirá a nota de empenho e depois firmará contrato com o licitante vencedor, visando à execução do objeto
desta licitação nos termos da minuta que integra este Edital.

15.2. O licitante vencedor terá o prazo de até 15 (quinze) dias úteis, prorrogável a critério da administração, contados a partir da convocação, para assinar o contrato.

15.3. No mesmo prazo do item acima indicado – 15 (quinze) dias úteis, as empresas e os seus responsáveis técnicos que não se encontrem inscritos na seccional do
local de execução do serviço deverão apresentar os documentos de regularização de sua inscrição junto ao CREA-RJ.

15.4. O futuro contrato não poderá ser objeto de subcontratação, cessão ou transferência, em parte, sem prévia e expressa anuência da administração.

15.4.1. Os serviços considerados especializados, serão passíveis de subcontratação, desde que devidamente autorizados pelos técnicos da SECC.

15.5. Se, por ocasião da formalização do contrato, as certidões de regularidade de débito da Adjudicatária perante a Seguridade Social (INSS), o Fundo de Garantia
por Tempo de Serviço (FGTS) e a Fazenda Federal, estiverem com prazos de validade vencidos, a Adjudicatária deverá comprovar a sua situação de regularidade,
mediante a apresentação das certidões respectivas, com prazos de validade em vigência, sob pena de a contratação não se realizar.

15.6. O reajustamento dos preços poderá ocorrer desde que observado o disposto no artigo 9º, § 4º, I e II da Lei 12.462/2011.

15.7. Devem ser prestadas pela empresa, à época da contratação, duas espécies de garantias: uma garantia ao contrato (caução, seguro-garantia ou fiança bancária) e
uma garantia à obra (seguro de risco de engenharia).

15.8. A GARANTIA AO CONTRATO seráprestadaconformeasdisposiçõesaseguir:

15.8.1. Por ocasião da assinatura do contrato, o licitante vencedor deverá fornecerGarantia de Execução, na forma de caução em dinheiro, título da dívida
pública,seguro-garantia ou fiança bancária, no valor de 5% (cinco por cento) do valor doContrato, no prazo de 15 (quinze) dias úteis a partir da notificação
formalizada pelaadministração, tratando-se de condição indispensável para assinatura do contrato, sobpena de aplicação das sanções cabíveis, importância esta que
lhe será devolvida,medianterequerimento,apósaaceitaçãodefinitivadaobracontratada.

15.8.2. Agarantiapoderáserprestadanasseguintesmodalidades:

a) Cauçãoemdinheirooutítulosdadívidapública;

b) Seguro-garantia;ou

c) Fiançabancária.

15.8.3. Não será aceita a prestação de garantia que não cubra todos os riscos ou prejuízos eventualmente decorrentes da execução do contrato, tais como a
responsabilidadepor multaseobrigaçõestrabalhistas, previdenciáriasousociais.

15.8.4. Caso o valor global da proposta da Adjudicatária seja inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor a que se referem as alíneas “a” e “b” do § 1º do artigo
48 da Lei n° 8.666, de 1993, será exigida, para a assinatura do contrato, prestação de garantia adicional, igual à diferença entre o menor valor referido no citado
dispositivo legal e o valor da correspondente proposta.

15.8.5. No caso de caução em dinheiro, o depósito deverá ser efetuado no Banco BRADESCO, mediante depósito identificado, em agência definida pela
administração, de forma escrita.

15.8.6. Se prestada a garantia na forma de seguro-garantia, deve haver entrega da apólice, inclusive digital, emitida por empresa em funcionamento no Brasil,
legalmenteautorizada,sendoa SECC comoúnicobeneficiáriodoseguro.

15.8.7. A garantia, se prestada na forma de fiança bancária ou seguro-garantia, deverá ter validade durante a vigência do contrato.

15.8.8. No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá constar expressarenúnciadofiadoraosbenefíciosdoartigo827doCódigoCivil.

15.8.9. No caso de opção pelo Título da Dívida Pública, este deverá estar
acompanhadodelaudodeavaliaçãodaSecretariadoTesouroNacional,noqualestáinformarásobreaexequibilidade, valoreprazoderesgate,taxadeatualização,condiçõesde
resgate.

15.8.10. No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência,agarantiadeveráserreadequadaourenovadanasmesmascondições.

15.8.11. Se o valor da garantia for utilizado, total ou parcialmente, pela Contratante, para compensação de prejuízo causado no decorrer da execução contratual por
conduta da Contratada, esta deverá proceder à respectiva reposição noprazode15(quinze)diasúteis,contadosdadata emquetiversidonotificada.

15.8.12. Após a execução do contrato, constatado o regular cumprimento de todas as obrigações a cargo da Contratada, a garantia por ela prestada será liberada ou
restituída e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente, deduzidos eventuais valores devidos à Contratante.

15.8.13. Ocorrendo a rescisão unilateral ou injustificada do Contrato, a SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL - SECC poderá executar a garantia prestada
pela CONTRATADA.

15.9. Quantoao SEGURO DE RISCO DE ENGENHARIA deveserobservado oseguinte:

15.9.1. A CONTRATADA deverá apresentaráa SECC,ematé15(quinze)diasúteis após a assinatura do Contrato e antes da emissão da Ordem de Serviço, a apólice de
Seguro de Risco de Engenharia com cobertura de Responsabilidade Civil Geral e Cruzada, tendo a SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL - SECC como
BENEFICIÁRIO, com valor (importância segurada) e prazo de vigência não inferior ao do Contrato, sob pena de aplicação das sanções previstas no instrumento de
contrato.
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15.9.2. Estarão abrangidos no Seguro de Risco de Engenharia:

15.9.3. Coberturas Mínimas;

15.9.4. Cobertura Básica;

15.9.5. Seguros para obras civis em construção (OCC);

15.9.6. Riscos inerentes à construção ou erro de execução ou de projeto e sabotagens;

15.9.7. Riscos da natureza (danos causados por vendaval, queda de granizo, queda de raio e alagamento, entre outros).

15.10. Coberturas especiais:

15.10.1. Despesas extraordinárias, que compreende despesas de mão de obra para serviços noturnos e/ou realizados em feriados e finais de semana para consertos ou
fretamento de meios de transporte;

15.10.2. Tumultos, que compreende despesas com danos causados por tumulto, greve ou greve patronal (lockout);

15.10.3. Desentulho do local, que compreende despesas com a retirada de entulho do local;

15.10.4. Obras concluídas, que compreende danos materiais causados a partes da obra quando finalizadas;

15.10.5. Obras temporárias, que compreende danos materiais causados exclusivamenteabarracõeseandaime existentesnolocaldaconstrução.

