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Prezados(as) Senhores(as): 

 

Visando à eventual necessidade de comunicação entre esta Agência 

Nacional de Águas - ANA e as empresas interessadas em participar desta licitação, 

solicitamos preencher e enviar os dados do Termo de Recebimento de Edital, por meio 

eletrônico, no e-mail colic@ana.gov.br. 

 

 O não-envio dos dados eximirá esta Agência da responsabilidade de 

comunicação de eventos relacionados ao procedimento licitatório, ressalvada a 

obrigatoriedade, pela legislação de referência, de sua publicação no Diário Oficial da União 

- DOU, por meio eletrônico, na internet, e em jornal de grande circulação regional ou 

nacional. 

 

Brasília-DF, 02 de Maio  de 2019. 

 

VIRGÍLIO DE AZEVEDO MAIA FILHO 

Pregoeiro 

 

Razão Social: ___________________________________________________________________________ 

CNPJ Nº ________________________________________________________________________________ 

Endereço: ______________________________________________________________________________ 

E-mail: __________________________________________________________________________________ 

Cidade: ___________________ Estado: _________ Telefone: _____________  fac-símile: __________ 

Pessoa para contato: ___________________________________________________________________ 

Recebemos da Agência Nacional de Águas - ANA, nesta data, cópia do Edital da 

Licitação acima identificada. 

Brasília-DF, ________ de ____________________ de 2018. 

_________________________________________________________ 

Assinatura 

(A assinatura é opcional em caso de envio por e-mail) 

 

ATENÇÃO: 

Os interessados que retirarem o Edital pela internet, DEVERÃO ENCAMINHAR 

ESTE COMPROVANTE, devidamente preenchido, à Divisão de Apoio Administrativo às 

Contratações - DIAAC/SAF/ANA, por meio do fac-símile nº (61) 2109-5488 ou por meio 

eletrônico, no e-mail:  colic@ana.gov.br. 
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AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS – ANA 

 

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/ANA/2019 

 

PROCESSO Nº 02501.003562/2018-27 

            

 Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que Agência Nacional 

de Águas - ANA, por meio da COLIC, Coordenação de Licitação, com sede no Setor Policial, 

Área 5, Quadra 3, Bloco “M” – Brasília/DF, CEP nº 70.610-200 CNPJ nº 04.204.444/0001-08, 

realizará licitação para REGISTRO DE PREÇOS, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, 

do tipo menor preço por item, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto 

nº 5.450, de 31 de maio de 2005; do Decreto nº 9.507, de 21 de setembro de 2018, do Decreto 

7.746, de 05 de junho de 2012, do Decreto n.º 7.892, de 23 de janeiro de 2013, das Instruções 

Normativas SEGES/MP nº 05, de 26 de maio de 2017 e nº 03, de 26 de abril de 2018 e da 

Instrução Normativa SLTI/MP nº 01, de 19 de janeiro de 2010, da Lei Complementar n° 123, de 

14 de dezembro de 2006, da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, do Decreto n° 8.538, de 06 

de outubro de 2015, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e 

as exigências estabelecidas neste Edital 

 

 Data da abertura da sessão: 15/05/2019 

 Horário:09h00 

 Local: Portal de Compras do Governo Federal – 

www.comprasgovernamentais.gov.br 

 

 

1. DO OBJETO 

 

1.1 O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a 

contratação de empresa especializada nos serviços de sinalização  horizontal e vertical de 

trânsito, confecção e montagem e instalação de bicicletários e execução e pintura de 

ondulações transversais para a melhoria do tráfego interno do Complexo Administrativo do 

Setor Policial -SPO e de outros endereços que a ANA venha a utilizar, assim como para órgãos 

participantes e eventuais não participantes, conforme as condições e exigências 

estabelecidas neste Edital e seus anexos. 

 

1.2  A licitação será dividida em grupos, formados por um ou mais itens, conforme 

tabela constante do Termo de Referência, facultando-se ao licitante a participação em 

quantos grupos forem de seu interesse, devendo oferecer proposta para todos os itens que os 

compõem. 

 

1.3 O critério de julgamento adotado será o menor preço por item, observadas as 

exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto. 

 

1.4 A participação no item 3 será exclusiva de Microempresa e Empresa de 

Pequeno Porte, conforme dispõe a Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, 

conforme valor estimado pela Administração. 

 

 

http://www.comprasgovernamentais.gov.br/


 
  

 
 

 

2. DO REGISTRO DE PREÇOS  

 

2.1 As regras referentes aos órgãos gerenciador e participantes, bem como a 

eventuais adesões são as que constam da minuta de Ata de Registro de Preços 

 

2.2 O órgão gerenciador será  a Agência Nacional de Águas - ANA. 

 

2.2.1 São participantes os seguintes órgãos: 

a) Comando do Exército.  

 

3 DA ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

3.1 A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por 

qualquer órgão ou entidade da administração pública que não tenha participado do 

certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador, desde que devidamente 

justificada a vantagem e respeitadas, no que couber, as condições e as regras estabelecidas 

na Lei nº 8.666, de 1993 e no Decreto nº 7.892, de 2013. 

3.1.1  A manifestação do órgão gerenciador de que trata o subitem anterior, salvo 

para adesões feitas por órgãos ou entidades de outras esferas federativas, fica 

condicionada à realização de estudo, pelos órgãos e pelas entidades que não 

participaram do registro de preços, que demonstre o ganho de eficiência, a 

viabilidade e a economicidade para a administração pública federal da utilização da 

ata de registro de preços, conforme estabelecido em ato do Secretário de Gestão do 

Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. 

 

3.2 Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas 

as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que 

este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas com o órgão 

gerenciador e órgãos participantes. 

 

3.3 As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão 

exceder, por órgão ou entidade, a 100 (cem) por cento dos quantitativos dos itens do 

instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador 

e órgãos participantes. 

 

3.4 As adesões à ata de registro de preços são limitadas, na totalidade, ao  máximo 

quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão 

gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos não participantes 

que eventualmente aderirem. 

 

3.4.1 Tratando-se de item exclusivo para microempresas e empresas de pequeno 

porte e cooperativas enquadradas no artigo 34 da Lei n° 11.488, de 2007, o órgão 

gerenciador somente autorizará a adesão caso o valor da contratação pretendida 

pelo aderente, somado aos valores das contratações já previstas para o órgão 

gerenciador e participantes ou já destinadas a aderentes anteriores, não ultrapasse o 

limite de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) (Acórdão TCU nº 2957/2011 – P). 

 



 
  

 
 

 

3.5 Ao órgão não participante que aderir à ata competem os atos relativos à 

cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a 

aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades 

decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação as suas próprias 

contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador. 

 

3.6 Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá 

efetivar a contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de validade da Ata 

de Registro de Preços. 

 

3.7 Caberá ao órgão gerenciador autorizar, excepcional e justificadamente, a 

prorrogação do prazo para efetivação da contratação, respeitado o prazo de vigência da 

ata, desde que solicitada pelo órgão não participante. 

 

3. 8 A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses,  podendo ou não ser 

prorrogada a critério da Administração 

 

4. DO CREDENCIAMENTO 

 

4.1 O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite 

a participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica. 

 

4.2 O cadastro no SICAF poderá ser iniciado no Portal de Compras do Governo 

Federal, no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de certificado digital 

conferido pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP - Brasil 

4.3 O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do 

licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para 

realização das transações inerentes a este Pregão. 

 

4.4 O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, 

incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo 

ao provedor do sistema, ou ao órgão ou entidade responsável por esta licitação, 

responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por 

terceiros. 

 

4.5   É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados 

cadastrais no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, 

devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo 

identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. 

 

4.5.1 A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar 

desclassificação no momento da habilitação. 

 

4.6 A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas 

imediatamente ao provedor do sistema para imediato bloqueio de acesso. 

 

5. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO 

 

5.1   Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja 

compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no 

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto no art. 

9º da IN SEGES/MP nº 3, de 2018. 



 
  

 
 

 

5.1.1  Em relação ao grupo 3, a participação é exclusiva a microempresas, empresas 

de pequeno porte e nos termos do art. 48 da Lei Complementar n.º 123, de 14 de 

dezembro de 2006. 

5.2               Não poderão participar desta licitação os interessados: 

 

5.2.1   proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na 

forma da legislação vigente; 

 

5.2.2   que estejam sob falência, concurso de credores ou insolvência, em processo de 

dissolução ou liquidação. 

 

5.2.3      que estejam reunidas em consórcio; 

5.2.4      que que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s); 

5.2.5     estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes 

expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;  

5.2.6   entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio; 

5.2.7  organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa 

condição (Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário); 

5.2.8 instituições sem fins lucrativos (parágrafo único do art. 12 da Instrução 

Normativa/SEGES nº 05/2017) 

5.2.8.1 É admissível a participação de organizações sociais, qualificadas 

na forma dos arts. 5º a 7º da Lei 9.637/1998, desde que os serviços objeto desta 

licitação se insiram entre as atividades previstas no contrato de gestão firmado 

entre o Poder Público e a organização social (Acórdão nº 1.406/2017- TCU-

Plenário), mediante apresentação do Contrato de Gestão e dos respectivos atos 

constitutivos. 

5.2.9 sociedades cooperativas, considerando a vedação contida no art. 10 da 

Instrução Normativa SEGES/MP nº 5, de 2017.o de Gestão e dos respectivos atos 4.3.

  

5.3  Nos termos do art. 5º do Decreto nº 9.507, de 2018, é vedada a contratação de 

pessoa jurídica na qual haja administrador ou sócio com poder de direção, familiar de: 

a) detentor de cargo em comissão ou função de confiança que atue na área 

responsável pela demanda ou contratação; ou 

b) de autoridade hierarquicamente superior no âmbito do órgão contratante. 

5.3.1  Para os fins do disposto neste item, considera-se familiar o cônjuge, o 

companheiro ou o parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou 

afinidade, até o terceiro grau (Súmula Vinculante/STF nº 13, art. 5º, inciso V, da Lei nº 

12.813, de 16 de maio de 2013 e art. 2º, inciso III, do Decreto n.º 7.203, de 04 de junho 

de 2010);  

 



 
  

 
 

 

5.4.   Nos termos do art. 7° do Decreto n° 7.203, de 2010, é vedada, ainda, a 

utilização, na execução dos serviços contratados, de empregado da futura Contratada 

que seja familiar de agente público ocupante de cargo em comissão ou função de 

confiança neste órgão contratante. 

5.5.   É vedada a contratação de uma mesma empresa para dois ou mais serviços 

licitados, quando, por sua natureza, esses serviços exigirem a segregação de funções, tais 

como serviços de execução e de assistência à fiscalização, assegurando a possibilidade de 

participação de todos licitantes em ambos os itens e seguindo-se a ordem de adjudicação 

entre eles. 

5.6 Como condição para participação no Pregão, o licitante assinalará “sim” ou 

“não” em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações: 

5.6.1 que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 

123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus 

arts. 42 a 49. 

 

5.6.1.1 nos itens exclusivos para participação de microempresas e 

empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” impedirá o 

prosseguimento no certame; 

5.6.1.2 nos itens em que a participação não for exclusiva para 

microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” 

apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido 

previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa, 

empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa. 

 

5.6.2  que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus 

anexos, bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos 

no Edital; 

 

5.6.3  que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da 

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;  

 

5.6.4  que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na 

condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição; 

 

5.6.5  que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução 

Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009. 

 

5.6.6  que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho 

degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III 

do art. 5º da Constituição Federal; 

 

5.6.7   que os serviços são prestados por empresas que comprovem cumprimento de 

reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da 

Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, 

conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991. 



 
  

 
 

 

5.7   A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o 

licitante às sanções previstas em lei e neste Edital. 

 

6. DO ENVIO DA PROPOSTA 

 

6.1 O licitante deverá encaminhar a proposta por meio do sistema eletrônico até a 

data e horário marcados para abertura da sessão, quando então, encerrar-se-á 

automaticamente a fase de recebimento de propostas. 

 

6.2 O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em 

seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.  

 

6.3 Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante 

a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, 

diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua 

desconexão.  

 

6.4 Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir as propostas 

apresentadas.   

 

6.5 O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema 

eletrônico, dos seguintes campos: 

 

6.5.1 Valor unitário e total do item; 

 

6.5.2 Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à 

especificações do Termo de Referência 

 

6.6 Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a 

Contratada.  

 

6.7. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos 

previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou 

indiretamente na prestação dos serviços, apurados mediante o preenchimento do modelo de 

Planilha de Custos e Formação de Preços, conforme anexo deste Edital; 

 

6.7.1      A Contratada deverá arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no 

dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos 

variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os valores providos com o 

quantitativo de vale transporte, devendo complementá-los, caso o previsto 

inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da 

licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do §1° do 

artigo 57 da Lei n° 8.666, de 1993. 

 

6.7.2     Caso o eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos se revele 

superior às necessidades da contratante, a Administração deverá efetuar o 

pagamento seguindo estritamente as regras contratuais de faturamento dos serviços 

demandados e executados, concomitantemente com a realização, se necessário e 

cabível, de adequação contratual do quantitativo necessário, com base na alínea "b" 

do inciso I do art. 65 da Lei n. 8.666/93 e nos termos do art. 63, §2° da IN SEGES/MP 

n.5/2017.  

 



 
  

 
 

 

6.8. A empresa é a única responsável pela cotação correta dos encargos 

tributários. Em caso de erro ou cotação incompatível com o regime tributário a que se 

submete, serão adotadas as orientações a seguir: 

 

6.8.1.      cotação de percentual menor que o adequado: o percentual será mantido 

durante toda a execução contratual; 

 

6.8.2.       cotação de percentual maior que o adequado: o excesso será suprimido, 

unilateralmente, da planilha e haverá glosa, quando do pagamento, e/ou redução, 

quando da repactuação, para fins de total ressarcimento do débito. 

 

6.9. Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em 

percentuais variáveis, a cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos 

recolhimentos da empresa nos últimos doze meses, devendo o licitante ou contratada 

apresentar ao pregoeiro ou à fiscalização, a qualquer tempo, comprovação da adequação 

dos recolhimentos, para os fins do previsto no subitem anterior.  

 

6.10. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no 

pagamento dos serviços, serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação 

vigente. 

 

6.11. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das 

disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência, 

assumindo o proponente o compromisso de executar os serviços nos seus termos, bem como 

de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades 

e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, 

sua substituição. 

 

6.12. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, 

serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear 

qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 

 

6.13. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar 

da data de sua apresentação. 

 

7.  DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E  DA FORMULAÇÃO 

DOS LANCES  
 

7.1 A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de 

sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital. 

 

7.2 O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo 

aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, 

contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo 

de Referência.  

 

7.2.1 A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 

acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

 

7.2.2 A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em 

sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 

 

7.2.3  Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante. 



 
  

 
 

 

 

7.3   O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que 

somente estas participarão da fase de lances. 

 

7.4 O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagem entre o 

Pregoeiro e os licitantes. 

 

7.5 Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances 

exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu 

recebimento e do valor consignado no registro.  

 

7.5.1 O lance deverá ser ofertado pelo valor total do item. 

 

7.6   O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e 

registrado pelo sistema. 

 

7.7 Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado 

para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital. 

 

7.8 O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto 

em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor 

oferta deverá ser  de 0,01 % (zero vírgula zero um por cento). 

7.9   O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser 

inferior a vinte (20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) 

segundos, sob pena de serem automaticamente descartados pelo sistema os respectivos 

lances. 

7.10 Em caso de falha no sistema, subitens anteriores deverão ser desconsiderados 

pelo pregoeiro, devendo a ocorrência ser comunicada imediatamente à Secretaria de 

Gestão do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão; 

 

7.10.1  Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo 

próprio do sistema. 

 

 7.11 Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele 

que for recebido e registrado em primeiro lugar.  

 

 7.12 Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em 

tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.  

 

   7.13 No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva 

do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção 

dos lances.  

 

  7.14 Se a desconexão perdurar por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão será 

suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa do Pregoeiro aos participantes.  

 

  7.15 A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do Pregoeiro. 

O sistema eletrônico encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que 

transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo 

sistema, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.  



 
  

 
 

 

7.16   O Critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido neste 

Edital e seus anexos. 

  7.17 Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta 

e, na hipótese de desistência de apresentar outros lances, valerá o último lance por ele 

ofertado, para efeito de ordenação das propostas. 

7.18  Em relação aos itens não exclusivos a microempresas, empresas de pequeno 

porte e sociedades cooperativas, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a 

verificação automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema 

identificará em coluna própria as microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades 

cooperativas participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira 

colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o 

fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentada pelo 

Decreto nº 8.538, de 2015. 

7.19  Nessas condições, as propostas de microempresas, empresas de pequeno porte 

e sociedades cooperativas que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima 

da proposta ou lance de menor preço serão consideradas empatadas com a primeira 

colocada. 

7.20   A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar 

uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira 

colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a 

comunicação automática para tanto. 

7.21   Caso a microempresa, a empresa de pequeno porte ou a sociedade 

cooperativa melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão 

convocadas as demais licitantes microempresa, empresa de pequeno porte e sociedade 

cooperativa que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de 

classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior. 

7.22   No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e 

empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens 

anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá 

apresentar melhor oferta. 

7.23  Só se considera empate entre propostas iguais, não seguidas de lances. Lances 

equivalentes não serão considerados iguais, uma vez que a ordem de apresentação pelos 

licitantes é utilizada como um dos critérios de classificação. 

7.23.1 Havendo eventual empate entre propostas, o critério de desempate será aquele 

previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, 

sucessivamente, aos serviços: 

7.23.1.1 prestados por empresas brasileiras; 

7.23.1.2 prestados por empresas que invistam em pesquisa e no 

desenvolvimento de tecnologia no País; e 

 



 
  

 
 

 

7.23.1.3 prestados por empresas que comprovem cumprimento de 

reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para 

reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade 

previstas na legislação. 

7.24 Persistindo o empate entre propostas, será aplicado o sorteio como critério de 

desempate.  

7.25    Apurada a proposta final classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro poderá 

encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante para que seja obtido melhor 

preço, observado o critério de julgamento, não se admitindo negociar condições diferentes 

daquelas previstas neste Edital. 

7.26   A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada 

pelos demais licitantes. 

7.27   Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e 

julgamento da proposta. 

 

8.  DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA 
 

8.1   Encerrada a etapa de lances e depois da verificação de possível empate, o 

Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto ao preço, a sua 

exequibilidade, bem como quanto ao cumprimento das especificações do objeto. 