15.10.6. Despesas de salvamento e contenção de sinistros, que compreende despesas com providências de emergência para conter as consequências de prejuízo
decorrente de acidentes;

15.10.7. Danos morais decorrentes de responsabilidade civil, que compreende danos morais causados involuntariamente a terceiros em decorrência dos trabalhos
pertinentes à obra.

15.10.8. Coberturas adicionais:

15.10.9. Erro de projeto/risco de fabricante, que compreende danos causados à obra decorrentes de erro de projeto mais prejuízos ocorridos durante reposição, reparo
ou retificação;

15.10.10. Responsabilidade civil, que, além de garantir indenização para danos a terceiros,cobregastoscomhonoráriosdeadvogados;

15.10.11. Responsabilidade civil cruzada, que compreende os danos materiais e corporais causados involuntariamente a terceiros, decorrentes da execução da obra
por empreiteiros ou subempreiteiros ligados diretamente ao segurado principal na prestaçãodeserviçosduranteoprazodevigênciadaapólice;

15.10.12. Propriedade circunvizinha, que compreende danos materiais a outros bens de propriedade do segurado ou bens de terceiros sob a sua guarda, custódia ou
controle, existentes no canteiro de obras, desde que comprovadamente decorrentes dos trabalhos de execução ou testes;

15.10.13. Manutenção simples, que garante danos causados aos bens decorrentes da execução dos trabalhos de acertos, ajustes e verificação realizados durante o
período de manutenção;

15.10.14. Manutenção ampla, que além da cobertura para manutenção simples, ou seja, para os empreiteiros segurados, durante as operações realizadas por eles, no
período de manutenção, garante danos verificados nesse mesmo período, porém ocorridos na fase de construção ou instalação;

15.10.15. Lucros cessantes decorrentes de responsabilidade civil, que garante asquantias pelas quais o segurado é responsável, referentes a perdas financeiras e
lucros cessantes causados involuntariamente a terceiros em decorrência dos trabalhos pertinentes à obra;

15.10.16. Responsabilidade civil do empregador, que garante as quantias pelas quais o segurado vier a ser responsável civilmente, devido aos danos corporais
causados involuntariamente a empregados ou aos seus representantes quando estiveremexclusivamenteaseuserviçonocanteirodeobras;

15.10.17. Na apólice mencionada deverão constar, no mínimo, as seguintes informações: número completo da licitação ou, quando se tratar de aditamento, o número
do Contrato; objeto a ser contratado; localidade do risco, especificando o local onde será executado o objeto licitado; nome e número do CNPJ do emitente
(seguradora);nomeenúmerodoCNPJdaCONTRATADA(contratantedaapólice);

15.10.18. A apólice supracitada deverá ser entregue acompanhada da cópia do comprovante de pagamento do prêmio tarifário total ou parcelado. Neste caso, o
comprovante de pagamento de cada parcela, tão logo seja efetuado, deverá ser remetido à SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL - SECC, sob pena de
aplicação das sanções previstas neste instrumento;

15.10.19. Acrescido o valor inicial do Contrato e/ou prorrogado o seu prazo, a CONTRATADA apresentará as garantias complementares, no mesmo percentual
e/ouprazo,noatodaassinaturadocorrespondenteTermo.

A liberação das garantias estará condicionada à emissão do TERMO DE RECEBIMENTODEFINITIVO dos Serviços, mediante requerimento da CONTRATADA e,
desde que,cumpridastodasasobrigaçõescontratuais.

 

16. DASINFRAÇÕESEDASSANÇÕESADMINISTRATIVAS

16.1.1. Cometeinfração administrativa, nos termos da Lei nº 12.462, de 2011, e da Lei nº 8.666, de 1993, a Contratada que, no decorrer da contratação: 

16.1.2. Apresentar documentação falsa;

16.1.3. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

16.1.4. Fizer declaração falsa;

16.1.5. Comportar-se de modo inidôneo;

16.1.6. Cometer fraude fiscal;

16.1.7. Ensejar o retardamento da execução do certame;

16.1.8. Fraudar a licitação ou praticar atos fraudulentos na execução do contrato;

16.1.9. Descumprir qualquer dos deveres elencados no Edital ou no Contrato;
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16.1.10. Não mantiver a sua proposta dentro do prazo de validade, salvo se em decorrência de fato superveniente, devidamente justificado;

16.1.11. Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta não celebrar o contrato, inclusive nas hipóteses de convocação de licitante remanescente ou de
revogação da licitação em virtude da não celebração do contrato;

16.1.12. Atrasar injustificadamente a execução do contrato ou a entrega do objeto contratado;

16.1.13. Inexecutar total ouparcialmenteocontrato.

16.1.14. A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitemacima ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às
seguintessanções:

16.1.15. Advertênciaporfaltasleves,assimentendidascomoaquelasquenãoacarretaremprejuízossignificativosaoobjetodacontratação;

16.1.16. Multa:

16.1.16.1. De 0,1% (um décimo por cento) do valor do serviço por dia queultrapasseoprazodeterminadoparaoseuinício.

16.1.16.2. De 0,2% (dois décimos por cento) do valor do serviço por dia que excedaoseuprazodeexecução;

16.1.16.3. De 1,0% (um por cento) do valor de cada etapa do serviço em atraso,por dia de excesso que venha a ocorrer em cada uma delas estabelecidas
noCronogramaFísico-Financeiro,contratual,comexclusãodaúltima,calculadamedianteoempregodafórmula:

M=Vx0,01xN.

Onde:

M=valordamulta;

V=valordaetapa;

N=númerodediasdeatrasonaconclusãodaetapa.

16.1.16.4. Compensatória de até 10% (dez por cento) sobre o valor total docontrato,nocasodeinexecuçãototalouparcialdaobrigaçãoassumida,podendosercumulada
com a multa moratória, desde que o valor cumulado das penalidades nãosupereovalortotaldocontrato.

16.1.17. SuspensãodelicitareimpedimentodecontratarcomaSECC,peloprazodeatédoisanos;

16.1.18. Impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento no SICAFpeloprazodea técnico anos;

16.1.18.1. Nas hipóteses previstas no art. 47, caput e incisos, da Lei nº12.462/2011, a penalidade se estenderá, além da União, aos Estados, Distrito Federal
eMunicípios.

16.2. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a AdministraçãoPública,enquantoperduraremosmotivos determinantes da punição ou até que seja
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, queserá concedida sempre que a Contratada ressarcir a administração pelos prejuízos
causados.