8.2 A proposta a ser encaminhada deverá conter: 

8.2.1  Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da 

data de abertura do certame. 

8.2.2 Especificações do objeto de forma clara, observadas as especificações 

constantes dos projetos elaborados pela Administração; 

8.2.3  Preços unitários e valor global da proposta, em algarismo, expresso em moeda 

corrente nacional (real), de acordo com os preços praticados no mercado, considerando 

o modelo de Planilha Orçamentária anexo ao Edital; 

8.3 Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do 

objeto, poderá ser colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área 

especializada no objeto. 

8.4 Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, nos termos do item 9.1 do 

Anexo VII-A da In SEGES/MP n. 5/2017, que:  

8.4.1 não estiver em conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital; 

8.4.2 contenha vício insanável ou ilegalidade; 

8.4.3 não apresentar as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência 

e/ou anexos; 

8.4.4 Apresentar, na composição de seus preços: 

8.4.4.1 taxa de Encargos Sociais ou taxa de B.D.I. inverossímil; 



 
  

 
 

 

8.4.4.2 custo de insumos em desacordo com os preços de mercado; 

8.4.4.3 quantitativos de mão-de-obra, materiais ou equipamentos insuficientes para 

compor a unidade dos serviços. 

8.5 Quando o licitante não conseguir comprovar que possui ou possuirá recursos 

suficientes para executar a contento o objeto, será considerada inexequível a proposta de 

preços ou menor lance que: 

8.5.1 for insuficiente para a cobertura dos custos da contratação, apresente preços 

unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e 

salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório 

da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a 

materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a 

parcela ou à totalidade da remuneração. 

8.5.2 apresentar um ou mais valores da planilha de custo que sejam inferiores àqueles 

fixados em instrumentos de caráter normativo obrigatório, tais como leis, medidas 

provisórias e convenções coletivas de trabalho vigentes 

8.6 O exame da inexequibilidade observará a fórmula prevista no art. 48, §§ 1º e 2º, 

da Lei nº 8.666, de 1993. 

8.6.1 Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da 

necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, na 

forma do § 3° do artigo 43 da Lei n° 8.666, de 1993 e a exemplo das enumeradas no item 9.4 

do Anexo VII-A da IN SEGES/MP N. 5, de 2017, para que a empresa comprove a 

exequibilidade da proposta. 

8.6.2 Quando o licitante apresentar preço final inferior a 30% (trinta por cento) da 

média dos preços ofertados para o mesmo item, não sendo possível a sua imediata 

desclassificação por inexequibilidade, será obrigatória a realização de diligências para o 

exame da proposta. 

8.7 Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a 

exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que 

fundamentam a suspeita. 

8.8 O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital, por 

meio de funcionalidade disponível no sistema, estabelecendo no “chat” prazo mínimo de 1 

(uma) hora, sob pena de não aceitação da proposta.  

8.9 O prazo estabelecido pelo Pregoeiro poderá ser prorrogado por solicitação 

escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo estabelecido, e 

formalmente aceita pelo Pregoeiro. 

8.10 Erros no preenchimento da planilha não são motivo suficiente para a 

desclassificação da proposta, quando a planilha puder ser ajustada sem a necessidade de 

majoração do preço ofertado, atendidas as demais condições de aceitabilidade. 

8.11   Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a 

proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 



 
  

 
 

 

8.12 Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” 

a nova data e horário para sua continuidade.  

8.13   Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de 

pequeno porte, sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à 

subsequente, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, 

previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, 

se for o caso. 

8.14 Aceita a proposta classificada em primeiro lugar, o licitante deverá comprovar 

sua condição de habilitação, na forma determinada neste Edital. 

 

9.  DA HABILITAÇÃO   
 

9.1 Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do 

licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual 

descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de 

sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a 

consulta aos seguintes cadastros: 

 

9.1.1 SICAF; 

 

9.1.2 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela 

Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis); 

 

9.1.3 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade 

Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça 

(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php); 

 

9.1.4 Lista de Inidôneos e o Cadastro Integrado de Condenações por Ilícitos 

Administrativos - CADICON, mantidos pelo Tribunal de Contas da União - TCU; e 

9.1.5 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e 

também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, 

dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade 

administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de 

pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 

 

 9.1.5.1    Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de 

Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude 

por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. 
 

9.1.5.2    A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de 

fornecimento similares, dentre outros. 

 

9.1.5.3   O licitante será convocado para manifestação previamente à sua 

desclassificação. 
 

9.1.6 Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, 

por falta de condição de participação. 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php


 
  

 
 

 

9.1.7 No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual 

ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, 

seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente. 

9.2  Não ocorrendo inabilitação, o Pregoeiro, então, consultará o Sistema de 

Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF, em relação à habilitação jurídica, à 

regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica, 

conforme  disposto nos arts. 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 , da Instrução Normativa SEGES/MP nº 

03, de 2018. 

9.2.1 O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução Normativa 

SEGES/MP nº 03, de 2018 mediante utilização do sistema, deverá atender às condições 

exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia útil anterior à data prevista para 

recebimento das propostas; 

9.3 Também  poderão ser consultados os sítios oficiais emissores de certidões, 

especialmente quando o licitante esteja com alguma documentação vencida junto ao SICAF. 

 

9.4   Caso o Pregoeiro não logre êxito em obter a certidão correspondente através 

do sítio oficial, ou na hipótese de se encontrar vencida no referido sistema, o licitante será 

convocado a encaminhar, no prazo de 1(uma) hora, documento válido que comprove o 

atendimento das exigências deste Edital, sob pena de inabilitação. 

 

9.4.1 As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a 

documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e 

trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006.  

 

9.5 Os licitantes que não estiverem cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 

de Fornecedores – SICAF além do nível de credenciamento exigido pela Instrução Normativa 

SEGES/MP N.º 3 de 2018, deverão apresentar a seguinte documentação relativa à 

Habilitação Jurídica e à Regularidade Fiscal e trabalhista, nas condições seguintes: 

 

9.6 Habilitação jurídica:  

 

 9.6.1 No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas 

Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

 

9.6.2 Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da 

Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à 

verificação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br; 

 

9.6.3 No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade 

limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado 

na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de 

seus administradores; 

 

9.6.4 No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das 

Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus 

administradores; e 

 

http://www.portaldoempreendedor.gov.br/


 
  

 
 

 

9.6.5 No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: certidão expedida 

pela Junta Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas, conforme o caso, que 

comprove a condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, como determinado 

pelo Departamento Nacional de Registro do Comércio – DNRC. 

 

9.6.6   Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com 

averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou 

agência 

9.6.7   Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações 

ou da consolidação respectiva; 

 

   9.7 Regularidade fiscal e trabalhista: 

 

 9.7.1 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro 

de Pessoas Físicas, conforme o caso; 

 

 9.7.2 Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante 

apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do 

Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os 

créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive 

aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, 

do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional; 

 

9.7.3  Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); e 

 

 

9.7.4 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, 

mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos 

termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 

5.452, de 1º de maio de 1943. 

9.7.5     Prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal, relativo ao domicílio 

ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto 

contratual;  

9.7.6  Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do 

licitante relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;  

9.7.7 caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos municipais relacionados ao 

objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração 

da Fazenda Municipal  do domicílio ou sede do fornecedor, ou outra equivalente, na forma 

da lei;  

9.7.7.1 caso o licitante detentor do menor preço seja microempresa, empresa de 

pequeno porte ou sociedade cooperativa, deverá apresentar toda a documentação 

exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente 

alguma restrição, sob pena de inabilitação. 

 

9.7.7.2 A licitante melhor classificada deverá, também, apresentar a documentação 

de regularidade fiscal das microempresas e/ou empresas de pequeno porte que serão 



 
  

 
 

 

subcontratadas no decorrer da execução do contrato, ainda que exista alguma 

restrição, aplicando-se o prazo de regularização previsto no art. 4º, §1º do Decreto nº 

8.538, de 2015. 

9.7.8 Para fins de habilitação, caso a certidão ainda não esteja contemplada no SICAF, 

será considerada a CNDT mais atualizada, conforme entendimento do Tribunal Superior do 

Trabalho – TST, ratificada pela orientação do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e 

Gestão - MPDG.  
  

9.8 Qualificação Econômico-Financeira: 
 

9.8.1   Para fins de comprovação da qualificação econômico-financeira, as licitantes 

deverão apresentar a seguinte documentação: 

9.8.1.1 certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica; 

 9.8.1.1.1  no caso de certidões que não possuam explicitamente prazos de 

validade, será considerado o prazo de validade máximo de trinta dias, contado da 

data de sua emissão; e 

9.8.1.2  balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já 

exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da 

empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser 

atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de 

apresentação da proposta; 

9.8.1.2.1 no caso de empresa constituída no exercício social vigente, 

admite-se a apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis 

referentes ao período de existência da sociedade; 

9.8.1.2.2 é admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou 

contrato/estatuto social. 

9.8.1.3 comprovação da situação financeira da empresa será constatada mediante 

obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), 

resultantes da aplicação das fórmulas: 

LG= 
Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

 

SG = 

Ativo Total 

Passivo Circulante + Passivo Não 

Circulante 

 

LC = 
Ativo Circulante 

Passivo Circulante 

 

9.8.1.4 As empresas, cadastradas ou não no SICAF, que apresentarem resultado inferior 

ou igual a 1(um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e 

Liquidez Corrente (LC), deverão comprovar patrimônio líquido de 10% (dez por cento ) do 

valor estimado da contratação ou item pertinente. 



 
  

 
 

 

  9.9 As empresas, deverão comprovar, ainda, a qualificação técnica, por meio de:  

 

9.9.1   Para a comprovação da Capacidade Técnica das licitantes dos itens 1, 2 e 4 

serão exigidos:   

a) ATESTADO(S) DE CAPACIDADE TÉCNICA, expedidos por Pessoas Jurídicas de 

Direito Público ou Privado, DEVIDAMENTE REGISTRADOS NO CONSELHO REGIONAL DE 

ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA – CREA. Os atestados deverão especificar 

o tipo de atividade executada, local, natureza, escopo, prazo e outros dados 

característicos, além do nome e endereço do emissor, de modo a comprovar aptidão 

para desempenho de atividade pertinente e compatível em características e 

quantidades do objeto desta licitação, demonstrando que executou os serviços, com, 

no mínimo, 50% (cinquenta por cento) dos seguintes itens: 

 

ITEM SUBITEM SERVIÇO 

UNIDADE 

DE 

MEDIDA 

Quantidade 50% 

 

 

1 

 

 

 

 

1.1 

Demarcação de vagas de 

estacionamento para veículos 

comuns, sem fechamento, setas e 

zebrados necessários, com tinta 

acrílica à base de solvente na cor 

amarela. 

m2 2600 1300 

 1.6 

Pintura de vias de ligação, faixa 

de pedestres, faixa de retenção e 

inscrições no pavimento (símbolos e 

setas), com tinta acrílica à base de 

solvente na cor branca. 

m2 1420 710 

2 2.2 

Montagem e instalação de placas 

de sinalização de regulamentação, 

indicação e advertência, em chapa 

de aço galvanizado, com pintura e 

adesivos refletivo e verniz de proteção, 

parafusada em hastes metálicas em 

aço galvanizado  

Unidade 450 225 

4 4.1 
Execução e pintura de 

ondulações transversais do Tipo “B”, na 
m3 60 30 



 
  

 
 

 

largura da pista, em Concreto Asfáltico 

Usinado a Quente (CBUQ), com fôrmas 

de madeira e emulsão asfáltica para 

pintura de ligação. 

b)   INDICAÇÃO DE RESPONSÁVEL(IS) TÉCNICO(S) pelos serviços a serem 

executados na área de Engenharia Civil. O responsável deverá possuir vínculo com a 

empresa licitante, comprovando por intermédio de Contrato, Ficha Funcional, CTPS, 

etc. 

 

c) DECLARAÇÃO formal emitida pela licitante de que, quando da assinatura do 

contrato, disponibilizará os EQUIPAMENTOS, APARELHOS e PESSOAL TÉCNICO 

adequados à execução do Serviço de que trata o objeto desta licitação. Esses 

equipamentos estarão sujeitos à vistoria “in loco” pela CONTRATANTE, por ocasião da 

contratação e sempre que necessário. 

 

d) REGISTRO OU CERTIDÃO COMPROBATÓRIA DE INSCRIÇÃO DA EMPRESA 

LICITANTE, regular, expedido pelo Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e 

Agronomia – CREA da região da empresa licitante, na forma da Lei 5.194 de 24/12/66, 

em que constem o(s) nome(s) do(s) responsável(eis) técnicos indicado(s) na alínea “b” 

desse subitem, que comprove o exercício da atividade relacionada com o objeto da 

licitação. 

 

9.9.1.1  Para a comprovação do disposto na alínea “a” do item anterior será aceito o 

somatório de atestados que comprovem que a licitante prestou serviços compatíveis 

com os itens do objeto licitado. 

 

9.9.2 Para a comprovação da Capacidade Técnica das licitantes do item 3 serão 

exigidos: 

 

a) DECLARAÇÃO formal emitida pela licitante de que, quando da assinatura do 

contrato, disponibilizará os EQUIPAMENTOS, APARELHOS e PESSOAL TÉCNICO 

adequados à execução do Serviço de que trata o objeto desta licitação. Esses 

equipamentos estarão sujeitos à vistoria “in loco” pela CONTRATANTE, por ocasião 

da contratação e sempre que necessário. 

 

9.10 Os documentos exigidos para habilitação relacionados nos subitens acima, 

deverão ser apresentados em meio digital pelos licitantes, por meio de funcionalidade 

presente no sistema (upload), no prazo de 2 (duas) horas, após solicitação do Pregoeiro no 

sistema eletrônico.  Somente mediante autorização do Pregoeiro e em caso de 

indisponibilidade do sistema, será aceito o envio da documentação por meio do e-mail  
colic@ana.gov.br.  

 

mailto:pregoeiro@ana.gov.br
mailto:pregoeiro@ana.gov.br


 
  

 
 

 

 9.10.1 Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de 

requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver 

dúvida em relação à integridade do documento digital. 

 

9.11 Não serão aceitos documentos com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo 

aqueles legalmente permitidos. 

9.11.1 Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da 

matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome 

da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, 

comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. 

9.11.2 Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de 

números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for 

comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições. 

     9.12 A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal não impede que a 

licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada 

vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências do edital; 

 

           9.12.1 A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior 

à fase de habilitação; 

 

  9.13  Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por microempresa, empresa de 

pequeno porte ou sociedade cooperativa equiparada, e uma vez constatada a existência de 

alguma restrição no que tange à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada 

para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a 

regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração 

pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa. 

9.14 A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior 

acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo 

facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na 

ordem de classificação, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou 

sociedade cooperativa com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será 

concedido o mesmo prazo para regularização; 

 

9.15 Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o 

Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a 

continuidade da mesma; 

 

9.16 Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não 

apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o 

estabelecido neste Edital; e 

 

9.17  Nos itens não exclusivos a microempresas, empresas de pequeno porte e 

sociedades cooperativas, em havendo inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, 

da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, 

seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente. 

 



 
  

 
 

 

9.18 O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em 

outro item, ficará obrigado a comprovar os requisitos de habilitação cumulativamente, isto é, 

somando as exigências do item em que venceu às do item em que estiver concorrendo, e 

assim sucessivamente, sob pena de inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis 

 

9.19 As licitantes deverão apresentar ainda a seguinte documentação 

complementar: 

 

9.19.1 Declaração, sob as penas da lei, de inexistência de fato que possa impedir a 

sua habilitação neste procedimento licitatório, conforme modelo constante do Anexo III; 
 

9.19.2 Declaração, sob as penas da lei, de que não possui em seu quadro de pessoal 

e nem utilizará, sob qualquer pretexto: profissionais com idade inferior a dezoito anos em 

trabalho noturno, perigoso ou insalubre ou com idade inferior a dezesseis anos em qualquer 

trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos, conforme modelo 

constante do Anexo IV;  
 

9.19.3 Declaração, sob as penas da lei que a licitante se enquadre como 

Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, deverá apresentar declaração de que 

cumpre os requisitos previstos na Lei Complementar nº 123, de 14.12.2006, em especial 

quanto ao seu art. 3º, conforme modelo constante do Anexo V. 
 

9.19.4 Declaração de atendimento aos critérios de sustentabilidade, conforme modelo 

constante do Anexo VI;  
 

9.19.5 Declaração, de que não possui familiar de agente público prestando serviço no 

órgão público ou entidade em que este exerça cargo em comissão ou função de 

confiança, conforme modelo constante do Anexo VII;  
 

9.19.6  Declaração de Vistoria (opcional) - Anexo IX, comprovando que a licitante, por 

meio do seu Responsável Técnico, devidamente identificado e credenciado, vistoriou os 

locais e as instalações da ANA e dos Partícipes do Complexo Administrativo no SPO, e tomou 

ciência dos serviços a serem executados; e 
 

9.19.6.1 Caso a licitante não proceda a vistoria nos locais e instalações da ANA e 

dos Partícipes do Complexo Administrativo no SPO, de forma a obter pleno 

conhecimento das condições e eventuais dificuldades para a execução dos serviços, 

bem como de todas as informações necessárias à formulação da sua proposta de 

preços, deverá apresentar a Declaração de Concordância com os Termos do Edital - 

Anexo VIII. 

 

 

 

10.  DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 
 

   10.1  A sessão pública poderá ser reaberta: 
 

      10.1.1 Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores 

à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, 

situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam. 
 



 
  

 
 

 

      10.1.2 Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o 

licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou 

não comprovar a regularização fiscal, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas 

hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da 

etapa de lances.  
 

   10.2  Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar 

a sessão reaberta. 
 

      10.2.1 A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, ou, 

ainda, fac-símile, de acordo com a fase do procedimento licitatório. 
 

      10.2.2 A convocação feita por e-mail ou fac-símile dar-se-á de acordo com os dados 

contidos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais 

atualizados. 
 

 

11.  DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA 
 

     11.1 A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no 

prazo de 2 (duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá: 

 

11.1.1 ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem 

emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais 

rubricadas pelo licitante ou seu representante legal. 

 

11.1.2 conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante 

vencedor, para fins de pagamento. 

 

11.1.3   apresentar a planilha de custos e formação de preços, devidamente ajustada 

ao lance vencedor, em conformidade com o modelo anexo a este instrumento convocatório. 

 

     11.2 A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em 

consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à 

Contratada, se for o caso. 

 

          11.2.1 Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, 

modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada. 

 

11.3  Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário 

em algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93). 

11.3.1  Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, 

prevalecerão os primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores 

expressos por extenso, prevalecerão estes últimos. 

 

11.4 A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste 

Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o 

julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação. 

 

 11.5 A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo 

considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça 

vínculo à proposta de outro licitante. 

 



 
  

 
 

 

 

12.  DOS RECURSOS 
 

    12.1 Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal da licitante 

qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será 

concedido o prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a 

intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) 

pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema. 

 

    12.2 Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e 

a existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, 

fundamentadamente. 

 

          12.2.1 Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas 

verificará as condições de admissibilidade do recurso. 

 

         12.2.2 A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer 

importará a decadência desse direito. 

 

         12.2.3 Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três 

dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde 

logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, 

em outros três dias, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes 

assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 

 

    12.3 O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de 

aproveitamento.  

 

    12.4 Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, 

no endereço constante neste Edital. 
 

13.  DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO  
 

     13.1 O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato 

do Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a 

regular decisão dos recursos apresentados. 

 

     13.2 Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a 

autoridade competente homologará o procedimento licitatório.  

 

14. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

14.1 Homologado o resultado da licitação, terá o adjudicatário o prazo de até 5 

(cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua convocação, para assinar a Ata de 

Registro de Preços, cujo prazo de validade encontra-se nela fixado, sob pena de decair do 

direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.  

 

14.2 Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou 

entidade para a assinatura da Ata de Registro de Preços, a Administração poderá 

encaminhá-la para assinatura, mediante correspondência postal com aviso de recebimento 

(AR) ou meio eletrônico, para que seja assinada no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, a contar 

da data de seu recebimento. 

 



 
  

 
 

 

14.3 O prazo estabelecido no subitem anterior para assinatura da Ata de Registro de 

Preços poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado pelo(s) 

licitante(s) vencedor(s), durante o seu transcurso, e desde que devidamente aceito. 

 

14.4 Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quanto necessárias para o 

registro de todos os itens constantes no Termo de Referência, com a indicação do licitante 

vencedor, a descrição do(s) item(ns), as respectivas quantidades, preços registrados e demais 

condições. 

 

14.4.1 Será incluído na ata, sob a forma de anexo, o registro dos licitantes que 

aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais aos do licitante vencedor na 

sequência da classificação do certame, excluído o percentual referente à margem de 

preferência, quando o objeto não atender aos requisitos previstos no art. 3º da Lei nº 8.666, de 

1993. 

 

 

15. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO 

 

15.1  A licitante vencedora contratada deverá apresentar à ANA, até 10 (dez) dias úteis 

após a assinatura do Contrato, comprovante de prestação de garantia correspondente 

a 5% (cinco por cento) do valor total do Contrato, com validade até 3 (três) meses após 

a sua vigência, conforme previsto no art. 56, § 1º, da Lei nº 8.666, de 1993, com o objetivo 

de assegurar que todas as condições que serão assumidas sejam cumpridas, mediante a 

opção por uma das seguintes modalidades: 

                    

I - caução em dinheiro ou título da dívida pública; 

II - seguro-garantia; ou 

III - fiança bancária. 

 

15.2   A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o 

pagamento de: 

I -  prejuízo advindo do não cumprimento do objeto do Contrato e do não 

adimplemento das demais obrigações nele previstas; 

II -  prejuízos causados à administração ou a terceiro, decorrentes de culpa ou 

dolo durante a execução do Contrato; 

III -  multas moratórias e punitivas aplicadas pela ANA à licitante vencedora 

contratada; e 

IV -  obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias de qualquer natureza, 

não honradas pela licitante vencedora contratada.  

 

15.3 A garantia na modalidade caução em dinheiro deverá ser depositada em 

instituições e agências financeiras oficiais, com correção monetária, em favor da ANA. 

 

15.4 A garantia na modalidade em título da dívida pública, que deverá ter sido emitido 

sob à forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de 

custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil - BCB e avaliados pelos seus valores 

econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda - MF. 

 

15.5 Não serão aceitas garantias na modalidade seguro-garantia em cujos termos não 

constem expressamente os eventos indicados no subitem 15.2. 

 



 
  

 
 

 

15.6 A inobservância do prazo fixado para a apresentação da garantia acarretará a 

aplicação de multa de 0,7% (sete centésimos por cento) do valor do Contrato por dia de 

atraso, até o máximo de dois inteiros e um décimo por cento. 

 

15.7 O atraso superior a 30 (trinta) dias autoriza a ANA a promover a retenção dos 

pagamentos devidos à licitante vencedora contratada, até o limite de cinco por cento do 

valor anual do Contrato, a título de garantia, a ser depositados em conta específica junto 

à CEF, com correção monetária, em favor da ANA. 

 

15.8 Caso ocorra a prorrogação da vigência do Contrato, observadas as disposições 

constantes no art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993, a licitante vencedora contratada deverá, a 

cada celebração de termo aditivo, providenciar a devida renovação da garantia 

prestada, tomando-se por base o valor atualizado do Contrato. 

 

15.9 A garantia será recalculada, nas mesmas condições e proporções, sempre que 

ocorrer substancial modificação no valor do Contrato. 

 

15.10 No caso de vencimento, utilização ou recálculo da garantia, a licitante vencedora 

contratada terá cinco dias úteis, a contar da ocorrência do fato, para renová-la ou 

complementá-la. 

 

15.11  A garantia será restituída automaticamente, ou por solicitação, no prazo de até 

três meses contados do final da vigência do Contrato ou da rescisão, em razão de outras 

hipóteses de extinção contratual previstas em lei. 

 

15.12 Nas hipóteses em que o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente, para 

corrigir quaisquer imperfeições na execução do objeto do Contrato ou para reparar danos 

decorrentes da ação ou omissão da licitante vencedora contratada, de seu Preposto ou 

de quem em seu nome agir, ou ainda nos casos de multas aplicadas depois de esgotado 

o prazo recursal, ou ainda redução em termos reais por desvalorização da moeda, de 

forma que não mais represente cinco por cento do valor anual total do Contrato, a 

mesma deverá, no prazo máximo de quarenta e oito horas, recompor o valor total dessa 

garantia, sob pena de aplicação de penalidade prevista no item 22, salvo na hipótese de 

comprovada inviabilidade de cumprir tal prazo, mediante justificativa apresentada por 

escrito e aceita pelo Gestor do Contrato. 

 

15.13 A ANA não executará a garantia na ocorrência de uma ou mais das seguintes 

hipóteses: 

 

I -  caso fortuito ou força maior; 

II -  alteração, sem prévio conhecimento da seguradora ou do fiador, das 

obrigações contratuais; 

III -  descumprimento das obrigações pela licitante vencedora contratada 

decorrentes de atos ou fatos praticados pela ANA; e 

IV -  atos ilícitos dolosos praticados por servidores da ANA. 

 

15.14 Caberá à própria Administração apurar a isenção da responsabilidade prevista 

nos incisos III e IV do subitem 15.13.  

 

15.15 Não serão aceitas garantias que incluam outras isenções de responsabilidade que 

não as previstas no subitem 15.13. 

 



 
  

 
 

 

15.16 Para efeitos da execução da garantia, os inadimplementos contratuais deverão 

ser comunicados pela ANA a licitante vencedora contratada, no prazo de até noventa 

dias após o término de vigência do Contrato. 

 

15.17 Será considerada extinta a garantia com a devolução da apólice, carta fiança ou 

autorização para o levantamento de importâncias depositadas em dinheiro a título de 

garantia, acompanhada de declaração da ANA, mediante termo circunstanciado, de 

que a licitante vencedora contratada cumpriu todas as cláusulas do Contrato, e, também, 

com a extinção do Contrato. 

 

16.  DO TERMO DE CONTRATO  

 

 

     16.1 Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será 

firmado Termo de Contrato ou emitido instrumento equivalente. 

   

16.2  Dentro do prazo de validade da Ata de Registro de Preços, o fornecedor 

registrado poderá ser convocado para assinar o Termo de Contrato ou aceitar/retirar 

instrumento equivalente, conforme o caso (Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorização), 

no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados de sua convocação, sob pena de decair do direito 

à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital. 

 

16.3 Previamente à contratação a Administração realizará consulta ao SICAF para 

identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão 

ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas 

indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018, 

e nos termos do art. 6º, III, da Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002, consulta prévia ao CADIN. 

 

16.3.1    Nos casos em que houver necessidade de assinatura do instrumento de 

contrato, e o fornecedor não estiver inscrito no SICAF, este deverá proceder ao seu 

cadastramento, sem ônus, antes da contratação.  

 

16.3.2  Na hipótese de irregularidade do registro no SICAF, o contratado deverá 

regularizar a sua situação perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, sob 

pena de aplicação das penalidades previstas no edital e anexos 

 

16.4 A adjudicatária terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da data 

de sua convocação, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar o instrumento equivalente, 

conforme o caso, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções 

previstas neste Edital. 

  

16.5  Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou 

entidade para a assinatura do Termo de Contrato, a Administração poderá encaminhá-lo 

para assinatura ou aceite da Adjudicatária, mediante correspondência postal com aviso de 

recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado ou aceito no prazo de 5 (cinco) 

dias, a contar da data de seu recebimento. 

 

16.5.1 O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, 

por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração. 

 



 
  

 
 

 

16.6 Antes da assinatura do Termo de Contrato, a Administração realizará consulta 

“on line” ao SICAF, bem como ao Cadastro Informativo de Créditos não Quitados – CADIN, 

cujos resultados serão anexados aos autos do processo. 

 

16.6.1 Na hipótese de irregularidade do registro no SICAF, o contratado deverá 

regularizar a sua situação perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias, sob pena de 

aplicação das penalidades previstas no edital e anexos. 
 

16.7  Se o adjudicatário, no ato da assinatura do Termo de Contrato, não comprovar 

que mantém as mesmas condições de habilitação, ou quando, injustificadamente, recusar-se 

à assinatura, poderá ser convocado outro licitante, desde que respeitada a ordem de 

classificação, para, após a verificação da aceitabilidade da proposta, negociação e 

comprovados os requisitos de habilitação, celebrar a contratação, sem prejuízo das sanções 

previstas neste Edital e das demais cominações legais. 
 

 

17.  DO REAJUSTE 
 

17.1  O preço contratado será irreajustável ao longo de toda a vigência contratual. 

17.2 As contratações decorrentes da Ata de Registro de Preços poderão sofrer 

alterações, obedecidas às disposições contidas no art. 65 da Lei n° 8.666/93 e no Decreto nº 

7.892, de 2013. 

 

18.  DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO 
 

     18.1 Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão 

previstos no Termo de Referência, Anexo I. 

 

19.  DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 
 

     19.1 As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo 

de Referência, Anexo I.  

 

 

20.  DO PAGAMENTO 
 

20.1 O pagamento será efetuado após medição realizada pela fiscalização da      

CONTRATANTE, por meio de ordem bancária no banco a ser indicado pela licitante 

vencedora contratada. 

 

20.2 O pagamento será efetuado no prazo de até 10 (dez) dias úteis, contados da 

data de atesto da Nota Fiscal/Fatura. 

 

20.3 A licitante vencedora contratada deverá apresentar, na Nota Fiscal/Fatura, o 

faturamento deta-lhado correspondente à etapa do serviço prestado, vinculando a 

referência da Nota de Empe-nho e da Ordem de Serviço que deu suporte às despesas. 

 

20.4 A CONTRATANTE disporá do prazo de 5 (cinco) dias úteis para proceder o atesto 

da Nota Fis-cal/Fatura apresentada, a contar da data do recebimento do documento fiscal 

no Protocolo da CONTRATANTE. 

 



 
  

 
 

 

20.5 Havendo erro na Nota Fiscal/Fatura ou circunstância que impeça a liquidação 

da despesa, aquela será devolvida à licitante vencedora contratada e o pagamento ficará 

pendente até que seja sanado o problema ocorrido, hipótese em que o prazo para 

pagamento se iniciará após a regularização da situação ou reapresentação do documento 

fiscal, não acarretando qualquer ônus para a CONTRATANTE. 

 

20.6 Antes da efetivação do pagamento, proceder-se-á a consulta on line a fim de 

verificar a situa-ção da licitante vencedora contratada no SICAF, devendo o resultado dessa 

consulta ser im-presso e juntado aos autos.  

 

20.7 Encontrando-se a licitante vencedora inadimplente na data da consulta, 

poderá ser concedido, a critério da CONTRATANTE, prazo de até 30 (trinta) dias para que 

regularize a sua situação fis-cal, sob pena de, não o fazendo, ter rescindida a contratação 

com aplicação das sanções ca-bíveis. 

 

20.8 Caso a licitante vencedora seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento 

de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES, 

deverá apresentar, juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, a devida comprovação, a fim de 

evitar a retenção na fonte dos tributos e contribuições, de acordo com a Lei Complementar nº 

123, de 2006. 

 

20.9 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não 

tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de 

compensação financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo 

adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula: 

 

 

EM = I x N x VP, sendo: 

EM = Encargos moratórios; 

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do 

efetivo pagamento; 

VP = Valor da parcela a ser paga. 

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado: 

I = (TX) 
I

 =  

( 6 /100 ) I = 0,00016438 

TX = Percentual da taxa anual = 6% 

          365 

 

21. DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA  

 

21.1 Após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir seus 

preços ao valor da proposta do licitante mais bem classificado. 

 

21.2 A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o 

resultado do certame em relação ao licitante melhor classificado. 

 



 
  

 
 

 

21.3 Havendo um ou mais licitantes que aceitem cotar suas propostas em valor igual 

ao do licitante vencedor, estes serão classificados segundo a ordem da última proposta 

individual apresentada durante a fase competitiva. 

 

21.4 Esta ordem de classificação dos licitantes registrados deverá ser respeitada nas 

contratações e somente será utilizada acaso o melhor colocado no certame não assine a ata 

ou tenha seu registro cancelado nas hipóteses previstas nos artigos 20 e 21 do Decreto n° 

7.892/2013. 

 

22.  DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 

    22.1 Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o 

licitante/adjudicatário que:  

 

          22.1.1 não aceitar/retirar a nota de empenho, ou não assinar o termo de contrato, 

quando convocado dentro do prazo de validade da proposta; 

 

          22.1.2 inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em 

decorrência da contratação; 

 

          22.1.3 deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 

 

          22.1.4 ensejar o retardamento da execução do objeto; 

 

          22.1.5 não mantiver a proposta; 

 

          22.1.6  falhar ou fraudar na execução do contrato; 

 

          22.1.7 comportar-se de modo inidôneo; 

 

 22.1.8  apresentar documentação falsa; e 

 

 22.1.9   cometer fraude fiscal; 

 

    22.2 Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa 

quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio 

entre os licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase 

de lances. 

 

    22.3 O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas no 

subitem anterior ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes 

sanções: 

 

          22.3.1  Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não 

acarretarem prejuízos significativos ao objeto da contratação 

 

          22.3.2 Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) 

prejudicado(s) pela conduta do licitante;  

 22.3.2.1 Os valores de aplicação da penalidade de multa será definido de 

acordo com o estabelecido no item 18 e nas tabelas 25 e 26 do Termo de Referência 

 



 
  

 
 

 

          22.3.3 Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou 

unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo 

prazo de até dois anos; 

 

          22.3.4 Impedimento de licitar e de contratar com a União e descredenciamento no 

SICAF, pelo prazo de até cinco anos;  

 

          22.3.5 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 

Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 

promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será 

concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados; 

 

     22.4 A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com a sanção de 

impedimento. 

 

     22.5 Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de 

prática de infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como 

ato lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo 

necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade 

competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual 

instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização – 

PAR. 

 

     22.6 A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não 

consideradas como ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da 

Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa. 

 

     22.7 O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos 

administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à 

Administração Pública Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou 

sem a participação de agente público. 

 

     22.8 Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela 

conduta do licitante, a União ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, 

conforme artigo 419 do Código Civil. 

 

     22.9 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 

administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, 

observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 

9.784, de 1999. 

 

     22.10 A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração 

a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano 

causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade. 

 

     22.11 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 

 

     22.12 As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no 

Termo de Referência. 

 

 

 



 
  

 
 

 

23.  DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 
 

23.1 Até 02 (dois) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão 

pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital. 

 

23.2 A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail 

pregoeiro@ana.gov.br ou por petição dirigida ou protocolada no endereço Setor Policial, 

Área 5, Quadra 3, Bloco “M” – Brasília/DF, protocolo. 

 

23.3 Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a impugnação no prazo de até vinte e 

quatro horas. 

 

23.4 Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a 

realização do certame. 

 

23.5 Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser 

enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da 

sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço indicado no 

Edital. 

 

23.6 As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos 

previstos no certame. 

 

23.7 As respostas às impugnações e os esclarecimentos prestados pelo Pregoeiro 

serão entranhados nos autos do processo licitatório e estarão disponíveis para consulta por 

qualquer interessado. 

 

24 DO VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO  

 

24.1 O custo total máximo estimado, para a execução do objeto com as licitantes 

vencedoras é de R$907.328,87 (Novecentos e sete mil, trezentos e vinte e oito reais e oitecenta 

e sete centavos), composto pela soma de todos os itens. 

24.2 Os custos estimados de cada item, conforme pesquisa de preços praticados 

realizada junto ao mercado, constante do processo nº 02501.003562/2018-27, são: 

24.2.1 Item 1 – R$ 262.841,37 (Duzentos e sessenta e dois mil, oitocentos e quarenta e 

um reais e trinta e sete centavos); 

24.2.2 Item 2 – R$ 509.750,00 (Quinhentos e nove mil, setecentos e cinquenta reais); 

24.2.3 Item 3 - R$ 49.237,50 (Quarenta e nove mil, duzentos e trinta e sete reais, e 

cinquenta centavos); e 

24.2.4 Item 4 - R$ 85.500,00 (oitenta e cinco mil e quinhentos reais) 

 

25.  DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

25.1 Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que 

impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente 

transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente 

estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro. 

 



 
  

 
 

 

  25.2 No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros 

ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade 

jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, 

atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 

 

25.3 A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à 

contratação. 

 

25.4  Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico. 

 

25.5 As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da 

ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da 

Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. 

 

25.6 Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas 

propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, 

independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 

25.7   O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em 

seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances. 

Incumbirá também ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a 

sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, 

diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua 

desconexão. 

25.8 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o 

dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de 

expediente na Administração. 

25.9   Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública 

observarão o horário de Brasília – DF. 

25.10 O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o 

afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os 

princípios da isonomia e do interesse público. 