16.3. Também ficam sujeitas às penalidades de suspensão de licitar e impedimento de contratar e de declaração de inidoneidade, previstas no subitem anterior, as
empresas ou profissionais que, em razão do contrato decorrente desta licitação:

16.4. Tenham sofrido condenações definitivas por praticarem, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de tributos;

16.5. Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

16.6. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a administração em virtude de atos ilícitos praticados.

16.7. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processoadministrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se
oprocedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de1999.

16.8. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração agravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o
danocausadoàadministração,observadooprincípiodaproporcionalidade.

16.9. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dosvalores a serem pagos, ou recolhidos em favor da União, ou deduzidos da
garantia, ouainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa da União e cobradosjudicialmente.

16.9.1. CasoaContratantedetermine,amultadeveráserrecolhidanoprazomáximode 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada
pelaautoridadecompetente.

16.10. AspenalidadesserãoobrigatoriamenteregistradasnoSICAF.

16.11. Assançõesaquiprevistassãoindependentesentresi,podendoseraplicadasisoladas ou, no caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras
medidascabíveis.

 

17. RESPONSÁVELPELOPROJETOEUNIDADE FISCALIZADORA

XXXXX.

 

RESPONSÁVELPELAELABORAÇÃODESTEANTEPROJETO

XXX

Eng.Civil

CREA–XXXX

 



02/05/2022 14:42 SEI/ERJ - 24838463 - Termo de Referência de Material/Serviço

https://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=27736247&i… 20/26

RiodeJaneiro,XXXX.

 

ANEXO1.1

CADERNO DE ESCOPO PARA IMPLANTAÇÃO DO METRÔ LEVE DA BAIXADA, CONTEMPLANDO ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO E
EXECUTIVO; EXECUÇÃO DAS OBRAS CIVIS; FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS FIXOS E MÓVEIS E OPERAÇÃO EM
GARANTIA, VISANDO A REQUALIFICAÇÃO URBANA E O DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO

 

O projeto encontra-se na fase de ANTEPROJETO.

O projeto legal e o projeto executivo deverão ser elaborados com base no Anteprojetofornecido, adequado ao Levantamento Topográfico e Relatório de Sondagem a
serrealizado pela contratada. Os projetos deverão ser aprovados pelos respectivos órgãoscompetentes obtendo as Licenças obrigatórias em função do porte e da
complexidadedoempreendimentonasinstânciasdevidas.

As licenças e viabilidades acima referidas serão solicitadas pelo órgão contratante,devendo todos os custos referentes a sua obtenção ocorrerem por conta
docontratado. A elaboração do material técnico exigido pelos órgãos externos será daresponsabilidadedocontratado.

Consideração sobrea a Implantação de um Sistema de Mobilidade Urbana no Eixo Pavuna-Nova Iguaçu para a Baixada Fluminense:

A opção pelo VLT agrega desafios que recomendam atenção na escolha do material rodante e sistemas, porquanto deve considerar as características singulares da
operação do equipamento, especialmente nas questões relacionadas a: 

a) Intersecções em nível com a circulação de pedestres, bicicletas e veículos;

b) Condições de embarque e desembarque de passageiros pagantes;

c) Áreas de transferência para integração com outros modos de transporte; 

d) Inserção urbanística e paisagística do empreendimento;

e) Preferência por utilização de veículos com tração elétrica, em busca de maior sustentabilidade ambiental, pela não emissão de poluentes;

Inclui também intervenções previstas para rede de caminhos para pedestres, adequação geométrica de vias e interseções, visando potencializar impactos urbanísticos
da implantação do projeto.

A implantação das obras civis desse sistema metroferroviário prevê, também, possivelmente, algumas ações de infraestrutura, tais como a requalificação do sistema
viário, reforma de calçadas e reforma de paradas de ônibus. Além dessas obras, se faz necessária a implantação de sistemas fixos que permitam o perfeito
funcionamento do sistema Metrô Leve da Baixada. 

Os projetos a serem desenvolvidos deverão atender plenamente às exigências da CONTRATANTE, às normas, regulamentos e legislação vigente no âmbito
municipal, estadual e federal, envolvendo, no mínimo: Legislação Federal; Legislação Estadual; Legislação Municipal; Normas da Associação Brasileira de Normas
Técnicas (ABNT), Código de Trânsito Brasileiro – CTB e Resoluções do Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN e demais normas especificadas no presente
Termo de Referência.

Como conceitual e anteprojeto, a CONTRATANTE disponibilizará, aos interessados, o projeto sugerido da via com a localização das paradas. O Projeto Executivo, a
ser elaborado pelo CONTRATADO, estabelecerá, em definitivo, o traçado e as localizações das paradas, buscando seguir o conceitual fornecido no projeto básico.

 

1 DA ENTREGA E DORECEBIMENTO

O sistema e subsistemas deverão ser entregues na Baixada Fluminense, ou seja, na Obra, conforme cronograma a ser apresentado pela Contratada, considerando,
entretanto, que os fornecimentos serão prestados no prazo máximo de 24 (vinte) meses, contado a partir da data de assinatura da Ordem de Fornecimento até a
emissão do CAP (Certificado de Aceitação Provisória) do primeiro VLT.

Será designado um responsável, pela CONTRATANTE, que atestará o recebimento / entrega das etapas, cujo critério será a conferência destes com as especificações
técnicas contidas na proposta. Caso as disposições acima citadas não sejam cumpridas, o responsável, após justificado o critério, poderá rejeitar o recebimento /
entrega do mesmo.

Os pedidos de prorrogação de prazos serão dirigidos a CONTRATANTE, até 10 (dez) dias antes da data do término do prazo contratual, devidamente justificados.

Os atrasos ocasionados por motivo de força maior ou caso fortuito, desde que notificados no prazo de 48 (quarenta e oito) horas e aceitos pela CONTRATANTE, não
serão considerados como inadimplemento contratual.

 

2 DAS OBRIGAÇÕES DACONTRATADA

• Fornecer os equipamentos de acordo com o especificado nestas ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS.