 

25.11 Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou 

demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

 

25.12 O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico 

www.comprasgovernamentais.gov.br e também poderão ser lidos e/ou obtidos no endereço 

www. Ana.gov.br, nos dias úteis, no horário das 08h horas às 18h horas, mesmo endereço e 

período no qual os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos 

interessados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.comprasgovernamentais.gov.br/


 
  

 
 

 

25.13 Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 

 

ANEXO I Termo de Referência. 

ANEXO II Planilha de Formação de Preços 

ANEXO III Declaração de Inexistência de fato impeditivo 

ANEXO IV 
Declaração De Cumprimento Do Disposto No ART. 27, Inciso V, da Lei 

Nº 8.666, de 21 de junho de 1993. 

ANEXO V 
Modelo de termo de opção/declaração para microempresa (ME) e  

empresa de pequeno porte (EPP) 

ANEXO VI Declaração de atendimento aos critérios de sustentabilidade 

ANEXO VII Declaração de Regularidade 

ANEXO VIII Declaração de Concordância com os termos do Edital 

ANEXO IX Termo de vistoria das instalações 

ANEXO X Ata de Registro de Preços 

ANEXO XI Termo de Contrato 

 

  

 

 

Brasília-DF, 02 de Maio de 2019. 

 

 

VIRGÍLIO DE AZEVEDO MAIA FILHO 

Pregoeiro 

 

 

 



 
  

 
 

 

 

 

ANEXO I 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

1. DO OBJETO 

 

1.1 Contratação de empresa(s) especializada(s) nos serviços de sinalização horizontal e 

vertical de trânsito, confecção e montagem e instalação de bicicletários e 

execução e pintura de ondulações transversais para a melhoria do tráfego interno 

do Complexo Administrativo do Setor Policial -SPO e de outros endereços que a 

ANA venha a utilizar assim como para órgãos participantes e eventuais não 

participantes, conforme as condições e exigências estabelecidas neste Edital e seus 

anexos. 

 

1.2 A sinalização horizontal é um subsistema de sinalização viária que se utiliza de 

linhas, marcações, símbolos e legendas, pintados ou apostos sobre o pavimento das 

vias. É representada por linhas demarcadoras de faixas de tráfego, linhas de 

proibição de ultrapassagem, linhas de dispositivos de canalização, delimitação de 

faixas de aceleração e desaceleração, linhas de bordo, faixas de pedestres, setas, 

números, símbolos e legendas pintados ou apostos sobre o pavimento.  

 

1.3 A sinalização vertical é um subsistema da sinalização viária que se utiliza de sinais 

apostos sobre placas fixadas na posição vertical, ao lado ou suspensas sobre a via, 

transmitindo mensagens de caráter permanente ou, eventualmente, variável, 

mediante símbolos e/ou legendas preestabelecidos e legalmente instituídos, com a 

função de estabelecer regras e fornecer informações aos usuários da via.  

1.3.1 É classificada segundo sua função, que pode ser de: 

I. Regulamentar as obrigações, limitações, proibições ou restrições que 

governam o uso da via; 

II. Advertir os condutores sobre condições de risco potencial existentes 

na via ou nas suas proximidades; 

III. Indicar direções, localizações, pontos de interesse turístico ou de 

serviços, e transmitir mensagens educativas, dentre outras, de 

maneira a ajudar o condutor em seu deslocamento. 

 

1.4 A ondulação transversal é uma rampa usada em ruas e rodovias, utilizada onde se 

necessite reduzir a velocidade do veículo de forma imperativa, nos casos em que 

estudo técnico de engenharia de tráfego demonstre índice significativo ou risco 

potencial de acidentes cujo fator determinante é o excesso de velocidade 

praticado no local e onde outras alternativas de engenharia de tráfego são 

ineficazes.  

 



 
  

 
 

 

1.5 O biciletário ou paraciclo é a estrutura individual que permite que bicicletas sejam 

nele encostadas em dois pontos do quadro, com as duas rodas no pavimento, 

possibilitando que as bicicletas sejam trancadas no quadro e/ou nas rodas, 

devendo ser resistente e durável.  

 

1.6 Visando propiciar a ampla participação de licitantes, e, de acordo com o caput do 

art. 8° do decreto n° 7.892, de 23 de janeiro de 2013, prevê-se o parcelamento da 

solução será em itens, de modo que seja possível a contratação de: 

 

I. Uma empresa especializada em serviços de sinalização horizontal de 

trânsito – Item 1; 

 

II. Uma empresa especializada em serviços de sinalização vertical de 

trânsito – Item 2; 

III. Uma empresa especializada em confecção e instalação de bicicletários 

– Item 3; 

 

IV. Uma empresa especializada em execução de ondulações transversais 

para contenção de tráfego – Item 4.  

 

1.6.1. Não há impedimento para que a mesma empresa seja contratada para 

fornecer mais de um item. 

 

1.7 A Tabela 1 apresenta a estimativa de consumo, por itens, dos órgãos e 

entidades participantes, envolvidos na execução do objeto, com agrupamento por 

item. 

 

Tabela 1: Estimativa de consumo, por itens, dos órgãos e entidades participantes, 

envolvidos na execução do objeto, com agrupamento por itens. 

ITEM SUBITEM SERVIÇO 
Unid. de 

Medida 

Quantidade 

ANA 

(órgão 

gerenciador) 

Quantidade 

COMANDO 

DO EXÉRCITO 

(Órgão 

participante) 

Quantidade 

Total 

1 

1.1 

Demarcação de vagas de 

estacionamento para 

veículos comuns, sem 

fechamento, setas e 

zebrados necessários, com 

tinta acrílica à base de 

solvente na cor amarela. 

m² 600 2000 2600 

1.2 

Demarcação de vagas de 

estacionamento para 

Portadores de Necessidades 

Especiais -PNEs, juntamente 

com zebrados necessários, 

com tinta acrílica à base de 

solvente na cor amarela e 

m² 50 750 800 



 
  

 
 

 

emblema nas cores azul e 

branco. 

1.3 

Demarcação de vagas de 

estacionamento para motos, 

com tinta acrílica à base de 

solvente na cor amarela. 

m² 20 500 520 

1.4 

Demarcação de vagas de 

estacionamento para idosos 

e gestantes, com tinta 

acrílica à base de solvente 

na cor amarela. 

m² 20 800 820 

1.5 

Pintura de vias de ligação, 

marcas de canalização e 

linhas de “canteiro”, com 

tinta acrílica à base de 

solvente na cor amarela. 

m² 300 1000 1300 

1.6 

Pintura de vias de ligação, 

faixa de pedestres, faixa de 

retenção e inscrições no 

pavimento (símbolos e 

setas), com tinta acrílica à 

base de solvente na cor 

branca. 

m² 420 1000 1420 

1.7 

Fornecimento e implantação 

de tachões bidirecionais, 

com 2 elementos refletivos. 

Unidade 35 300 335 

2 

2.1 

Desmontagem de placas e 

hastes enferrujadas e em 

desuso 

Unidade 300 0 300 

2.2 

Montagem de placas de 

sinalização de 

regulamentação, indicação 

e advertência, em chapa 

de aço galvanizado, com 

pintura e adesivos refletivo e 

verniz de proteção, 

parafusada em hastes 

metálicas em aço 

galvanizado  

Unidade 350 100 450 

2.3 

Montagem de placas de 

sinalização de 

regulamentação, indicação 

e advertência, em chapa 

de aço galvanizado, com 

pintura e adesivos refletivo e 

verniz de proteção 

Unidade 150 150 300 



 
  

 
 

 

3 3.1 

Montagem de paraciclo em 

tubo galvanizado ou aço 

inoxidável, com mais de 

2mm de espessura e 

dimensões: 75 cm x 100 cm 

(altura x comprimento) e 

diâmetro da barra com mais 

de 5cm, em formato “U 

invertido”, parafusado no 

pavimento. 

Unidade 80 50 130 

4 4.1 

Execução de ondulações 

transversais do Tipo “B”, na 

largura da pista, em 

Concreto Asfáltico Usinado a 

Quente (CBUQ), com fôrmas 

de madeira e emulsão 

asfáltica para pintura de 

ligação. 

m³ 60 0 60 

Fonte: Agência Nacional de Águas – ANA (2018). 

 

1.8 Levando em consideração os preços levantados, a contratação está estimada em 

um valor total de R$ 907.238,87 (novecentos e sete mil, duzentos e trinta e oito reais 

e oitenta e sete centavos), conforme detalhado na Tabela 2. 

 

Tabela 2: Estimativa de custo da contratação. 

ITEM SUBITEM SERVIÇO 

UNIDADE 

DE 

MEDIDA 

QUANTIDADE 
VALOR 

UNITÁRIO 

VALOR 

TOTAL 

1 

1.1 

Demarcação de vagas de 

estacionamento para 

veículos comuns, sem 

fechamento, setas e 

zebrados necessários, com 

tinta acrílica à base de 

solvente na cor amarela. 

m² 2600 R$28,35 R$73.718,67 

1.2 

Demarcação de vagas de 

estacionamento para 

Portadores de 

Necessidades Especiais -

PNEs, juntamente com 

zebrados necessários, com 

tinta acrílica à base de 

solvente na cor amarela e 

emblema nas cores azul e 

branco. 

m² 800 R$76,02 R$60.816,00 

1.3 

Demarcação de vagas de 

estacionamento para 

motos, com tinta acrílica à 

base de solvente na cor 

amarela. 

m² 520 R$28,35 R$14.743,73 



 
  

 
 

 

1.4 

Demarcação de vagas de 

estacionamento para 

idosos e gestantes, com 

tinta acrílica à base de 

solvente na cor amarela. 

m² 820 R$30,02 R$24.616,40 

1.5 

Pintura de vias de ligação, 

marcas de canalização e 

linhas de “canteiro”, com 

tinta acrílica à base de 

solvente na cor amarela. 

m² 1300 R$28,35 R$36.859,33 

1.6 

Pintura de vias de ligação, 

faixa de pedestres, faixa de 

retenção e inscrições no 

pavimento (símbolos e 

setas), com tinta acrílica à 

base de solvente na cor 

branca. 

m² 1420 R$28,35 R$40.261,73 

1.7 

Fornecimento e 

implantação de tachões 

bidirecionais, com 2 

elementos refletivos. 

Unidade 335 R$35,30 R$11.825,50 

Valor Item 1 R$ 262.841,37 

2 

2.1 

Desmontagem de placas e 

hastes enferrujadas e em 

desuso 

Unidade 300 R$86,67 R$26.000,00 

2.2 

Montagem e instalação de 

placas de sinalização de 

regulamentação, 

indicação e advertência, 

em chapa de aço 

galvanizado, com pintura e 

adesivos refletivo e verniz 

de proteção, parafusada 

em hastes metálicas em 

aço galvanizado 

Unidade 450 R$665,00 R$299.250,00 

2.3 

Montagem e instalação de 

placas de sinalização de 

regulamentação, 

indicação e advertência, 

em chapa de aço 

galvanizado, com pintura e 

adesivos refletivo e verniz 

de proteção 

Unidade 300 R$615,00 R$184.500,00 

Valor Item 2 R$509.750,00 

3 3.1 

Confecção, montagem e 

instalação de paraciclo em 

tubo galvanizado ou aço 

inoxidável, com mais de 

2mm de espessura e 

dimensões: 75 cm x 100 cm 

Unidade 130 R$378,75 R$49.237,50 



 
  

 
 

 

(altura x comprimento) e 

diâmetro da barra com 

mais de 5cm, em formato 

“U invertido”, parafusado 

no pavimento. 

Valor Item 3 R$ 49.237,50 

4 4.1 

Execução e pintura de 

ondulações transversais do 

Tipo “B”, na largura da 

pista, em Concreto 

Asfáltico Usinado a Quente 

(CBUQ), com fôrmas de 

madeira e emulsão 

asfáltica para pintura de 

ligação. 

m³ 60 R$1.425,00 R$85.500,00 

Valor Item 4 R$ 85.500,00 

Valor total proposto R$907.328,87 

Fonte: Agência Nacional de Águas – ANA (2018). 

 

1.9 Em observância ao disposto no inciso I, do art. 13, de Decreto n° 7.893, o valor 

estimado se refere ao “VALOR MÁXIMO ACEITO” pela ANA. 

 

1.10 A demonstração dos valores estimados encontra-se presente na Pesquisa 

Mercadológica – Anexo XI. 
 

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO 

 
2.1 Objetivo: Proporcionar maior segurança e comodidade para os colaboradores 

dos órgãos do Complexo do SPO e de outras instalações da ANA, evitando transtornos e 

acidentes com veículos, ciclistas e pedestres; estimular a substituição gradativa de 

veículos automotores por meios alternativos menos poluentes; tornar mais harmônico o 

uso de suas instalações, em especial evitando transtornos pelo espaço nos 

estacionamentos.  

 

2.2 A contratação de serviços terceirizados pela Administração Pública no âmbito 

federal está prevista no Decreto-Lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1967, art. 10, § 7º, e 

Decreto nº 2.271, de 7 de julho de 1997, art. 1º, § 1º, que assim estabelecem:  

 

 

 

 

 

 

 
 



 
  

 
 

 

 

“Decreto-Lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1967 

 

Art. 10. A execução das atividades da Administração Federal deverá ser 

amplamente descentralizada. 

 

(...) 

 

§ 7º Para melhor desincumbir-se das tarefas de planejamento, 

coordenação, supervisão e controle e com o objetivo de impedir o crescimento 

desmensurado da máquina administrativa, a Administração procurará 

desobrigar-se da realização material de tarefas executivas, recorrendo, sempre 

que possível, à execução indireta, mediante contrato, desde que exista, na 

área, iniciativa privada suficientemente desenvolvida e capacitada a 

desempenhar os encargos de execução.” 

 

“Decreto nº 2.271, de 7 de julho de 1997 

Art. 1º No âmbito da Administração Pública Federal direta, autárquica e 

fundacional poderão ser objeto de execução indireta as atividades materiais 

acessórias, instrumentais ou complementares aos assuntos que constituem área 

de competência legal do órgão ou entidade. 

§ 1º As atividades de conservação, limpeza, segurança, vigilância, 

transportes, informática, copeiragem, recepção, reprografia, telecomunicações 

e manutenção de prédios, equipamentos e instalações serão, de preferência, 

objeto de execução indireta. (grifo nosso) 

 

2.3 A presente licitação tem como justificativa a necessidade de melhoria do 

trânsito nas vias de fluxo interno e estacionamentos, permitindo:  

 

I. Melhor aproveitamento do espaço viário disponível, maximizando seu 

uso; 

II. Segurança em condições adversas, como neblina, chuva e à noite; 

III. Prevenção de acidentes, com adequada sinalização e dispositivos de 

controle de velocidade de veículos; e  

IV. Estímulo ao uso de bicicletas como meio de transporte, disponibilizando 

meio adequado e seguro para a sua guarda. 

 

2.4 Ressalta-se que a sinalização horizontal e vertical existente nas vias do Complexo 

encontra-se em situação precária, conforme demonstrado nos Estudos Técnicos 

Preliminares às Contratações pretendidas - Anexo II; 

 

3. DA CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS  

3.1. Os serviços a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n° 

2.271, de 1997, constituindo-se em atividades materiais acessórias, instrumentais ou 

complementares à área de competência legal do órgão licitante, não inerentes às 

categorias funcionais abrangidas por seu respectivo plano de cargos. 



 
  

 
 

 

3.2. A prestação dos serviços não gera vínculo empregatício entre os empregados 

da Contratada e a Administração, vedando-se qualquer relação entre estes que 

caracterize pessoalidade e subordinação direta. 

3.3. Por se tratar de serviço de natureza não continuada, estima-se que cada 

contrato deve vigorar por no máximo 6 (seis) meses, a contar da data da assinatura, para 

ser executado durante a vigência da Ata de Registro de Preços, de acordo com as 

necessidades da Administração Pública.   

3.4. De acordo com a Resolução n°1.010, de 22 de agosto de 2005, do Conselho 

Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia -CONFEA, a execução ou condução de 

equipe de instalação, montagem, operação, reparo ou manutenção é atividade 

constante das atribuições dos profissionais inseridos no sistema CONFEA/CREA. Portanto, os 

serviços a serem contratados, para a manutenção de vias e execução de novas 

instalações de trânsito, são serviços comuns de engenharia. 

3.5. Para fins de enquadramento dos serviços de acordo com as disposições da 

Instrução Normativa SEGES n° 5/2017, tem-se que os serviços prestados são serviços sem 

dedicação de mão de obra exclusiva, de modo que a sua interrupção não compromete 

a prestação do cumprimento da missão institucional da ANA ou de qualquer serviço 

público.  

4. FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

4.1. Os serviços serão prestados nas instalações localizadas:  

 

4.1.1. No Complexo Administrativo localizado no Setor Policial -SPO, Área 5, Quadra 3, 

em Brasília -DF, ocupados pela Agência Nacional de Águas – ANA, Ministério 

da Ciência, Tecnologia e Inovação – MCTIC, Agência Espacial Brasileira – AEB, 

Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia -

CENSIPAM, Ministério da Integração Nacional -MI, ou outro ente federal que 

venha a ocupar os edifícios pertencentes ao Complexo; 

 

4.1.2. No SIA, Trecho 4, Lote 370; 

 

4.1.3. Em outros imóveis que venham a ser ocupados pela ANA em Brasília -DF.  

 

4.2. As escalas de trabalho serão estabelecidas pela CONTRATADA, e analisadas e 

aprovadas pela Fiscalização, devendo ser distribuídas preferencialmente aos 

sábados, domingos ou feriados, ou durante a semana, fora do horário de expediente 

normal da Agência. 

 

4.2.1. Caso o horário de expediente seja alterado por determinação legal, os 

horários serão devidamente modificados. 

 

4.3. Os valores decorrentes das Ordens de Serviços serão faturados por demanda, 

mediante apresentação de Nota Fiscal específica. 

 



 
  

 
 

 

4.4. Os serviços realizados que impliquem em ônus extra para a CONTRATANTE, e que 

não tenham sido autorizados por meio de OS, serão desconsiderados para fins de 

pagamento.   

 
4.5. Os serviços somente serão considerados executados mediante a aprovação, pela 

Fiscalização, de todas as suas etapas, incluídas a retirada dos entulhos, a 

reconstituição das partes danificadas, se for este o caso, bem como a completa 

limpeza das áreas afetadas.  

 

4.6. A execução dos serviços relativos a cada Ordem de Serviço poderá ser 

acompanhada por funcionário designado pela Fiscalização.  

 

4.7. É responsabilidade do Gestor do Contrato comunicar a empresa para que emita 

Nota Fiscal com o valor exato dimensionado pela fiscalização com base no 

Instrumento de Medição de Resultado (IMR), observado o Anexo VIII-A da IN 

SEGES/MPDG n° 5/2017.  