• decorrentes da sua culpa ou dolo quando da execução do contrato, objeto desta licitação, não podendo ser arguido, para efeito de exclusão de sua responsabilidade,
o fato de a administração proceder a fiscalização ou acompanhamento de execução dos referidos fornecimentos;

• A CONTRATADA responderá por todas as despesas e obrigações relativas a salários, previdência social, impostos, encargos sociais e outras providências relativas
ao objeto contratual, respondendo, especificamente, pelo fiel cumprimento das Leis Trabalhistas e Legislação correlata, aplicáveis ao pessoal empregado para
executar os fornecimentos contratados;

• A CONTRATADA assumirá as responsabilidades de pagamentos de todos os impostos, taxas e quaisquer ônus de origem Federal, Estadual e Municipal, ou que
vierem a ser criados, bem como quaisquer encargos Judiciais ou Extrajudiciais que lhes sejam imputáveis, inclusive com relação a terceiros, em decorrência de
celebração do contrato e da execução dos fornecimentos previstos;

• É de única e exclusiva responsabilidade da CONTRATADA, a integral observância do dispositivo no título II, capítulo V, da CLT, e na Portaria n.º 3.460/77, do
Ministério do Trabalho, relativos à segurança e higiene do trabalho, bem como a Legislação correlata em vigor a ser exigida;

• Apresentar mensalmente à CONTRATANTE, as folhas de pagamentos e as guias de recolhimentos dos encargos sociais exigidos em legislação vigente, em que se
comprove a inclusão de empregados utilizados nos fornecimentos contratados, os quais não terão, em tempo algum, durante o período contratual, nenhum vínculo
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empregatício com a CONTRATANTE ou com o Governo do Estado do Rio de Janeiro, sendo também de responsabilidade da CONTRATADA, o pagamento de
todos os tributos que, direta ou indiretamente, incidam sobre a prestação dos fornecimentos contratados, inclusive as contribuições previdenciárias fiscais e
parafiscais, (FGTS, PIS, EMOLUMENTOS, SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO e outros previstos em lei), ficando excluída qualquer solidariedade do
CONTRATANTE por eventuais autuações administrativas e/ou judiciais, uma vez que a inadimplência da contratada com referência às suas obrigações não se
transfere ao CONTRATANTE;

• Na vigência do contrato, a CONTRATADA terá o prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, subsequente ao término dos fornecimentos prestados mensalmente, para
comprovar, junto à CONTRATANTE, todos os pagamentos legais e obrigatórios efetuados, inerentes a execução do objeto contratual;

• O pagamento ficará condicionado a comprovação de quitação das obrigações contidas na letra “f”;

• Carta de indicação do Coordenador Técnico Operacional da garantia assistida e dos demais profissionais envolvidos nessa etapa, que deverão ser os profissionais
indicados para fins de comprovação da capacidade técnica, acompanhada da devida Anotação de Responsabilidade Técnica - ART;

• Confiar os serviços a profissionais idôneos e habilitados, utilizando-se do mais alto nível da técnica atual;

• Dar início à execução da garantia assistida a partir da data da emissão do CAP dos VLT´S e dos sistemas fixos, expedido pelo CONTRATANTE.

• Responsabilizar-se, tecnicamente, pela direção e execução dos fornecimentos objeto deste contrato, na forma da legislação em vigor;

• Respeitar rigorosamente a legislação em vigor, bem como relativa à execução do objeto licitado;

• Cumprir as recomendações técnicas da CONTRATANTE;

• Facilitar a ampla ação da Fiscalização da CONTRATANTE promovendo fácil acesso aos fornecimentos em execução e atendendo prontamente às observações e
exigências que forem apresentadas pelo mesmo;

• Os descartes dos resíduos e sucatas oriundos dos fornecimentos deverão sofrer destinação e transporte adequados, visando atender à preservação dos mananciais e
do meio ambiente como um todo, seguindo na totalidade as recomendações contidas nas normas da ABNT e CONAMA;

• Respeitar as normas de segurança e medicina do trabalho, previstas na Consolidação das Leis do Trabalho e legislação pertinente;

• Contatar a área de segurança do Trabalho da CONTRATANTE e seguir suas orientações quanto ao correto atendimentos das normas de medicina e segurança do
trabalho aplicáveis;

• Fornecer ao seu pessoal os equipamentos de higiene e segurança adequados ao tipo de trabalho, conforme estabelecido na NR-4 e na Portaria 3214 do Ministério
do Trabalho, bem como identificar e caracterizar seus empregados visualmente através de uniformes.

• Manter, durante toda a duração do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na Lei de
Licitações;

 

3 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

• A responsabilidade de fornecer todas as informações necessárias e que estiverem disponíveis para o desenvolvimento dos serviços objeto do presente contrato;

• A responsabilidade de fornecer, anteriormente à data da emissão da ordem de fornecimento, os gabaritos da via operacional, estático e dinâmico, e as características
e restrições da via para simulação (raio de curva, rampa, e velocidades autorizadas), que são fundamentais para o desenvolvimento do projeto executivo dos VLTs.

• Notificar, por escrito, a CONTRATADA, fixando-lhe prazo para corrigir defeitos ou irregularidades encontrados na execução dos serviços;

• No período de garantia assistida o CONTRATANTE delimitará áreas para a utilização, por parte da Contratada, para a instalação da Infraestrutura de Apoio e
Infraestrutura de Serviços de Manutenção da CONTRATADA;

• Fornecer energia elétrica e ar comprimido nas instalações de manutenção;

• Proporcionar acesso às instalações e espaço adequados para a movimentação do pessoal e equipamentos da CONTRATADA nas dependências e instalações do
CONTRATANTE;

• Autorizar o acesso da CONTRATADA às linhas férreas da CONTRATANTE, com finalidade de realizar testes dos VLTs, considerando as prioridades operacionais.

• Indicar, conforme determina o Decreto Federal 2.271/97, Art. 6º, um gestor para o contrato, que será responsável pelo acompanhamento e fiscalização da sua
execução, procedendo ao registro das ocorrências e adotando as providências necessárias ao seu fiel cumprimento, tendo por parâmetro os resultados previstos no
contrato;

• Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA nas condições estabelecidas neste contrato;

• Notificar a CONTRATADA sobre qualquer irregularidade encontrada na execução dos fornecimentos.

• Fiscalizar a realização dos fornecimentos, através de sua unidade competente, podendo, em decorrência, solicitar providências previstas neste Contrato à
CONTRATADA, que atenderá ou justificará de imediato. O não atendimento sujeitará a CONTRATADA às penalidades previstas neste Contrato.

• Aplicar as penalidades previstas, na hipótese de a CONTRATADA não cumprir o contrato, mantidas as situações normais de disponibilidade e volume dos
fornecimentos, arcando a referida empresa com quaisquer prejuízos que tal ato trouxer à CONTRATANTE.

 

4 DAFISCALIZAÇÃO

A execução contratual será acompanhada e fiscalizada por um gestor especialmente designado para este fim pela contratante, de acordo as normas estabelecidas pelo
Governo do Estado do Rio de Janeiro, a ser informado quando da lavratura do instrumento contratual.