 

4.8. A CONTRATADA manterá, durante todo o período de vigência do contrato, um 

Preposto, com fins de representá-la administrativamente, sempre que necessário, 

devendo indicá-lo mediante declaração específica, na qual constarão todos os 

dados necessários, tais como nome completo, números de identidade e do CPF, 

endereço e telefones residencial e de celular, além dos dados relacionados à sua 

qualificação profissional, entre outros.  

 

4.8.1 O Preposto deverá estar apto a esclarecer as questões relacionadas às faturas 

dos serviços prestados.  

 

 4.8.2 A empresa orientará o seu Preposto quanto à necessidade de acatar as 

orientações da Administração, inclusive quanto ao cumprimento das Normas 

Internas e de Segurança e Medicina do Trabalho.  

 

4.8.3 A CONTRATADA deverá instruir seu Preposto quanto à necessidade de atender 

prontamente a quaisquer solicitações da CONTRATANTE, do Gestor do Contrato ou 

de seu substituto, acatando imediatamente as determinações, instruções e 

orientações destes, inclusive quanto ao cumprimento das normas internas, desde 

que de acordo com a legalidade, e devendo, ainda, tomar todas as providências 

pertinentes para que sejam corrigidas quaisquer falhas detectadas na execução 

dos serviços contratados. 

 

4.9. As seguintes ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS se fazem necessárias para a execução dos 

serviços: 

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 

4.9.1. Demarcação de vagas de estacionamento universais e para idosos e 

gestantes 

 



 
  

 
 

 

4.9.1.1. As medidas de demarcação de vagas universais seguirão o 

descrito no Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito, conforme apresentado na 

Figura 1 e na Tabela 3. 

Figura 1: Demarcação de vagas universais para estacionamento em ângulo. 

 

 

 

Fonte: Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito – Volume IV (CONTRAN, 2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

 
 

 

Tabela 3: Dimensões para demarcação de vagas universais. 

 

Fonte: Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito – Volume IV (CONTRAN, 2007). 

4.9.1.2. O comprimento das vagas (item C) variará conforme a medição 

“in loco”, entre 4,0m e 5,2m. 

4.9.1.3. Nas vagas estabelecidas para idosos/gestantes, será aposta 

sobre o pavimento a marcação com os dizeres “IDOSOS” e/ou “GESTANTES”, 

seguindo o mesmo padrão das vagas universais. 

 

4.9.2  Demarcação de vagas de estacionamento para motocicletas. 

 

4.9.2.1 As medidas de demarcação de vagas para motos seguirão o descrito no 

Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito, conforme apresenta a Figura 2 e a 

Tabela 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

 
 

 

Figura 2: Demarcação de área de estacionamento para motocicletas. 

 

 Fonte: Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito – Volume IV (CONTRAN, 2007). 

 

Tabela 4: Dimensões para demarcação de área de estacionamento para motocicletas. 

 

Fonte: Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito – Volume IV (CONTRAN, 2007). 

 



 
  

 
 

 

4.9.3 Demarcação de vagas de estacionamento para Portadores de 

Necessidades Especiais – PNEs. 

 

4.9.3.1 As medidas de demarcação de vagas para PNE seguirão o 

descrito no Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito e norma 

ABNT NBR 9050/2015; 

 

4.9.3.2 o símbolo utilizado deve respeitar o desenho do Símbolo 

Internacional de Acesso, conforme Figura 3. 

 

Figura 3: Símbolo indicativo de local de estacionamento de veículos que transportam ou 

que sejam conduzidos por pessoas portadoras de deficiências físicas (DEF). 

 

Fonte: Adaptado do Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito – Volume IV (CONTRAN, 

2007). 

4.9.3.3 As dimensões (em metros) requeridas para a confecção do 

material estão ilustradas na Figura 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

 
 

 

Figura 4: Espaço compartilhado por duas vagas de estacionamento para veículos que 

conduzam ou sejam conduzidos por pessoas com deficiência, no caso de 

estacionamento perpendicular ao meio fio. 

 

Fonte: ABNT NBR 9050 (2004). 

 

4.9.4 Pintura de vias de ligação, marcas de canalização, linhas de “canteiro”, 

faixa de pedestres, faixa de retenção, símbolos e setas 

 
4.9.4.1 Na execução das marcas retas, qualquer desvio nas bordas 

excedendo 0,01m em 10m deverá ser corrigido. 

4.9.4.2 Quando a superfície a ser sinalizada não apresentar marcas 

existentes que possam servir de guias, deve ser feita pré-

marcação antes da aplicação da tinta na via. 

4.9.4.3  Após aplicada a tinta deverá ser protegida de todo tráfego de 

veículos bem como pedestres, durante o tempo de secagem, 

cerca de 30 (trinta) minutos. 

4.9.4.4 No caso de qualquer anormalidade observada pela 

CONTRATADA com relação à geometria do local ou qualidade 

do piso, esta deverá comunicar imediatamente à fiscalização, 

para as providencias necessárias. 

4.9.4.5 As medidas de pintura das inscrições no pavimento seguirão o 

descrito no Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito, conforme 

ilustrações a seguir: 

 

 

 



 
  

 
 

 

 

 

• Legenda “PARE”: 

Figura 5: Legenda “PARE” 

 

Fonte: Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito – Volume IV (CONTRAN, 2007). 

Tabela 5: Altura das letras ou números das legendas a serem adotadas em vias 

urbanas com velocidade regulamentada menor ou igual a 80 km/h. 

 

Fonte: Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito – Volume IV (CONTRAN, 2007). 

 

 

 

 

 

 



 
  

 
 

 

Figura 6: Medidas das Legendas de solo a serem adotadas em vias urbanas com 

velocidade regulamentada menor ou igual a 80 km/h. 

 

Fonte: Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito – Volume IV (CONTRAN, 2007). 

• Setas direcionais 

Figura 7: Dimensões das setas direcionais. 

 



 
  

 
 

 

 

 

 

Fonte: Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito – Volume IV (CONTRAN, 2007). 



 
  

 
 

 

• Linha simples contínua (LFO-1) 

Figura 8: Linhas simples contínuas (LFO-1). 

 

Fonte: Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito – Volume IV (CONTRAN, 2007). 

 

Tabela 6: Dimensões das linhas simples contínuas (LFO-1) em função da velocidade 

regulamentada na via. 

 

Fonte: Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito – Volume IV (CONTRAN, 2007). 



 
  

 
 

 

 

 

• Linha simples seccionada (LFO-2) 

Figura 9: Linha simples seccionada (LFO-2). 

 

Fonte: Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito – Volume IV (CONTRAN, 2007). 

 

Tabela 7: Dimensões das linhas simples seccionada (LFO-2) para velocidade 

regulamentada na via inferior a 60 km/h. 

 

Fonte: Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito – Volume IV (CONTRAN, 2007). 



 
  

 
 

 

• Linha simples seccionada (LMS-2) 

Figura 10: Linha simples seccionada (LMS-2). 

 

Fonte: Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito – Volume IV (CONTRAN, 2007). 

 

Tabela 8: Dimensões das linhas simples seccionada (LMS-2) para velocidade 

regulamentada na via inferior a 60 km/h. 

 

(*) situações restritas às ciclovias. 

Fonte: Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito – Volume IV (CONTRAN, 2007). 

 



 
  

 
 

 

 

• Linha de retenção (LRE) 

Figura 11: Linha de retenção (LRE). 

 

l=0,45m 

Fonte: Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito – Volume IV (CONTRAN, 2007). 

 

• Faixa de travessia de pedestres tipo zebrada (FTP-1) 

Figura 12: Faixa de travessia de pedestres tipo zebrada (FTP-1). 

 



 
  

 
 

 

d 

(m) 

l 

(m) 

0,4 0,3 

Fonte: Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito – Volume IV (CONTRAN, 2007). 

• Marcas de canalização 

Figura 13: Marcas de Canalização. 

 

Fonte: Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito – Volume IV (CONTRAN, 2007). 



 
  

 
 

 

• Linhas de “canteiro” 

Figura 14: Canteiro central fictício. 

 

Fonte: Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito – Volume IV (CONTRAN, 2007). 

• Áreas de carga/descarga 

Figura 15: Área de carga/descarga. 

 

Fonte: Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito – Volume IV (CONTRAN, 2007). 

 



 
  

 
 

 

4.9.5 Implantação de tachões bidirecionais, com 2 elementos refletivos 

 

4.9.5.1  Os tachões são dispositivos auxiliares à sinalização horizontal, fixados na 

superfície do pavimento, que têm como função básica a canalização do tráfego 

e a implantação espaçada e sequencial, delimitando a linha que restringe a 

ultrapassagem. A implantação de tachão consiste no fornecimento de mão-de-

obra, inclusive supervisão, ferramentas, aparelhos, equipamentos, matérias de 

assentamento e fixação, para instalação e retirada das peças;  

 

4.9.5.2 A cola a ser utilizada deverá ser a recomendada pelo fabricante da tacha;  

 

4.9.5.3 As peças deverão ser instaladas em pista totalmente seca, livre de resíduos e 

manchas de óleo; 

 

4.9.5.4 A implantação do material consiste na marcação do local determinado em 

projeto das posições a serem ocupadas pelas peças e da distribuição da cola no 

pavimento. A marcação dos locais a serem implantadas deverá ser efetuada 

com o auxílio de gabaritos; 

 

4.9.5.5 A furação consiste na marcação do local determinado em projeto das posições a 

serem ocupadas pelas peças e da perfuração do pavimento, para introdução 

dos pinos de fixação; 

 

4.9.5.6 O material de assentamento e fixação das peças será de fornecimento da 

contratada; 

 

4.9.5.7 O assentamento e fixação, deverão ser executados com quantidades de material 

de fixação suficientes para que as peças não se desprendam do pavimento 

posteriormente. As peças instaladas devem permanecer intactas durante o 

tempo de pega do material de fixação, para uma perfeita aderência sobre o 

leito carroçável; e 

 

4.9.5.8 O assentamento deverá ser executado antes do início de cura da cola. As peças 

deverão ser assentadas de modo a não ficarem em balanço, a fim de evitar sua 

quebra, ao receber impactos. Para tanto, o nivelamento do pavimento deverá 

ser efetuado utilizando-se o próprio material de assentamento. 

 

SINALIZAÇÃO VERTICAL 

 

4.9.6 Sinalização De Regulamentação 

4.9.6.1 A sinalização vertical de regulamentação tem por finalidade transmitir aos 

usuários as condições, proibições, obrigações ou restrições no uso das vias 

urbanas. Assim, o desrespeito aos sinais de regulamentação constitui 

infrações previstas no capítulo XV do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) 

(DENATRAN, 2008). A Figura 16 indica o conjunto de sinais de 

regulamentação. 



 
  

 
 

 

Figura 16: Sinais de regulamentação. 

 
Fonte: Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito – Volume I 

(CONTRAN, 2007). 

 

4.9.6.2 A forma padrão do sinal de regulamentação é a circular, e as cores são 

vermelha, preta e branca (Tabela 9). 

4.9.6.3 Constituem exceção, quanto à forma, os sinais R-1 (Parada Obrigatória) e R-2 

(Dê a Preferência), como mostra a Tabela 10. 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

 
 

 

Tabela 9: Características dos sinais de regulamentação. 

 
Fonte: Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito – Volume I (CONTRAN, 2007). 

 

Tabela 10: Características dos Sinais R-1 e R-2. 

 
Fonte: Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito – Volume I (CONTRAN, 2007). 

 

 

A Tabela 11 mostra as características das informações complementares. 

Tabela 11: Características das Informações Complementares. 

COR 

Fundo Branca 

Orla Interna (opcional) Vermelha 

Orla Externa Branca 

Tarja Vermelha 

Legenda Preta 

Fonte: Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito – Volume I (CONTRAN, 2007). 

 

4.9.6.4 A Tabela 12 mostra o padrão de cores utilizado na confecção das placas. A 

escolha das cores nos sinais de regulamentação deve ser feita obedecendo-

se aos critérios abaixo e ao padrão Münsell indicado. 

 



 
  

 
 

 

Tabela 12: Padrão das cores. 

Cor Padrão Münsell Utilização nos Sinais de Regulamentação 

Vermelha 7,5 R 4/14 
- Orla e Tarja dos sinais de regulamentação em geral 

- Fundo do Sinal R-1 

Preta N 0,5 - Símbolos e Legendas dos sinais de regulamentação 

Branca N 9,5 
- Fundo dos sinais de regulamentação em geral 

- Letras do Sinal R-1 

R – red / vermelho 

N – neutral (cores absolutas) 

Fonte: Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito – Volume I (CONTRAN, 2007). 

 

4.9.6.5 As dimensões aqui especificadas se referem às dimensões recomendadas 

pelo Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito – Volume I (CONTRAN, 2007) 

e serão apresentadas somente as que dizem respeito a Vias Urbanas, por 

meio das Tabelas 13, 14 e 15. 

 

Tabela 13: Sinais de Forma Circular. 

Via Diâmetro 

(m) 

Tarja (m) Orla (m) 

Urbana (demais vias) 0,40 0,040 0,040 

 

Fonte: Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito – Volume I (CONTRAN, 2007). 

 

Tabela 14: Sinal de Forma Octogonal R-1. 

Via Lado (m) Orla Interna Branca (m) Orla Externa Vermelha (m) 

Urbana 0,25 0,020 0,010 

 

Fonte: Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito – Volume I (CONTRAN, 2007). 

 

Tabela 15: Sinal de Forma Triangular R-2. 

Via Lado (m) Tarja (m) 

Urbana 0,75 0,10 

 

Fonte: Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito – Volume I (CONTRAN, 2007). 

 

 

 

 



 
  

 
 

 

4.9.6.6 Para mensagens complementares dos sinais de regulamentação em áreas 

urbanas devem ser utilizadas as fontes de alfabetos e números dos tipos 

Helvética Medium, Arial, Standard Alphabets for Highway Signs and 

Pavement Markings ou similar. 

4.9.7   Sinalização De Indicação 

4.9.7.1 A sinalização vertical de indicação é a comunicação efetuada por meio de 

um conjunto de placas, com a finalidade de identificar as vias e os locais de 

interesse, bem como orientar condutores de veículos e pedestres quanto aos 

percursos, destinos, acessos, distâncias, serviços auxiliares e atrativos turísticos, 

podendo também ter como função a educação do usuário. 

4.9.7.2 As formas, os elementos, as cores e as dimensões mínimas que constituem a 

sinalização de indicação são objeto de Resolução nº 160/2004 do CONTRAN 

e devem ser rigorosamente seguidos, para que se obtenha o melhor 

entendimento por parte do usuário. 

4.9.7.3 A sinalização de indicação está dividida nos seguintes grupos: 

• Placas de identificação do logradouro (branco e azul) 

• Placas de orientação de destino (verde e branca) 

4.9.7.4 As placas de identificação de logradouro situam o condutor em relação ao seu 

posicionamento em determinada localidade urbana, identificando vias, bairros, 

regiões ou zonas cardeais.  

a) Placas de identificação de logradouro: 

Apresentam a forma retangular, com a cor de fundo e orla extrema em 

azul, e as legendas, tarja e orla interna em branco. A Figura 17 apresenta 

um exemplo de aplicação de placa de identificação de vias urbanas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

 
 

 

 

Figura 17: Exemplo de aplicação da placa de identificação de logradouros. 

 

 
Fonte: Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito – Volume III (CONTRAN, 2007). 

 

4.9.7.5 Abaixo apresentam-se os nomes de vias e logradouros a serem identificados no 

Complexo Administrativo do Setor Policial -SPO, da Agência Nacional de Águas. 

Eventuais alterações nos nomes podem vir a ocorrer quando da execução do 

contrato: 

 

• Via Rio Amazonas 

• Via Rio Solimões 

• Via Rio Madeira 

• Via Rio Araguaia 

• Via Rio Tocantins 

• Via Rio Tapajós 

• Via Rio Negro 

• Bloco A 



 
  

 
 

 

• Bloco B 

• Bloco E 

• Bloco F 

• Bloco J 

• Bloco L 

• Bloco K 

• Bloco M 

• Bloco Q 

• Bloco R 

• Bloco S 

• Bloco T 

• Bloco U 

• Bloco V 

 

4.9.7.6 Os requisitos de padrões de cores seguem o disposto na Tabela 16. 

 

  Tabela 16: Padrão de Cores. 

COR PADRÃO CÓDIGO 

Branco Münsell N 9,5 

Azul Münsell 5 PB 2/8 

Fonte: Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito – Volume III (CONTRAN, 2007). 

 

b) Placas de orientação de destino (Figura 18): As placas de 

orientação orientam o condutor nas diferentes etapas de seu 

deslocamento, fornecendo informações necessárias à 

definição das direções e sentidos a serem seguidos para 

alcançar o destino pretendido. Apresentam a forma 

retangular, com a cor de fundo e orla extrema em verde e as 

legendas, setas, tarjas e orla interna na cor branca. Devem ser 

utilizadas junto a acessos ou interseções onde há fluxos de 

saída à direita ou à esquerda, em função da quantidade de 

informações a serem fornecidas e das características da via. 

 

Figura 18: Exemplo de aplicação da placa de orientação de destino. 



 
  

 
 

 

 

Fonte: Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito – Volume III (CONTRAN, 2007). 

 

4.9.7.7 Os requisitos de padrões de cores seguem o disposto na Tabela 17. 

 

 

Tabela 17: Padrão de cores. 

COR PADRÃO CÓDIGO 

Branco Münsell N 9,5 

Verde Münsell 10 G 3/8 

Fonte: Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito – Volume III (CONTRAN, 2007). 

 

4.9.7.8 As dimensões das placas de sinalização de indicação variam de acordo com a 

definição do texto, altura das letras, dimensionamento dos elementos (legendas, 

tarjas, setas, etc) e o espaçamento entre os elementos.  

4.9.7.9 A contratada deverá seguir os passos de diagramação definidos no Capítulo 7 do 

Manual de Sinalização do Contran – Volume III (2007), enviando à fiscalização o 

arquivo eletrônico da diagramação finalizada, para aprovação.  

4.9.7.10 Devem ser utilizados os caracteres alfanuméricos e sinais gráficos dos tipos Arial ou 

Helvética Medium. 

 

4.9.8 Sinalização De Advertência 

 

4.9.8.1 A sinalização vertical de advertência tem por finalidade alertar aos usuários 

as condições potencialmente perigosas, obstáculos ou restrições existentes 

na via ou adjacentes a ela, indicando a natureza dessas situações a frente, 

que sejam permanentes ou eventuais.  



 
  

 
 

 

A Figura 19 indica o conjunto de sinais de advertência. 