 

5 DOS PROJETOS BASICO/EXECUTIVOS

A elaboração dos Projetos Executivos para a Implantação do Metro Leve da Baixada Fluminense deverá ser desenvolvida utilizando a metodologia BIM
(BuildingInformationModeling) e abrange:

5.1.1 Projeto Executivo de Arquitetura, Comunicação Visual, Urbanização e Paisagismo das Paradas e Centro de Manutenção
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O Projeto Executivo de arquitetura, acabamento, comunicação visual, urbanização e paisagismo das paradas e Centro de Manutenção compreendem:

5.1.2 Projeto Executivo de arquitetura

Os projetos executivos de arquitetura deverão ser desenvolvidos com base no estudo de implantação, devendo conter, no mínimo:

• Planta de Implantação

A Planta de Implantação tem como objetivo a compreensão do projeto como um todo, e deverá conter, além do projeto de arquitetura, as informações necessárias
referentes aos projetos complementares, tais como arruamentos, movimentos de terra, circulações de pedestres, etc.

Deverão constar, ainda, as dimensões do terreno e cotas de nível, além das principais dimensões do objeto arquitetônico. Todos os elementos construtivos deverão
estar localizados por eixos de coordenadas consistentes com o levantamento topográfico planialtimétrico cadastral.

• Planta das Edificações

Este conjunto de documentos deverá representar rigorosamente os elementos construtivos necessários para uma instalação de veículo leve sobre trilho, inclusive os
equipamentos fixos necessários para operação e manutenção. Todos os projetos complementares de estrutura e as instalações necessárias para os sistemas (elétrica,
eletrônica e hidráulica) deverão estar viabilizados e representados adequadamente para a perfeita compreensão do objeto arquitetônico.

As dimensões deverão ser anotadas preferencialmente por eixos de referência e com precisão. Deverão ser utilizadas as cotas de nível adotadas no levantamento
topográfico planialtimétrico e semi cadastral.

As plantas das edificações deverão ser representadas por: Corpo das Paradas e Acessos; Planta nível acessos; Planta nível cobertura.

• Detalhes de Salas Técnicas e Operacionais (CCO, CTA, SUBESTAÇÕES RETIFICADORAS) e Centro de Manutenção.

• Cortes Transversais e Longitudinais

Os cortes deverão representar os desníveis e vistas internas, indicar as principais dimensões estruturais, assim como, os rebaixos, canaletas e principais furos
necessários para a instalação de sistemas.

Todos os elementos horizontais/verticais, tais como placas de sinalização, iluminação, canal de cabos, deverão estar viabilizados, dimensionados e representados
adequadamente. Deverão ser indicados também os materiais utilizados (concreto, alvenaria, vidro, aço etc.).

• Elevações

As elevações deverão representar todos os elementos construtivos utilizados. Deverão ser indicados também os materiais utilizados (concreto, alvenaria, vidro, aço
etc.).

• Detalhes

Os detalhes deverão representar graficamente todos os pormenores necessários, em escala adequada, permitindo um perfeito entendimento do projeto e sua correta
execução.

• Perspectivas e Desenhos de Apresentação

Estes documentos, elaborados a partir de maquetes eletrônicas, deverão permitir a visualização do projeto e sua implantação no contexto urbano.

• Interface Arquitetura com Sistemas

Compreende os estudos e as análises necessárias às definições das interfaces nas paradas, vias, Centro de Manutenção e CCO pelos diversos sistemas e respectivas
instalações, contemplando os critérios e cálculos para a quantificação de materiais e serviços necessários, devendo originar os seguintes documentos:

• Memorial descritivo e justificativo de monitoração eletrônica da instalação elétrica - caminhamento de cabos; sistema de ocupação de espaços e do sistema de furos
e embutidos

Os elementos de arquitetura deverão ser relacionados em Memoriais Descritivos (MD), Listas de Materiais (LM) e Planilhas de Quantidades de Materiais e Serviços
- Orçamento (OR), conforme modelo fornecido pela CONTRATANTE, indicando suas características, aplicações e quantidades.

5.1.3 Projeto Executivo de acabamento

O projeto Executivo de acabamento deverá conter a definição dos materiais de acabamento, levando em conta a durabilidade, facilidade de manutenção, qualidade
estética, o conforto e a segurança dos usuários, além de contemplar a legislação relativa a acessibilidade.

O projeto executivo de acabamento deverá ser desenvolvido a partir dos projetos executivos de arquitetura, compreendendo os estudos e as análises necessárias à
viabilização do acabamento, para cada unidade construtiva, contemplando os critérios e cálculos para a quantificação de materiais e serviços necessários às obras de
acabamento, devendo ser representados nos seguintes documentos:

• Planta de Situação

A planta de situação tem como objetivo a compreensão do projeto como um todo, e devendo conter, além do projeto executivo de acabamento, as informações
necessárias dos projetos complementares, tais como arruamentos, circulações de pedestres etc. 

Neste documento deverão constar as dimensões do terreno e cotas de nível, além das principais dimensões do objeto arquitetônico. Todos os elementos de
acabamento deverão estar indicados, codificados e consistentes com o projeto executivo de arquitetura.

• Planta de Todos os Níveis, Cortes e Elevações

Este conjunto de documentos deverá representar, rigorosamente, os elementos de acabamento necessários para a instalação do Metrô Leve, inclusive aqueles
equipamentos fixos necessários para operação e manutenção.

Todos os projetos complementares de estrutura e as instalações necessárias para os sistemas (elétrica, eletrônica, hidráulica e isoladores de ruídos) deverão estar
contemplados e representados adequadamente para a perfeita compreensão das soluções adotadas para o objeto arquitetônico.

As plantas das edificações, em seus vários níveis, contemplando prevenção e combate a incêndio, sinalização de rota de fuga e luminotécnica deverão ser
representadas em conformidade com o projeto básico de arquitetura.

Os cortes deverão representar os desníveis e vistas internas, indicando as principais dimensões, assim como as informações gráficas necessárias à compreensão das
soluções adotadas.
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Os elementos verticais, tais como placas de sinalização, iluminação e canal de cabos deverão estar viabilizados, dimensionados e representados adequadamente.
Deverão ser indicados também os materiais utilizados (concreto, alvenaria, vidro, aço etc.).

As elevações deverão indicar e especificar materiais de acabamento dos elementos verticais.

• Detalhes

Os detalhes deverão representar, graficamente, todos os pormenores necessários, em escala adequada, permitindo um perfeito entendimento do projeto e sua correta
execução.

• Lista de Materiais e Planilhas de Quantidades de Materiais e Serviços

Os elementos de acabamento deverão ser relacionados em Memoriais Descritivos (MD), Listas de Materiais (LM) e Planilhas de Quantidades de Materiais e
Serviços - Orçamento (OR), conforme modelo fornecido pela CONTRSTANTE, indicando suas características, aplicações e quantidades.

5.1.4 Projeto Executivo de Comunicação Visual

Os projetos executivos de comunicação visual deverão ser desenvolvidos a partir do projeto básico de acabamento, baseados nos Manuais Técnicos de Identidade
Visual vigentes, dos projetos padrão e das informações técnicas e operacionais representados em: plantas; cortes; elevações; detalhamento gráfico de placas
(sinalização de orientação, trafego, local, direção, etc); mapas de arredores; listas de materiais; sinalização de segurança.

Os elementos de comunicação visual deverão ser relacionados em Memoriais Descritivos (MD), Listas de Materiais (LM) e Planilhas de Quantidades de Materiais e
Serviços - Orçamento (OR), conforme modelo fornecido pela CONTRSTANTE, indicando suas características, aplicações e quantidades.

5.1.5 Projeto Executivo de Urbanização e Paisagismo

Os projetos executivos de urbanização e paisagismo das paradas e Centro de Manutenção deverão ser desenvolvidos a partir dos projetos básicos de arquitetura,
apresentando soluções que consolidem o atendimento às legislações municipais e estadual relativas ao meio ambiente, calçadas, acessibilidade e equipamentos
urbanos.

O Projeto Executivo compreende o fornecimento de desenhos de urbanização e paisagismo em escala adequada com as informações de arruamentos, locação de
guias rebaixadas, faixas de travessias, canteiros, acabamentos, locação de árvores, arbustos e equipamentos urbanos (bancos, caixa de correio, cabines telefônicas,
abrigo de ônibus, lixeiras, etc.), acompanhadas de suas características, aplicações e quantidades.

Os elementos de paisagismo deverão ser relacionados em Memoriais Descritivos (MD), Listas de Materiais (LM) e Planilhas de Quantidades de Materiais e Serviços
- Orçamento (OR), conforme modelo fornecido pela CONTRTANTE, indicando suas características, aplicações e quantidades.

5.2 SISTEMAS FIXOS E MATERIAL RODANTE

No âmbito do Projeto Executivo de Sistemas Fixos e Material Rodante, os trabalhos a serem desenvolvidos deverão utilizar como subsídios e orientação técnica para
dimensionamento e demais critérios a seguir.

5.2.1 Projeto Executivo de Sistemas Fixos

• Projeto Executivo de Sinalização e Controle

Definir os parâmetros e critérios estabelecidos nas Especificações Técnicas dos Sistemas Fixos quanto ao projeto Executivo do Sistema de Sinalização e Controle,
definindo a arquitetura a ser empregada, tecnologia adotada, níveis de automação e segurança, normas técnicas aplicáveis, padrões e níveis de segurança compatível
às exigências para o transporte de passageiros, de forma a estabelecer o dimensionamento necessário para cada trecho em estudo.

• Projeto Executivo do Sistema de Alimentação Elétrica

Especificar os parâmetros e critérios adotados para elaboração do Projeto Executivo e das Especificações Técnicas relativos ao Sistema de Alimentação Elétrica,
definindo a arquitetura de distribuição e controle de energia de tração e sistemas auxiliares, bem como do Sistema de Catenária de Tração (no interior do Centro de
Manutenção e paradas), concepção, capacidade e níveis de tensão do sistema e tipo da alimentação, de forma a estabelecer o dimensionamento necessário para cada
trecho em estudo.

• Projeto Executivo de Sistema de Telecomunicações

Orientar-se pelos parâmetros e critérios das Especificações Técnicas dos Sistemas Fixos quanto ao Projeto Executivo do Sistema de Telecomunicações abrangendo:
Sistema de Monitoração Eletrônica (Móveis e Fixos), Sistema Multimídia (P.A., Vídeo e Dados), Sistema de Transmissão de Dados, Sistema de comunicações Fixas
(Telefonia e Cabeamento Estruturado), radiocomunicação, cronometria, incluindo centralização com o CCO e a interface com Sistema de Sinalização de Tráfego do
Sistema Viário Urbano, de forma a estabelecer o dimensionamento necessário para cada trecho em estudo.

Para cada um dos subsistemas de telecomunicações poderá ser avaliada a conveniência técnica e sua adequação de ser definida a sua arquitetura e tecnologia
utilizada.

• Projeto do Centro de Controle Operacional

Orientar-se pelos parâmetros e critérios das Especificações Técnicas dos Sistemas Fixos quanto ao Projeto Executivo do Sistema de Controle de Tráfego
Automatizado, Sistema de Supervisão e Controle de Energia (no CCO e nas Paradas), Sistema Supervisão e de Controle de Equipamentos Auxiliares, Sistema de
Supervisão e Apoio ao Usuário, de forma a estabelecer o dimensionamento necessário para cada trecho em estudo.

• Projeto do Sistema de Controle de Arrecadação e de Passageiros- SCAP

Orientar-se pelos parâmetros e critérios das Especificações Técnicas dos Sistemas Fixos quanto ao Projeto Executivo do Sistema de Controle de Arrecadação e de
Passageiros (no CCO e nas Paradas), sua composição, capacidade e abrangência, de forma a estabelecer o dimensionamento necessário para cada trecho em estudo.

5.3 Projeto Executivo de Engenharia Civil de Obra Bruta

Os projetos executivos de engenharia civil de obra bruta deverão conter os projetos de Locação de Obra; Método Construtivo; Remanejamento de interferências -
redes de utilidades públicas; Sistema Viário e Ciclovia (geometria viária, terraplenagem, pavimentação e sinalização horizontal, vertical e semafórica viária);
Drenagem; Estruturas Permanentes (Fundações, Estruturas de Concreto e Estruturas Metálicas ou Mistas); Sistemas de Impermeabilização; Estruturas Provisórias;
Projeto dos Sistemas de Iluminação e Luminotécnica; Projeto de paisagismo e inserção urbana; Interfaces com Via Permanente.

5.3.1 Projeto de Remanejamento das Redes de Utilidades Públicas

Deverão ser elaborados os projetos de remanejamento das redes de utilidades públicas a partir de cadastros das respectivas concessionárias, com definição das
soluções e dos quantitativos envolvidos.
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5.3.2 Sistema Viário e Ciclovia

Deverá compreender o estudo do sistema viário e da ciclovia na região abrangida pelo projeto, com elaboração de plantas, perfis, seções transversais e projetos de
geometria viária, terraplenagem, pavimentação e sinalização horizontal, vertical e semafórica viária.