Figura 19: Sinais de Advertência. 

 

Fonte: Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito – Volume II (CONTRAN, 2007). 

 



 
  

 
 

 

4.9.8.2 Devem ser implantados antes dos locais que requerem atenção dos usuários 

de maneira que tenham tempo para percebê-lo, compreender a mensagem 

e reagir de forma adequada à situação. 

4.9.8.3 A forma padrão dos sinais de advertência é a quadrada, devendo uma das 

diagonais ficar na posição vertical, e as cores são: amarela e preta, 

conforme apresentado nas Tabelas 18 e 19. 

 

Tabela 18: Características dos Sinais de Regulamentação. 

 
Fonte: Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito – Volume II (CONTRAN, 2007). 

 

Tabela 19: Características das Informações Complementares. 

COR 

Fundo Amarelo 

Símbolo Preta 

Orla interna Preta 

Orla Externa Amarela 

Tarja Preta 

Legenda Preta 

Fonte: Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito – Volume II (CONTRAN, 2007). 

 

4.9.8.4 A Tabela 20 mostra o padrão de cores utilizado na confecção das 

placas. A escolha das cores nos sinais de regulamentação deve ser 

feita obedecendo-se aos critérios abaixo e ao padrão Münsell 

indicado. 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

 
 

 

Tabela 20: Padrão das Cores. 

Cor Padrão Münsell Utilização nos Sinais de Regulamentação 

Amarela 10YR 7,5/14 
- Fundo e orla externa dos sinais de 

advertência; 

 

Preta N 0,5 
- Símbolos, tarja, orlas internas e legendas dos 

sinais de advertência  

Y – Yellow-amarelo 

N – neutral (cores absolutas) 

Fonte: Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito – Volume II (CONTRAN, 2007). 

 

4.9.8.5 As dimensões aqui especificadas se referem às dimensões recomendadas 

pelo Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito – Volume II (CONTRAN, 2007) 

e serão apresentadas somente as que dizem respeito a Vias Urbanas, por 

meio das Tabelas 21 e 22. 

Tabela 21: Sinais de Forma quadrada. 

Via 
Lado 

(m) 
orla externa (m) Orla interna (m) 

Urbana (demais vias) 0,450 0,0009 0,018 

Fonte: Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito – Volume II (CONTRAN, 2007). 

 

Tabela 22: Sinal de Forma Retangular. 

Via 
Lado maior 

(m) 
Lado menor (m) 

Orla Interna 

(m) 

Orla Externa 

(m) 

Urbana 0,50 0,250 0,010 0,005 

Fonte: Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito – Volume II (CONTRAN, 2007). 

 

4.9.8.6 Devem ser utilizados as fontes de alfabetos e números dos tipos Helvética 

Medium, Arial ou similar.  

 

BICICLETÁRIOS 

4.9.9 Paraciclo 

 

4.9.9.1 O paraciclo é a estrutura individual para fixar e trancar as bicicletas, 

impedindo que elas tombem; 

4.9.9.2 O paraciclo é adequado quando permite que as bicicletas sejam nele 

encostadas em dois pontos do quadro, com as duas rodas no 

pavimento, possibilitando que as bicicletas sejam 

trancadas/cadeadas no quadro e/ou nas rodas, devendo ser 

resistente e durável; 



 
  

 
 

 

4.9.9.3 O paraciclo deve ter as seguintes dimensões: altura de 75 cm; 

comprimento entre 75 e 100 cm; diâmetro da barra de, no mínimo, 5 

cm, conforme demonstra a Figura 20. 

 

Figura 20: Dimensões do paraciclo. 

 

Fonte: Guia de boas práticas para instalação de estacionamentos de bicicletas: paraciclos 

e bicicletários (União de Ciclistas do Brasil - UCB, 2017). 

 

4.9.9.4 O estacionamento do paraciclo deve ser em concreto, asfalto, lajota ou 

cerâmica antiderrapante – o pavimento não pode ser liso e escorregadio para 

evitar acidente; 

4.9.9.5 O pavimento deve ser preferencialmente plano sem saliências ou cavidades; 

4.9.9.6 O pavimento pode apresentar desnível de até 5%, no sentido transversal dos 

paraciclos. 

4.9.9.7 O pavimento pode apresentar desnível de até 5% no sentido longitudinal dos 

paraciclos, desde que seja acrescentada barreira (mureta, meio-fio etc.) para 

impedir que as bicicletas se desloquem (Figura 21); 

4.9.9.8 Se não houver telhado, o pavimento do bicicletário deve ser desnivelado 

(máximo de 5%), dotado de canaletas ou de outras medidas para o 

escoamento da água da chuva, bem como de barreira (mureta, meio-fio etc.) 

para impedir que as bicicletas se desloquem; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

 
 

 

Figura 21: Estacionamentos com declive. 

 
Fonte: Guia de boas práticas para instalação de estacionamentos de bicicletas: 

paraciclos e bicicletários (União de Ciclistas do Brasil - UCB, 2017). 

 

4.9.9.9 Deve-se observar as especificações contidas nos croquis de bicicletários, 

disponíveis na Figura 22: distância mínima recomendada entre os paraciclos, se 

paralelos, é de 90 cm (0,90 m) de forma a evitar choque ou embaraçamento 

entre as bicicletas e consequentes danos às mesmas (estrutura geral, conduítes, 

alavancas, câmbio e demais equipamentos). Fixar os paraciclos 

longitudinalmente no pavimento, quando houver espaço suficiente, deixando 

livre a área de circulação de pedestres paralelamente ao meio-fio ou à própria 

edificação (distância mínima de 60 cm) 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

 
 

 

 

Figura 22: Espaçamento entre paraciclos. 

 
Fonte: Guia de boas práticas para instalação de estacionamentos de bicicletas: 

paraciclos e bicicletários (União de Ciclistas do Brasil - UCB, 2017). 

 

LOMBADAS 

4.9.10 Lombadas 

 

4.9.10.1 A execução de lombadas sobre o pavimento consta basicamente das seguintes 

etapas: 

 

a) marcação do local: a posição e largura das lombadas são marcadas no 

pavimento, seguindo-se as instruções do projeto; 

 

b) limpeza: a superfície do pavimento, sobre a qual se executará a lombada, deve 

ser limpa e resultar isenta de manchas de óleo, graxa, etc.; 

 

c) execução de ranhuras e pintura de ligação: para proporcionar maior 

aderência das lombadas, são executadas ranhuras no pavimento, com a 

utilização de equipamentos manuais. 

 

d)  Em seguida, aplica-se à superfície do pavimento, na área delimitada, uma 

pintura de ligação; 

 

e) Colocação das fôrmas; 

 



 
  

 
 

 

f) Conformação das lombadas: a mistura asfáltica é colocada entre as fôrmas, e 

a conformação do dispositivo é feita com a régua, aplicada transversalmente 

à fôrma; 

g) Retirada das fôrmas e compactação: as fôrmas são retiradas com auxílio de 

ferramentas manuais. A compactação, no caso de misturas asfálticas, é 

executada com equipamento utilizado para este tipo de mistura. 
 

4.9.10.2 Durante a execução deste serviço devem ser preservadas as condições 

ambientais exigindo-se, entre outros, os procedimentos a seguir descritos: 

 

a) Todo o material excedente, proveniente da execução dos serviços, deve ser 

removido das proximidades dos trabalhos. 

 

b) Durante a execução dos serviços deve ser evitado o tráfego desnecessário 

de equipamentos ou de veículos por terrenos naturais, de modo a evitar a sua 

desfiguração. 

5 INFORMAÇÕES RELEVANTES PARA O DIMENSIONAMENTO DA PROPOSTA 

5.1 As demandas do órgão gerenciador e dos participantes têm como base as seguintes 

características: 

5.1.1  Os materiais utilizados obedecem ao quantitativo estimado no item 1.7 deste 

Termo de Referência, e as características básicas dos materiais seguem o 

disposto no item 9 deste Termo de Referência;  

 

5.1.2 Os serviços devem seguir a forma de execução e especificações técnicas 

constantes no item 4 deste Termo de Referência; 

 

5.1.3 As contratações compreendem o fornecimento de mão de obra, 

equipamentos, uniformes, materiais e instrumentos de medição necessários, 

peças de reposição e de limpeza, serviços eventuais e outros correlatos à 

plena execução do objeto especificado; 

 

5.1.4 A licitante vencedora contratada deverá providenciar a atualização de todas 

as plantas, entregando o “As Built” à ANA; 

 

5.1.5 Além do uniforme, serão fornecidos equipamentos de proteção individual – EPI 

a todos os empregados cujas atividades os exijam por normas de segurança 

em vigor; 

 

5.2 Os locais de execução estão previstos no item 4.1 deste Termo de Referência. A 

planta de situação do Complexo Administrativo do SPO encontra-se no Anexo III – 

Planta de situação.  

 

5.3 Para o dimensionamento das propostas, recomenda-se a vistoria ao local de 

execução dos serviços, conforme previsto no item 11 deste Termo de Referência.  

 



 
  

 
 

 

6 METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. 

 

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL  

 

6.1 Para os itens relativos à demarcação de vagas de estacionamento e a 

implantação de tachões bidirecionais, a conferência será feita “in loco”, por unidades 

executadas; 

6.2 Para os itens de pintura de vias de ligação, inscrições no pavimento e pintura de 

vagas, medidas em m2, proceder-se-á conforme a seguir: 

6.2.1 Linhas contínuas 

• Mede-se o comprimento (C) da faixa contínua e confere-se a largura 

(L=0,10m). A área será S = C x L 

6.2.2.   Linhas Seccionadas 

 

• Conta-se o número de linhas cheias (N), conferindo-se os comprimentos 

(C) e as larguras (L) unitários, admitindo-se erro de 5% nas dimensões. A 

área será: S = N x C x L. 

 

6.2.3.   Dizeres e Símbolos 

 

• Computa-se a área efetiva pintada em m2. 

 

 
SINALIZAÇÃO VERTICAL 

6.3.   A conferência será feita “in loco”, por unidades executadas. 

 

BICICLETÁRIOS 

 

6.4.    A conferência será feita “in loco”, por unidades executadas. 

 

LOMBADAS 

 

6.5.   Os serviços executados e recebidos na forma descrita são medidos através da 

determinação do volume executado, expressos em metros cúbicos (m3). 

 

6.6.   O controle geométrico consistirá de realização de medições aleatórias, à trena, 

para determinação das dimensões e, quando couber, dos espaçamentos dos dispositivos 

executados. Tais dimensões e espaçamentos, assim como a localização dos dispositivos, 

devem estar de acordo com o ANEXO II – CARACTERÍSTICAS DA ONDULAÇÃO TRANSVERSAL 

da Resolução nº 600 do CONTRAN. 

7 REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO  

7.1 A legislação aplicável às contratações pretendidas encontra amparo na Lei nº 

10.520, de 17 de julho de 2002, juntamente com o que se estipula as demais normas 

vigentes:  



 
  

 
 

 

I -Instrução Normativa SEGES/MPDG n° 5, de 26 de maio de 2017, que 

estabelece diretrizes sobre a contratação de serviços sob o regime de 

execução indireta; 

II -Instrução Normativa SLTI/MP n° 1, de 19 de janeiro de 2010, que versa sobre os 

critérios de sustentabilidade ambiental na execução de serviços;  

III -Resolução CONTRAN n° 600, de 24 de maio de 2016, que estabelece os 

padrões e critérios para a instalação de ondulação transversal em vias 

públicas. 

IV -Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito do CONTRAN, Volumes I a IV.  

V -Resolução CONAMA n° 307, de 5 de julho de 2002, que estabelece diretrizes, 

critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil; 

VI -Normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT; 

VII -Normas do Instituto Nacional de Metrologia – Inmetro; 

VIII -Normas do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT; 

IX -Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; 

X -Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005; 

XI -Decreto nº 3.722, de 9 de janeiro de 2001; 

XII -Decreto n° 7.892, de 23 de janeiro de 2013; 

XIII -Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 

 

7.2 A prestação dos serviços objeto deste Termo de referência deverá obedecer aos requisitos 

de sustentabilidade, consoante o disposto na Instrução Normativa SLTI/MP nº 1 de 19 de 

janeiro de 2010, devendo pautar-se no uso racional de recursos e equipamentos, de forma 

a evitar e prevenir o desperdício de insumos e materiais consumidos bem como a geração 

excessiva de resíduos, a fim de atender às diretrizes de responsabilidade ambiental. 

 
7.3 As boas práticas de otimização de recursos, redução de desperdícios e menor poluição se 

pautam em alguns pressupostos e exigências, que deverão ser observados pela 

CONTRATADA:  

 

7.3.1 Racionalização do uso de substâncias potencialmente tóxico-poluentes.  

7.3.2 Substituição de substâncias tóxicas por outras atóxicas ou de menor toxicidade.  

7.3.3 Racionalização/economia no consumo de energia (especialmente elétrica) e 

água.  

7.3.4 Reciclagem/destinação adequada dos resíduos gerados nas atividades de 

limpeza, asseio e conservação.  

7.3.5 Descarte adequado de materiais tóxicos como óleo de motor, etc. Sempre 

apresentando à CONTRATANTE a comprovação deste descarte, da forma 

ecologicamente correta.  

7.3.6 Os materiais empregados pela CONTRATADA deverão atender à melhor 

relação entre custos e benefícios, considerando-se os impactos ambientais, 

positivos e negativos, associados ao produto.  

7.3.7 Repassar a seus empregados todas as orientações referentes à redução do 

consumo de energia e água.  

 



 
  

 
 

 

7.4 Os materiais empregados pela CONTRATADA deverão atender à melhor relação 

entre custos e benefícios, considerando-se os impactos ambientais, positivos e 

negativos, a eles associados. 

 

7.5 A qualquer tempo a CONTRATANTE poderá solicitar à CONTRATADA a apresentação 

de relação com as marcas e fabricantes dos materiais utilizados, podendo vir a 

solicitar a substituição de quaisquer itens por outros, com a mesma finalidade, 

considerados mais adequados do ponto de vista dos impactos ambientais. 

 

7.6 A CONTRATADA deverá instruir os seus empregados quanto à necessidade de 

racionalização de recursos no desempenho de suas atribuições, bem como das 

diretrizes de responsabilidade ambiental adotadas pela CONTRATANTE.  

  

7.7 Todas as embalagens, restos de materiais e produtos, sobras de obra e entulhos, 

incluindo restos de tintas, óleos e graxas, deverão ser adequadamente separados, 

para posterior descarte, em conformidade com a legislação ambiental e sanitária 

vigentes.  

  

7.8 A CONTRATADA deve conduzir suas ações em conformidade com os requisitos legais 

e regulamentos aplicáveis, observando também a legislação ambiental para a 

prevenção de adversidades ao meio ambiente e à saúde dos trabalhadores e 

envolvidos na prestação dos serviços.  

  

7.9 Os resíduos produzidos durante a execução dos serviços serão gerenciados de 

acordo com a Resolução nº 307, de 5 de julho de 2002, do Conselho Nacional do 

Meio Ambiente – CONAMA, assim como outras afetas ao tema.  

 

7.10 Na gestão e gerenciamento de resíduos sólidos, deverá ser observada a 

seguinte ordem de prioridade: não geração, redução, reutilização, reciclagem, 

tratamento dos resíduos sólidos e disposição final ambientalmente adequada dos 

rejeitos. 

 

7.11 A CONTRATADA deverá comprovar junto à CONTRATANTE o correto 

cumprimento às Normas Ambientais afetas ao Contrato: 

 

I- que sejam observados os requisitos ambientais para a obtenção de certificação do 

Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - INMETRO 

como produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos seus 

similares; 

 

II - que os bens devam ser preferencialmente, acondicionados em embalagem 

individual adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, 

de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento; e 

 

III - que os bens não contenham substâncias perigosas em concentração acima da 

recomendada na diretiva ROHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais 

como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil-

polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDES). 

 



 
  

 
 

 

7.12   A CONTRATADA deverá adotar as seguintes práticas de sustentabilidade 

ambiental na execução dos serviços, quando couber: 

 

I -  utilizar produtos de limpeza e conservação de superfícies e objetos inanimados 

que obedeçam às classificações e especificações determinadas pela ANVISA; 

 

II - utilizar produtos sustentáveis e de menor impacto ambiental; 

 

III - adotar medidas para evitar o desperdício de água tratada; 

 

IV - respeitar as Normas Brasileiras - NBR publicadas pela Associação Brasileira de 

Normas Técnicas sobre resíduos sólidos; e 

 

7.13 O não cumprimento das especificações legais sujeitará os infratores às 

penalidades previstas na Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981 (Lei da Política do 

Meio Ambiente) e na Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1988. (Lei de Crimes 

Ambientais). 

 

7.14 Na execução dos serviços é necessário consultar: 

 

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 
  

• Conselho Nacional de Trânsito (Brasil) (Contran). Sinalização Horizontal / Contran-

Denatran. 1ª edição – Brasília: Contran, 2007. (Manual Brasileiro de Sinalização de 

Trânsito); 

• DNER - EM-373/2000 – Microesferas de vidro retrorrefletivas para sinalização rodoviária 

horizontal;  

• DNER - EM- 368/2000 - Tinta para sinalização horizontal rodoviária à base de resina 

acrílica ou vinílica; 

• NBR 6831/01 - Microesferas de Vidro retrorrefletivas; 

• NBR 7396/11 - Material para Sinalização Horizontal – Terminologia; 

• NBR 9050/2015 – Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e 

equipamentos urbanos; 

• NBR 11862/12 – Sinalização horizontal viária – Tinta à base de resina acrílica; 

• NBR 12934/93 - Tinta para sinalização horizontal - Determinação da cor; 

• NBR 14281/99 - Sinalização horizontal viária – Esferas de vidro – Requisitos; 

• NBR-14723/01 - Sinalização horizontal viária – Avaliação da retrorrefletividade; 

• NBR – 15405/06 – Sinalização horizontal viária – tintas – procedimentos para 

execução da demarcação e avaliação; 

• NBR – 15576/08 – Sinalização horizontal viária – tachões refletivos viárias – 

requisitos e métodos de ensaios; 

 

SINALIZAÇÃO VERTICAL 

 
• Conselho Nacional de Trânsito (Brasil) (Contran). Sinalização Horizontal / 

Contran-Denatran. 1ª edição – Brasília: Contran, 2007. (Manual Brasileiro de Sinalização 

de Trânsito). 

• Resolução CONTRAN n° 160, de 22 de abril de 2004. 



 
  

 
 

 

• ABNT NBR-11904/2015 – Sinalização Vertical Viária – Placas de Aço Zincado. 

• ABNT NBR-14429/2013 – Sinalização Vertical Viária – Pórticos e Semipórticos 

Zincados por Imersão a Quente – Requisitos. 