5.3.3 Drenagem

Deverá compreender os estudos hidrológicos de bacias, cálculos de vazões, dimensionamento e locação de dispositivos de drenagem, com elaboração de plantas e
detalhes dos elementos de drenagem, contemplando sua integração com o sistema de drenagem existente e impactado pelo empreendimento.

5.3.4 Estruturas Permanentes

O projeto executivo das obras permanentes deverá compreender o projeto de estruturas de concreto armado, metálicas (galpão do Centro de Manutenção) ou mistas
(Centro de Manutenção e paradas) de todas as obras.

Deverão ser elaborados desenhos de forma das estruturas de concreto armado, complementados por desenhos de armação típica. Detalhes adicionais deverão ser
desenvolvidos para ilustrar possíveis dificuldades executivas.

Caso sejam adotadas estruturas metálicas ou mistas o projeto dos elementos metálicos deverá conter plantas, vistas laterais, seções transversais e detalhes típicos de
conexões.

5.3.5 Sistemas de Impermeabilização

Deverão ser elaborados desenhos, com plantas, cortes transversais, cortes longitudinais, detalhes e ampliações, das estruturas permanentes das paradas e do Centro
de Manutenção e vias indicando os sistemas de impermeabilização destas estruturas, para solução de estanqueidade.

Detalhes adicionais deverão ser desenvolvidos para ilustrar detalhes em juntas, terminações, possíveis dificuldades executivas, detalhes de instalação, bem como
posicionamento da barreira impermeabilizante, proteções mecânicas, proteções térmicas e sistemas drenantes, caso existam.

5.3.6 Estruturas Provisórias

Compreende a concepção e estudo das obras provisórias necessárias para a implantação das estruturas permanentes, incluindo, no mínimo, os seguintes aspectos:
plantas de estaqueamento e escoramento de valas com detalhes típicos; plantas cortes e sequência construtiva da escavação; projeto de rebaixamento e controle do
nível d'água subterrâneo, quando necessário e tratamento de maciço, se necessário.

5.3.7 Projeto dos Sistemas de Iluminação e Luminotécnica

O projeto executivo dos Sistemas de Iluminação e luminotécnica deverá compreender a elaboração de desenhos e especificações técnicas e emissão de desenhos e
memorial descritivo e justificativo para o sistema de iluminação e luminotécnica.

5.3.8 Projeto de paisagismo e inserção urbana

O Projeto Executivo de paisagismo e inserção urbana deverá conter plantas, seções e especificações técnicas de paisagismo e urbanismo, considerando o conceito de
acessibilidade universal, conforme a norma NBR 9050.

5.3.9 Interfaces com Via Permanente

Para a elaboração dos projetos deverão ser considerados os estudos e as análises necessárias à coordenação das interfaces nas paradas, Centro de Manutenção e vias
pelos diversos sistemas e respectivas instalações, contemplando os critérios e cálculos para a quantificação de materiais e serviços necessários.

5.3.10 Projeto executivo de Engenharia Civil da Via Permanente

O projeto executivo da via permanente envolve o detalhamento dos seguintes projetos:

5.3.11 Projeto Geométrico - Planta e Perfil

Deverão ser elaborados desenhos com planta de locação dos eixos das vias, sobre base do levantamento topográfico, contendo malha de coordenadas, eixo das vias,
locação gráfica dos pontos notáveis, locação dos aparelhos de mudança de via (AMVs), cruzamentos e paradas, marcos hectométricos, superelevação, dados das
curvas horizontais e entrevias (Centro de Manutenção e cruzamento(s). Os mesmos desenhos deverão apresentar o perfil longitudinal, na relação entre escalas
horizontal e vertical de 1:2,5, contendo locação gráfica dos vértices verticais (Vv) informando raio vertical (Rv), tangente vertical (tv), cota e distância até a curva
vertical (yv) e representação do perfil do terreno.

Tabela de Coordenadas dos pontos notáveis e dados dos elementos das curvas horizontais e verticais.

5.3.12 Projeto Executivo da Superestrutura da Via Permanente

Deverão ser elaborados desenhos com plantas da superestrutura da via permanente, com locação gráfica de cada sistema adotado, cortes transversais de cada sistema
adotado, com indicações das medidas de cada camada de base e sub-base e do revestimento, das palmilhas e jaquetas e eventualmente do sistema antivibração, além
de Memorial de Cálculo da superestrutura da via permanente e da Verificação das Atenuações de Vibrações e Ruídos Secundários.

5.3.13 Projeto Executivo da Drenagem da Via Permanente

Deverão ser elaborados desenhos com plantas do sistema de drenagem da via permanente, com locação gráfica de cada sistema adotado e sua ligação com a
drenagem do sistema viário, cortes transversais de cada sistema adotado, com indicações de medidas e materiais adotados.

5.3.14 Consolidação do Gabarito de Livre Passagem do Material Rodante

A partir das especificações técnicas e do Projeto Executivo dos Sistemas Fixos e Material Rodante deverá ser realizado o Cálculo do Gabarito de Livre Passagem, a
ser apresentado em forma de relatório.

5.3.15 Consolidação dos Eixos e Cruzamento(s) do Projeto Executivo

A partir das especificações técnicas e do Projeto Executivo dos Sistemas Fixos e Material Rodante deverá ser realizada a Consolidação dos Pontos de Ligação (Eixo
da Via e Cruzamento(s)), a ser apresentada em forma de relatório.

5.3.16 Consolidação do Sistema de Superestrutura da Via Permanente 

A partir das especificações técnicas e do Projeto Executivo dos Sistemas Fixos e Material Rodante deverá ser realizada a Consolidação do Sistema de Superestrutura
da Via Permanente, com análise do perfil do trilho adotado, jaquetas e palmilhas de envolvimento dos trilhos, bases e sub-bases do sistema de superestrutura, a ser
apresentada em forma de relatório.
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5.3.17 Projeto Executivo de Infraestrutura de Sistemas 

O projeto executivo de infraestrutura de sistemas e instalações envolve as instalações hidráulica e sanitária (Centro de Manutenção), as instalações elétricas, o
sistema de prevenção e Combate a Incêndio e Rotas de Fuga (Centro de Manutenção) e o Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA.

5.3.18 Projeto Executivo de Instalações Hidráulicas

Deverão ser elaboradas plantas, detalhes, isométricos e memoriais descritivos das instalações de água potável, águas pluviais, esgoto, incêndio e bombeamento, no
Centro de Manutenção, com detalhes suficientes para a quantificação de materiais e serviços necessários. 

O projeto deverá considerar inclusive os materiais a serem utilizados, cobre, ferro fundido, ferro galvanizado, etc. Deverá ser elaborado também o pré-
dimensionamento de ligação de água e de esgoto.

5.3.19 Projeto Executivo de Instalações Elétricas

Deverão ser elaboradas plantas, detalhes, isométricos e memoriais descritivos das instalações elétricas do Centro de Manutenção, com detalhes suficientes para a
quantificação de materiais e serviços necessários. 

O projeto deverá considerar inclusive os materiais a serem utilizados e o pré-dimensionamentos dos sistemas elétricos.

5.3.20 Prevenção e Combate a Incêndio e Rotas de Fuga

Deverá ser elaborado projeto Executivo de Prevenção e Combate a Incêndio e Rotas de Fuga compreendendo o conjunto de documentos necessários à avaliação do
projeto pelo Corpo de Bombeiros do Estado do Ceará, em conformidade com a Norma para Sistemas de Trânsito em Trilho Fixo e Ferroviários de Passageiros NFPA
- 130 da NationalFireProtectionAssociation, sendo constituído de: Desenhos contendo a representação dos elementos necessários para a prevenção e combate a
incêndio (hidrantes, extintores, sistema de detecção de incêndio, iluminação de emergência e Sistema de Proteção de Descargas Atmosféricas - SPDA, (Formulários
de Segurança), incluindo os equipamentos fixos necessários à operação e manutenção das paradas e Centro de Manutenção. 

Desenhos com indicação gráfica das rotas de fuga (Centro de Manutenção), cálculos de caminhamentos e tempos de escape das pessoas no Centro de Manutenção,
bem como, da comunicação visual correspondente; Memorial descritivo e justificativo de prevenção e combate a incêndio e rotas de fuga.

5.3.21 Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA

Deverá ser elaborado projeto executivo de Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA das paradas, Centro de Manutenção e subestações,
compreendendo a emissão de Desenhos e Memorial descritivo e justificativo para o Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA.

5.4 Consolidação dos Projetos Executivos

Como documentos técnicos dos projetos executivos, além dos documentos gráficos, devem ser apresentados os Memoriais de Cálculo (MC), Memoriais Descritivos
(MD), Relatórios Técnicos (RT) e Listas de Quantidades de Materiais e Serviços (LM), Listas de Quantidades de Materiais, Serviços e Preços (OR), Critérios de
Medição (CM), bem como, qualquer outro documento técnico que for necessário ao entendimento do projeto, tais como Notas de Serviço (NS), Tabelas de
Coordenadas (TC) etc.

 

6 DA EXECUÇÃO DAS OBRAS E FORNECIMENTOS

As obras e serviços serão executados em conformidade com o projeto executivos aprovado pelo CONTRATANTE e normas técnica aplicáveis, considerando as
etapas prevista no cronograma físico e os marcos contratuais.

Quanto ao fornecimento serão conforme projeto executivos aprovado pelo CONTRATANTE e normas técnica aplicáveis, devendo ser considerados etapas de
inspeção e diligenciamento em fábrica durante o processo de produção e antes do embranque, devendo os mesmos estarem previsto no cronograma físico e
obedecemos aos marcos contratuais.

Deverá ser elaborado o Plano de Gerenciamento Ambiental, Social e de Segurança e Saúde – PGAS.

Durante a execução das obras e serviços a CONTRATADA deverá manter trabalho técnico socioambiental e comunicação social, com equipe em cada município
beneficiado pela Implantação do Metrô Leve da Baixada, contemplando:

• Realiza a comunicação social coma a comunidade beneficiada e/ou moradores ao longo das obras de Implantação do Metrô Leve da Baixada;

• Manter equipe técnica socioambiental para atendimento a comunidade beneficiada e/ou moradores ao longo das obras de Implantação do Metrô Leve da Baixada;

• Realizar palestra e esclarecimento sobre as obras, segurança na comunidade beneficiada e/ou moradores ao longo das obras de Implantação do Metrô Leve da
Baixada;

• Planos de implementação, prevenção de violência baseada em gênero (VBG) e /ou exploração e abuso sexual (EAS) e plano de ação para resposta, desenhos,
propostas, cronogramas e todos os documentos relevantes;

• Avaliações de Impacto Social e Ambiental, com o Plano de Gestão Ambiental e Social, consentimento / permissão e outros requisitos relevantes do projeto;

• Estabelecer e manter um mecanismo de reparação de queixas que inclua os tipos de reclamações que devem ser registradas e como proteger a confidencialidade,
por exemplo, daqueles que denunciam reclamações da VBG / EAS;

• Garantir que qualquer ocorrência de VBG / EAS e reclamações que cheguem à atenção da empresa de consultoria sejam registradas no mecanismo de reparação de
queixas

 

7 OPERAÇÃO ASSISTIDA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E TESTES INTEGRADOS

 

7.1 Operação Assistida

Disponibilizar mão de obra qualificada e especializada, durante o tempo que durar a operação assistida, para acompanhar e dar suporte técnico aos serviços de
operação e manutenção nas modalidades que se fizerem necessárias para cada trem que entre em operação, por um período de 3 meses consecutivos em circulação.

Este acompanhamento visa um suporte para os operadores dos trens, das subestações e do CCO tanto no que se refere a transferência de conhecimentos, quanto no
auxílio de atividades em casos de falhas.
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7.2 Assistência Técnica

Atuar em casos de falhas nos sistemas/equipamentos/componentes, através da localização da peça avariada, correção e/ou substituição dos componentes e materiais
avariados, durante todo o período de garantia, 12 meses.

Envio das peças avariadas aos subfornecedores para reparação para servir de sobressalente/giro.

A assistência técnica compreende as ações necessárias para a máxima disponibilização dos trens para a área operacional.

Através da análise das falhas e pendências, a CONTRATADA deverá avaliar as causas e propor soluções técnicas para o aumento da confiabilidade e da
disponibilidade do sistema.

Deverá ser implantado um Programa de Nacionalização de componentes consumíveis e de alto nível de consumo junto CONTRATANTE, bem como a elaboração
das descrições de todos os componentes para implantação no Sistema de Materiais do Metrô Leve da Baixada durante todo período da Assistência Técnica.

7.3 Testes integrados do Sistema

Ao final da implantação dos sistemas fixos e com a chegada do primeiro Metro Leve, deverão ser realizados testes integrados de todos os subsistemas implantados, a
fim de se verificar a compatibilidade e a perfeita interação entre eles, garantindo, assim a segurança operacional do sistema de transporte sobre trilhos do Metrô Leve
da Baixada.

 
Rio de Janeiro, 16 novembro de 2021
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