• ABNT NBR-14644/2013 – Sinalização Vertical Viária – Película – Requisitos. 

• ABNT NBR-14890/2011 – Sinalização Vertical Viária – Suportes Metálicos em Aço 

para Placas – Requisitos. 

• ABNT NBR-14891/2012 – Sinalização Vertical Viária – Placas. 

• ABNT NBR-14962/2013 – Sinalização Vertical Viária – Suportes Metálicos em Aço 

para Placas – Projeto e Implantação. 

• ABNT NBR-16179/2013 – Sinalização Vertical Viária – Chapas de Alumínio 

Composto para Confecção de Placas de Sinalização – Requisitos e Métodos de Ensaio. 

• ABNT NBR 7008-1/2011 – Chapas e bobinas de aço revestidas com zinco ou liga 

zinco-ferro pelo processo contínuo de imersão a quente. 

• ABNT NBR 8261/2010 – Tubos de aço-carbono, formado a frio, com e sem solda, 

de seção circular, quadrada ou retangular para usos estruturais. 

 

 

BICICLETÁRIOS 

 

• União dos Ciclistas do Brasil (UCB). Guia de Boas Práticas para Instalação de 

Estacionamento Adequado de Bicicletas: Paraciclo e Bicicletário. 1ªEdição, Balneário 

Camboriú, 2017.  

• ABNT NBR- 9050/2015 – Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e 

equipamentos urbanos. 

• ABNT NBR 8261/2010 – Tubos de aço-carbono, formado a frio, com e sem solda, 

de seção circular, quadrada ou retangular para usos estruturais. 

 

LOMBADAS 

 

• Resolução CONTRAN n° 600, de 24 de maio de 2016; 

• DNER-EM 204/95 – Cimentos asfálticos de petróleo  

• DNER-EM 043/95 – Misturas Betuminosas a Quente – Ensaio Marshall 

• DNER-EM 053/94 – Percentagem de betume 

• DNER-EM 054/97 – Equivalente de areia 

• DNER-EM 083/98 – Agregados – Análise Granulométrica 

• DNER-EM 138/94 – Mistura Betuminosa – determinação da densidade aparente 

• DNIT-EM 165/2013 – Emulsões asfálticas para pavimentação 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

 
 

 

8 MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO E CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO  

8.1 A fiscalização da prestação dos serviços vinculados à cada contrato será exercida 

por um representante da CONTRATANTE, denominado Gestor do Contrato, 

devidamente nomeado pelo Superintendente de Administração, Finanças e Gestão 

de Pessoas - SAF, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da 

prestação dos serviços, de tudo dando ciência à cada CONTRATADA, como 

também sustar, recusar, mandar fazer ou desfazer quaisquer serviços, com ou sem o 

fornecimento de materiais ou peças, que não estejam de acordo com as normas, 

especificações e técnicas usuais.  

 

8.1.1 O Gestor do Contrato deverá monitorar constantemente o nível de qualidade e 

quantidade dos materiais, equipamentos e prestação dos serviços, intervindo 

para corrigir ou aplicar sanções quando verificar um viés contínuo de 

desconformidade da prestação do serviço à qualidade exigida.  

 

8.1.2 O Gestor do Contrato deverá sustar, recusar, mandar fazer ou desfazer 

quaisquer serviços, com ou sem o fornecimento de materiais ou peças, que 

não estejam de acordo com as normas, especificações e técnicas usuais. 

 

8.1.3 O Gestor do Contrato deverá registrar as ocorrências relacionadas à execução 

do Contrato, determinando as medidas necessárias ao fiel cumprimento das 

cláusulas contratuais, conforme o disposto no art. 67, §§ 1º e 2º, da Lei nº 8.666, 

de 1993. 

 

8.1.4 A solicitação de execução dos serviços objeto deste Termo de Referência, a 

avaliação de qualidade e quantidade e o “atesto” dos serviços realizados 

serão feitos pelo Gestor do Contrato, observado o disposto neste Termo de 

Referência e na Instrução Normativa SEGES MPDG n° 5/2017. 

 

8.1.5 O Gestor do Contrato não poderá, sob nenhuma hipótese, permitir que os 

profissionais executem atividades em desacordo com as estabelecidas neste 

Termo de Referência. 

 

8.1.6 O Gestor do Contrato poderá exigir, uma vez comprovada a necessidade, o 

imediato afastamento de qualquer profissional da CONTRATADA que, por justas 

razões, vier a desmerecer a confiança, embarace a fiscalização ou ainda que 

venha a se conduzir de modo inconvenientemente ou incompatível com o 

exercício das funções que lhe foram delegadas. 

 

 

8.2 Deverão ser exigidos pelo Gestor do Contrato a apresentação juntamente à Nota 

Fiscal/Fatura, os documentos relacionados abaixo para conferência:  

 

 

I -  regularidade fiscal, constatada por meio de consulta online ao Sistema de 

Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, ou na impossibilidade de acesso ao 

referido sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação 

mencionada no art. 29 da Lei nº 8.666, de 1993; e 



 
  

 
 

 

 

II -  certificados de ensaios dos materiais utilizados e relatórios de 

acompanhamento da aplicação dos materiais, bem como as medições parciais e finais para 

controle de produção e pagamento, quando cabível; 

 

III -  registros fotográficos do local, data e hora da execução, empresa executante 

e eventuais problemas encontrados durante a execução. 

 

IV -  Descrição de quaisquer anormalidades/dificuldades constatadas no decorrer 

da execução dos serviços.  

 
V -  Apresentação de sugestões para melhor execução dos serviços e consumo de 

água e energia mais eficientes. 

 
8.3 Cabe à CONTRATADA atender prontamente a quaisquer exigências da Fiscalização 

inerentes ao objeto do contrato, sem que disso decorra qualquer ônus para a 

CONTRATANTE, não implicando a atividade de acompanhamento e fiscalização em 

qualquer exclusão ou redução da responsabilidade da CONTRATADA, inclusive 

perante terceiros, por qualquer irregularidade e, na ocorrência desta, tampouco a 

corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes.  

 

8.4 É obrigação dos responsáveis pela fiscalização rejeitar quaisquer serviços quando 

entender que a sua execução está fora dos padrões técnicos e de qualidade 

definidos neste Termo de Referência.  

 

8.5 A Fiscalização da CONTRATANTE terá livre acesso aos locais de trabalho da mão de 

obra da CONTRATADA, não permitindo que as tarefas sejam executadas em 

desacordo com as preestabelecidas.  

 

8.6 Os esclarecimentos solicitados pelo Gestor do Contrato formalmente à CONTRATADA 

deverão ser respondidos em, no máximo, 48 (quarenta e oito) horas. 

 

8.7 Caso os esclarecimentos demandados impliquem indagações de caráter técnico, ou 

qualquer outra hipótese de exceção, deverá ser encaminhada, justificativa formal, 

dentro do prazo supracitado, ao Gestor do contrato para que este, caso entenda 

necessário, informe novo prazo de atuação da CONTRATADA.  

 

8.8 As decisões e providências que ultrapassarem a competência do Gestor do Contrato 

e/ou de seu Substituto serão encaminhadas por escrito à Superintendência de 

Administração, Finanças e Gestão de Pessoas -SAF, em tempo hábil para adoção das 

imediatas medidas saneadoras.  

 

8.9 Não obstante a CONTRATADA seja a única e exclusiva responsável pela execução de 

todos os serviços, a CONTRATANTE reserva-se o direito de, sem que de qualquer forma 

restrinja a plenitude desta responsabilidade, exercer a mais ampla e completa 

fiscalização sobre os serviços, diretamente por fiscais e substitutos designados.  

 



 
  

 
 

 

8.10 Além das disposições elencadas anteriormente, a fiscalização contratual afeta 

à prestação dos serviços seguirá o disposto no Anexo VIII da IN SLTI/MP n.º 05/2017.  

 

8.11 Independentemente da vigência do contrato, os serviços executados terão 

garantia mínima de 1 (um) ano, contado do recebimento definitivo dos serviços.  

 

8.12 Durante o prazo de garantia, a CONTRATADA ficará obrigada a reparar 

qualquer defeito relacionado à má execução dos serviços objeto deste Termo de 

Referência, sempre que houver solicitação, e sem ônus para a CONTRATANTE.  

 

8.13 O recebimento do serviço não exclui a responsabilidade civil da CONTRATADA 

pela solidez e segurança dos serviços e dos materiais empregados, durante o período 

de garantia previsto no subitem 8.11. 
 

8.14 O pagamento será efetuado após medição realizada pela fiscalização da      

CONTRATANTE, por meio de ordem bancária no banco a ser indicado pela licitante 

vencedora contratada. 
 

8.14.1 O pagamento será efetuado no prazo de até 10 (dez) dias úteis, contados da 

data de atesto da Nota Fiscal/Fatura. 
 

8.15 A licitante vencedora contratada deverá apresentar, na Nota Fiscal/Fatura, o 

faturamento detalhado correspondente à etapa do serviço prestado, vinculando a 

referência da Nota de Empenho e da Ordem de Serviço que deu suporte às 

despesas. 
 

8.16 A CONTRATANTE disporá do prazo de 5 (cinco) dias úteis para proceder o atesto 

da Nota Fiscal/Fatura apresentada, a contar da data do recebimento do 

documento fiscal no Protocolo da CONTRATANTE. 
 

8.17 Havendo erro na Nota Fiscal/Fatura ou circunstância que impeça a liquidação 

da despesa, aquela será devolvida à licitante vencedora contratada e o pagamento 

ficará pendente até que seja sanado o problema ocorrido, hipótese em que o prazo 

para pagamento se iniciará após a regularização da situação ou reapresentação do 

documento fiscal, não acarretando qualquer ônus para a CONTRATANTE. 
 

8.18 Antes da efetivação do pagamento, proceder-se-á a consulta on line a fim de 

verificar a situação da licitante vencedora contratada no SICAF, devendo o resultado 

dessa consulta ser impresso e juntado aos autos.  
 

8.19 Encontrando-se a licitante vencedora inadimplente na data da consulta, 

poderá ser concedido, a critério da CONTRATANTE, prazo de até 30 (trinta) dias para 

que regularize a sua situação fiscal, sob pena de, não o fazendo, ter rescindida a 

contratação com aplicação das sanções cabíveis. 

 

8.20 Caso a licitante vencedora seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento 

de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - 

SIMPLES, deverá apresentar, juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, a devida 

comprovação, a fim de evitar a retenção na fonte dos tributos e contribuições, de 

acordo com a Lei Complementar nº 123, de 2006. 



 
  

 
 

 

 

8.21 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não 

tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de 

compensação financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o 

efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte 

fórmula: 

 

EM = I x N x VP, sendo: 

EM = Encargos moratórios; 

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo 

pagamento; 

VP = Valor da parcela a ser paga. 

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado: 

I = (TX) I =  ( 6 /100 ) I = 0,00016438 

    365  TX = Percentual da taxa anual = 6%       

 

8.22 Os serviços especificados no contrato não excluem outros, de natureza similar, 

que porventura se façam necessários para a boa execução da tarefa estabelecida 

pela CONTRATANTE, obrigando-se a CONTRATADA a executá-los prontamente como 

parte integrante de suas obrigações. 

9 MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS 

9.1 Para a perfeita execução dos serviços, a Contratada deverá disponibilizar os 

materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, nas quantidades estimadas 

no item 1.7. deste Termo de Referência e qualidades estabelecidas neste item, 

promovendo sua substituição quando necessário; 

 

9.2 Sinalização Horizontal 

 

Tinta acrílica à base de solvente, nas cores branca, azul e amarela, com adição de 

microesferas aspergidas 

 

9.2.1 A escolha da tinta para implantação leva em consideração o baixo volume de 

tráfego diário médio (VDM) nas vias do Complexo, estimado em menos de 

2000 veículos por dia, e um quantitativo razoável a ser demarcado, o que, de 

acordo com a norma DNIT 100/2009 -ES, justifica a recomendação de usar 

tinta à base acrílica, gerando menores custos para a Agência.   

9.2.2 A tinta, logo após a abertura do recipiente, não deve apresentar sedimentos ou 

grumos, que não possam ser facilmente dispersos por ação manual; 

9.2.3 A tinta deverá apresentar características antiderrapantes; 

9.2.4 A tinta a ser aplicada na demarcação viária deve ser para uso em superfície 

betuminosa ou de concreto de cimento Portland; 

9.2.5 A tinta deve estar apta a ser aplicada, nas seguintes condições: 

• Temperatura ambiente, de 10º C a 40ºC; 

• Umidade relativa dor ar de 10% até 90% 

• Suportar temperatura de até 80ºC 

 



 
  

 
 

 

9.2.6 A tinta aplicada, após secagem física total, deve apresentar plasticidade e 

características de adesividade às microesferas de vidro e ao pavimento, 

produzir película seca fosca, de aspecto uniforme, sem apresentar fissuras, 

gretas ou descascamento durante o período de vida útil; 

9.2.7 A tinta quando aplicada sobre a superfície betuminosa não deve apresentar 

sangria, nem exercer qualquer ação que danifique o pavimento; 

9.2.8 A tinta deve ser isenta de metais pesados, tais como chumbo, cádmio, cromo e 

bário; 

9.2.9 As embalagens das tintas deverão trazer no seu corpo, bem legível, as seguintes 

informações: 

• Nome do produto; 

• Cor da tinta (Padrão Munsell); 

• Referência quanto a natureza química da resina; 

• Data da fabricação; 

• Prazo de validade; 

• Número do lote de fabricação; 

• Nome do fabricante; 

• Quantidade contida no recipiente, em Quilos 

 

9.2.10 A espessura da tinta após aplicação quando úmida, deverá ser de no mínimo 

0,40mm; e a sua espessura após a secagem deverá ser no mínimo de 0,20mm 

quando medida sem adição de microesferas Tipo II A/B; 

9.2.11  O material aplicado deverá apresentar as bordas bem definidas, sem salpicos 

ou manchas, não se admitindo diferenças de tonalidade em uma mesma faixa 

ou em faixas paralelas; 

 

Microesferas de vidro para retrorrefletorização 

9.2.12 Microesferas de vidro para sinalização horizontal rodoviária são elementos 

esféricos de vidro incolor com diâmetro máximo de 1000μm, para serem 

adicionadas a materiais de sinalização horizontal viária, a fim de produzir 

retrorrefletorização da luz incidente e garantir maior segurança ao motorista 

em condições de baixa luminosidade; 

9.2.13 As microesferas de vidro devem ser fabricadas com vidro de alta qualidade do 

tipo soda-cal, e não devem conter chumbo, sendo essa impureza limitada a 

0,01% da massa total; 

9.2.14 Embalagens devem ser identificadas externamente com as informações a 

seguir: 

a) microesferas de vidro, tipo (classificação);  

b) especificação: número desta Norma/ano;  

c) nome e endereço do fabricante;  

d) identificação da partida de fabricação;  

e) data de fabricação;  

f) quantidade de microesferas contidas, em quilograma;  

 



 
  

 
 

 

9.2.15 A retrorrefletorização inicial deverá ser de no mínimo 150 mcd/Lux m²; 

9.2.16 A distribuição de microesferas de vidro deverá ser uniforme, não sendo 

admissível acúmulo em determinadas áreas pintadas;  

 
9.3 SINALIZAÇÃO VERTICAL 

 
9.3.1 Os sinais retrorrefletivos devem ser confeccionados com película refletiva do 

Tipo I-A da Norma ABNT NBR-14644/2013, utilizados para confecção de símbolos, 

números, letras, tarjas e fundo. Essas películas devem apresentar os valores mínimos de 

coeficiente de retrorreflexão constantes na Tabela 23, utilizando equipamento que 

possua ângulo de observação de 0,2º a 0,5º e ângulo de entrada de -4º e +30º, 

expressos em candelas por lux por metro quadrado. 

 

Tabela 23: Coeficientes de Retrorreflexão. 

 

Fonte: Especificações Técnicas de Sinalização Vertical (BHTrans, 2013). 

 

9.3.2 As placas de sinalização vertical de vias urbanas devem ser 

confeccionadas em chapas de aço, espessura mínima de 1,25 mm, 

revestidas com zinco pelo processo contínuo de imersão a quente, 

conforme Norma NBR 7008-1/2011. 

9.3.3 As placas deverão ser furadas antes de receberem o tratamento. 

9.3.4 Após cortadas em duas dimensões finais e furadas, as chapas deverão ter 

as bordas lixadas e deverão receber tratamento preliminar que 

compreenda desengraxamento e decapagem. 

9.3.5 Devem, portanto, ser perfeitamente planas, lisas, sem empolamento e 

isentas de rebarbas ou bordas cortantes, laminadas, resistentes à corrosão 

atmosférica, devidamente tratadas, sem manchas e sem oxidação, 

prontas para receber o revestimento com película refletiva. 

9.3.6 O verso deve ser pintado em preto semifosco. 

9.3.7 As placas devem obedecer às especificações técnicas em conformidade 

com a Norma ABNT NBR-11904/2015 (Sinalização Vertical Viária – Placas 

de Aço Zincado), conforme os requisitos constantes na Tabela 24. 

 

 

 

 



 
  

 
 

 

Tabela 24: Requisitos para Material de Confecção das Placas. 

REQUISITOS 

PLACA MÍNIMO MÁXIMO NORMA TÉCNICA 

Espessura do revestimento 0,025 

mm 

- ASTM D-1005 

Brilho a 60º 40 50 ASTM D-523 

Flexibilidade 8 e - NBR-10545 

Aderência - Gr 1 BNR-11003 

Resistência ao impacto 18 j - ASTM D-2794 

Resistência à névoa salina 240 h - NBR-8094 

Resistência à umidade 240 h - NBR-8095 

Intemperismo artificial 300 h - ASTM G-153 

Fonte: Especificações de Serviços Rodoviários (DER-PR, 2005). 

 

9.3.8 O suporte deve ser confeccionado em tudo de aço carbono SAE 

1010/1020, galvanizado a quente, de seção circular, com costuras e 

pontas lisas, em coluna simples e em conformidade com a Norma ABNT 

NBR-8261/2010. 

9.3.9 Deve atender às seguintes dimensões mínimas: 

• Diâmetro Interno: 50,8 mm 

• Espessura da Parede: 3,0 mm 

• Diâmetro Externo: 60,3 mm 

9.3.10 A galvanização deverá ser executada após as operações de furação e 

solda e deverá ser executada nas partes internas e externas da peça, 

devendo as superfícies apresentarem uma deposição mínima de zinco 

igual a 350 g/m². 

9.3.11 A galvanização deverá ser uniforme, não devendo existir falhas de 

zincagem.  

9.3.12 A extremidade superior do suporte deve ser fechada com peça de PVC 

específica para essa vedação. 

9.3.13 Os suportes devem ser fixados de modo a manter rigidamente as placas 

em sua posição permanente e apropriada, evitando que sejam giradas 

ou deslocadas, conforme modelos apresentados nas Figuras 23 e 24. 

9.3.14 As longarinas e abraçadeiras severão ser confeccionados em aço 

carbono SAE 1010/1020 galvanizado a quente, após as operações de 

furação e solda. As especificações para a galvanização são as mesmas 

apresentadas para o suporte. 



 
  

 
 

 

9.3.15 Essas peças não poderão apresentar trincas, fissuras, rebarbas ou bordas 

cortantes e deverão ser limpas, isenta de terra, óleo, graxa, sais ou 

ferrugem. Toda escória de solda, bem como respingos, deverão ser 

removidos e seguidos de escoamento.  

9.3.16 As porcas, parafusos e arruelas (D=1/4”) deverão ser de aço galvanizado a 

fogo e centrifugado. A Figura 23 apresenta o detalhe construtivo da 

fixação do suporte à placa utilizando-se longarina, abraçadeira, 

parafusos, porcas e arruelas. 

 

Figura 23: Detalhe Construtivo. 

 

Fonte: Especificações Técnicas de Sinalização Vertical (BHTrans, 2013). 

 

9.3.17 Na parte inferior do suporte, deverão ser soldadas 2 (duas) 

peças de 15 cm de ferro chato 1/8” x 3/4”, no sentido transversal, distando de 100 a 300 

mm da base (a ser imerso na Fundação).Esse dispositivo tem a finalidade de propiciar à 

placa de sinalização reação contrária à ações externas que tendem a fazer a placa 

girar sobre seu eixo vertical. 

 

9.3.18 A fundação da placa, fixação do suporte ao solo, deverá ser 

feita utilizando-se concreto fck mínimo de 15 MPa e acabamento com argamassa de 

cimento e areia no traço em volume 1:3 (cimento, areia) ou compatível com o piso 

existente. O detalhamento é feito na Figura 24. 

 

 

 

 

 

 



 
  

 
 

 

Figura 24: Detalhes do Dispositivo Anti-Giro e da Fundação. 

 

Fonte: Especificações Técnicas de Sinalização Vertical (BHTrans, 2013). 

 

 

9.3.19 O furo da Fundação deverá ser do tipo circular (trado manual, broca ou 

cavadeira), com diâmetro de 30 cm e profundidade de 70 cm. 

9.3.20 A furação de placas deve ser compatível com o tipo e as dimensões de 

cada placa, de modo a se encaixar perfeitamente aos dispositivos de 

fixação e ao próprio suporte. Portanto, serão apresentados na Figura 25 

apenas alguns modelos de furação. Os casos aqui não retratados devem 

ser detalhados individualmente. 

9.3.21 Os detalhes apresentados na Figura 25 ilustram somente a placa. No 

entanto, a furação das longarinas e abraçadeiras seguem o mesmo 

padrão, partindo do eixo do suporte. Os furos são de diâmetro necessário 

para parafusos D=1/4”. 

9.3.22 O processo de furação deve ser anterior ao processo de galvanização, 

para que a galvanização não seja danificada pela furação e também 

para que as paredes laterais do furo recebam a galvanização e não 

representem um ponto frágil na peça. 

 

 

 

 

 



 
  

 
 

 

Figura 25: Modelos de Furação. 

 

Fonte: Especificações Técnicas de Sinalização Vertical (BHTrans, 2013). 

 

9.3.23 O Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito especifica que as placas de 

sinalização de vias urbanas devem estar entre 2,0 e 2,5 metros de altura 

em relação ao piso acabado. 

9.3.24 Para efeitos de padronização, deverá ser fixada a altura de 2,1 metros 

entre o piso acabado e a borda inferior da placa, conforme a Figura 26 

demonstra. 

 

 

 

 



 
  

 
 

 

Figura 26: Altura da Placa. 

 

Fonte: Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito – Volume III (CONTRAN, 2007). 

9.3.25 A regra geral de posicionamento das placas de sinalização consiste em 

colocá-las no lado direito da via no sentido do fluxo de tráfego que 

devem regulamentar. 

9.3.26 As placas de sinalização devem ser colocadas na posição vertical, 

fazendo um ângulo de 93º a 95º em relação ao sentido do fluxo de 

tráfego, voltadas para o lado externo da via, conforme demonstrado na 

Figura 27. Esta inclinação tem por objetivo assegurar boa visibilidade e 

leitura dos sinais, evitando o reflexo especular que pode ocorrer com a 

incidência de faróis de veículos ou de raios solares sobre a placa. 

 

Figura 27: Posicionamento na Via. 

 

Fonte: Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito – Volume III (CONTRAN, 2007). 

 

9.3.27 O afastamento lateral das placas (Figura 28), medido entre a borda 

lateral da mesma e a pista (meio-fio), deve ser, no mínimo, de: 

• Trechos Retos: 30 cm 

• Trechos em Curva: 40 cm 

 

 

 

 

 

 



 
  

 
 

 

Figura 28: Afastamento Lateral das Placas. 

 

Fonte: Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito – Volume III (CONTRAN, 2007). 

 

9.4 LOMBADAS 

 

9.4.1 As lombadas, ou ondulações transversais, devem ser executadas em concreto 

asfáltico usinado a quente (CBUQ). São utilizadas, ainda, fôrmas de madeira e 

emulsão asfáltica para pintura de ligação (RR-1C). 

 

9.4.2 Os equipamentos devem ser do tipo, tamanho e quantidade que venham a ser 

necessários para a execução satisfatória dos serviços. Os equipamentos 

básicos necessários à execução de lombadas compreendem: 

 
a) caminhão basculante; 

b) caminhão espargidor, para pintura de ligação; 

c) rolo compactador para misturas asfálticas; 

d) equipamentos manuais (pá, picareta, rastelo, vassoura, etc.); 

e) régua de madeira ou metálica, com 3 m de comprimento. 

 
9.4.3 Após a execução dos serviços deverá ser apresentada à fiscalização o laudo 

tecnológico de massa asfáltica do concreto betuminoso usinado a quente e 

da emulsão asfáltica, conforme especificações das normas do DNIT. Nele 

deverá constar os seguintes itens: 

 

CBUQ 

a) Composição granulométrica da mistura; 

b) Teor de ligante;  

c) Características Marshall da Mistura: 

1.Massa específica aparente da mistura; 

2.Estabilidade 60º C: 500 Kgf (mínimo) 

3.Vazios de ar: 3 – 5% 

4.Fluência 60º C (1/100’’): 8 – 16 ‘’  

5.Relação Betume-Vazios: 75 – 82 

d) Controle dos agregados da mistura: 

1.Densidade efetiva dos agregados 

2.Índice de Lamelaridade da mistura dos agregados: máximo 50% 

3.Porcentagem dos agregados utilizados na mistura 



 
  

 
 

 

 

EMULSÃO RR1C 

a) Viscosidade Saybolt – Furol, a 50°C; 

b) Sedimentação %, em peso máximo; 

c) Resistência à água, % mínimo de cobertura, agregado seco e úmido; 

d) Destilação: 

1. Solvente destilado, % em volume; 

2. Resíduo mínimo, % em peso; 

e) Desemulsibilidade, % em peso mínimo. 

 
9.5 BICICLETÁRIOS 

 
9.5.1 O paraciclo deve ser confeccionado em tudo de aço carbono SAE 1010/1020, 

galvanizado a quente, de seção circular, com costuras e pontas lisas, em 

coluna simples e em conformidade com a Norma ABNT NBR-8261/2010. 

9.5.2 Deve atender às seguintes dimensões mínimas: 

• Diâmetro Interno: 50,8 mm 

• Espessura da Parede: 3,0 mm 

• Diâmetro Externo: 60,3 mm 

9.5.3 A galvanização deverá ser executada nas partes internas e externas da peça, 

devendo as superfícies apresentarem uma deposição mínima de zinco igual a 

350 g/m². 

9.5.4 A galvanização deverá ser uniforme, não devendo existir falhas de zincagem.  

9.5.5 Os paraciclos devem ser fixados de modo a manter rigidamente as placas em 

sua posição permanente e apropriada, evitando que sejam giradas ou 

deslocadas.  

9.5.6 Na parte inferior do suporte, deverão ser soldadas peças de aço galvanizado 

no sentido transversal, com quatro furos para acomodar 4 parafusos (D=1/4”) 

de aço galvanizado. O paraciclo deve ser parafusado no pavimento, no 

mínimo nos quatro cantos da peça.  

10 INÍCIO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS  

10.1 A execução dos serviços será iniciada com a emissão da respectiva Ordem de 

Serviço (OS), que indicará: 

10.1.1 Número da Ordem de Serviço, em ordem cronológica, e 

indicação do número do contrato; 

10.1.2 Objeto; 

10.1.3 Serviços a serem executados; 

10.1.4 Especificações e Quantitativos demandados, com base nos itens 

da Ata de Registro de Preços; 

10.1.5 Valor total a liquidar; 

10.1.6 Cronograma de execução, com data de início e término; 

10.1.7 Data e assinatura dos representantes da CONTRATANTE e da 

CONTRATADA. 

 



 
  

 
 

 

10.2 O prazo de execução de cada Ordem de Serviço será de no máximo 3 (três) 

meses. 

10.3 A execução dos serviços de sinalização somente deverá ser iniciada após a 

instalação da sinalização de desvio de tráfego e proteção pessoal fornecida pela 

contratada. 

 

10.4 Havendo modificação no cronograma que se fizer necessária, durante a 

execução dos serviços, o Gestor do Contrato deverá ser comunicado, e a mudança 

de cronograma ser aprovada pela Fiscalização. 

 

11 DA VISTORIA 

11.1 As licitantes interessadas poderão realizar vistoria nos locais e instalações da ANA e 

dos Partícipes do Complexo Administrativo no SPO, de forma a obterem pleno 

conhecimento das condições e eventuais dificuldades para a sua execução, bem 

como de todas as informações necessárias à formulação da sua proposta de preços, 

até 2 (dois) dias úteis antes da abertura da sessão pública do Pregão Eletrônico.  

 

11.2 A realização da vistoria não se consubstancia em condição para a participação 

na licitação, ficando, contudo, as licitantes cientes de que após apresentação das 

propostas não serão admitidas, em hipótese alguma, alegações posteriores no 

sentido da inviabilidade de cumprir com as obrigações, em face do 

desconhecimento dos serviços e de dificuldades técnicas não previstas, para solicitar 

o reequilíbrio econômico-financeiro do Contrato a ser celebrado ou a exigência de 

aditivos contratuais prejudiciais à Administração. 

 

11.3 As licitantes deverão agendar junto à ANA, no endereço: Setor Policial, Área 5, 

Quadra 3, Bloco “M”, Sala 109, Brasília-DF, (61) 2109-5457, em até 5 (cinco) dias úteis 

antes da data e horário de abertura da sessão pública do Pregão Eletrônico.  

 

11.4 A vistoria será acompanhada por representante da ANA, designado para esse fim.  

 

11.5 Quando da vistoria as licitantes tomarão conhecimento das condições e 

peculiaridades inerentes à prestação dos serviços, ocasião em que serão sanadas as 

dúvidas porventura existentes, não cabendo qualquer tipo de cobrança posterior por 

desconhecimento das condições previstas neste Termo de Referência. 

 

11.6 Ao final da vistoria, será emitido a Declaração de Vistoria - Anexo IX, assinado pelo 

Representante da ANA e pelo Responsável Técnico da licitante. 

 

11.7 Caso a licitante não proceda a vistoria nos locais e instalações da ANA e dos 

Partícipes do Complexo Administrativo no SPO, de forma a obter pleno conhecimento 

das condições e eventuais dificuldades para a execução dos serviços, bem como de 

todas as informações necessárias à formulação da sua proposta de preços, deverá 

apresentar a Declaração de Concordância com os Termos do Edital - Anexo X. 

 



 
  

 
 

 

12 OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

12.1 São Obrigações da CONTRATANTE: 

 

a) colocar à disposição da CONTRATADA os elementos e informações necessárias 

à execução deste contrato; 

b) aprovar as etapas de execução dos serviços pertinentes, desde o planejamento 

até a sua efetiva concretização; 

c) facilitar o acesso dos funcionários da CONTRATADA, dentro das normas que 

disciplinam a segurança e o sigilo, nas dependências da CONTRATANTE; 

d) acompanhar e fiscalizar o andamento dos serviços, promovendo o 

acompanhamento e a fiscalização sob os aspectos quantitativo e qualitativo; 

e) impedir que terceiros executem os serviços objeto desta contratação; 

f) rejeitar qualquer serviço executado equivocadamente ou em desacordo com 

as normas pertinentes ao seu objeto; 

g) atestar a execução dos serviços e receber a Nota Fiscal/Fatura correspondente, 

na forma estabelecida neste contrato; e 

h) efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA; 

13 OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

13.1 São Obrigações da CONTRATADA: 

 

a) executar os serviços descritos em sua proposta, em conformidade com as 

especificações e nas condições exigidas neste Termo de Referência e Anexos; 

b) tomar todas as providências necessárias ao perfeito desenvolvimento dos 

serviços, arcando com todas as despesas, sem ônus adicional para CONTRATANTE; 

c) emitir relatórios das atividades desenvolvidas, de cunho gerencial, onde 

constarão todas as informações pertinentes e/ou solicitadas pela CONTRATANTE; 

d) Fornecer mão-de-obra, ferramentas e materiais necessários à perfeita 

execução dos serviços, obrigando-se ainda a retirar do local todo e qualquer entulho e 

detrito existente, deixando as áreas devidamente limpas;  

e) supervisionar e coordenar os trabalhos, assumindo total e única 

responsabilidade pela qualidade e cumprimento dos prazos de execução dos serviços; 

f) manter, durante a execução dos serviços, o pessoal devidamente uniformizado, 

limpo, em boas condições de higiene e segurança, identificados com crachás e 

usando equipamentos de proteção individual (EPI) apropriado; 

g) manter "Diário de Obra", onde serão anotadas as ocorrências concernentes ao 

seu desenvolvimento, de acordo com as recomendações da CONTRATANTE; 

h) refazer qualquer serviço que, a juízo da CONTRATANTE, não esteja de acordo 

com as condições estipuladas no contrato; 



 
  

 
 

 

i) responder pelas obrigações de natureza tributária, trabalhista, previdenciária ou 

resultante de acidente de trabalho, bem como as relacionadas à alimentação, saúde, 

transporte, uniformes ou outros benefícios, de qualquer natureza, decorrentes da 

relação de emprego no âmbito da contratação;  

j) manter seus empregados sujeitos às normas disciplinadoras durante a execução 

dos serviços, porém, sem qualquer vínculo empregatício com a CONTRANTANTE; 

k) Reparar quaisquer danos diretamente causados à CONTRATANTE e/ou a 

terceiros, por culpa ou dolo de seus representantes legais, prepostos ou empregados, 

em decorrência da presente relação contratual, não excluindo ou reduzindo essa 

responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução do contrato 

pela CONTRATANTE;  

l) submeter à fiscalização, sempre que solicitado, as amostras e laudos de todos 

os materiais a serem empregados nos serviços; 

m) arcar com as reclamações levadas ao seu conhecimento, por parte da 

fiscalização, e adotar as providências necessárias para evitar a repetição de fatos que 

prejudiquem a boa execução deste contrato; 

n) não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, a 

execução deste Contrato; 

o) manter, durante a execução do contrato, as condições de habilitação e 

qualificação exigidas no Edital;  

p) não divulgar informações a terceiros ou realizar publicidade acerca do 

presente contrato, salvo expressa autorização da CONTRATANTE; 

q) manter as áreas de trabalho continuamente limpas e desimpedidas, 

observando o disposto na legislação e nas normas relativas à proteção ambiental; 

r) assumir as despesas referentes a transporte, carga, descarga e movimentação 

de materiais, suas respectivas perdas e estocagem; 

 

14 DA SUBCONTRATAÇÃO 

14.1 Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório. 

15 ALTERAÇÃO SUBJETIVA 

15.1 É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra 

pessoa jurídica, desde que: 

15.1.1 sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação 

exigidos na licitação original;  

15.1.2 sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato;  

15.1.3 não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa 

da Administração à continuidade do contrato. 



 
  

 
 

 

16 DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO  

 

16.1 O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na 

verificação da conformidade da prestação dos serviços e da alocação dos recursos 

necessários, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser 

exercidos por um ou mais representantes da Contratante, especialmente designados, na 

forma dos arts. 67 e 73 da Lei nº 8.666, de 1993, e do art. 6º do Decreto nº 2.271, de 1997. 

16.2 O representante da Contratante deverá ter a experiência necessária para o 

acompanhamento e controle da execução dos serviços e do contrato. 

16.3 A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada 

com base nos critérios previstos neste Termo de Referência. 

16.4 A execução dos contratos deverá ser acompanhada e fiscalizada por meio de 

instrumentos de controle, que compreendam a mensuração dos aspectos mencionados 

no art. 47 e no ANEXO V, item 2.6, i, ambos da IN nº 05/2017. 

16.5 A fiscalização técnica dos contratos avaliará constantemente a execução do 

objeto e utilizará o Instrumento de Medição de Resultado (IMR), ou outro instrumento 

substituto, para aferição da qualidade da prestação dos serviços, devendo haver o 

redimensionamento no pagamento com base nos indicadores estabelecidos, sempre que 

a CONTRATADA: 

a) não produzir os resultados, deixar de executar, ou não executar com a 

qualidade mínima exigida as atividades contratadas; ou 

b) deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do 

serviço, ou utilizá-los com qualidade ou quantidade inferior à demandada. 

16.6 A utilização do IMR não impede a aplicação concomitante de outros 

mecanismos para a avaliação da prestação dos serviços. 

16.7 Durante a execução do objeto, o fiscal técnico deverá monitorar 

constantemente o nível de qualidade dos serviços para evitar a sua degeneração, 

devendo intervir para requerer à CONTRATADA a correção das faltas, falhas e 

irregularidades constatadas.  

16.8 O fiscal técnico deverá apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliação 

da execução do objeto ou, se for o caso, a avaliação de desempenho e qualidade da 

prestação dos serviços realizada.  

16.9 Em hipótese alguma, será admitido que a própria CONTRATADA materialize a 

avaliação de desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizada.  

16.10 A CONTRATADA poderá apresentar justificativa para a prestação do serviço 

com menor nível de conformidade, que poderá ser aceita pelo fiscal técnico, desde que 

comprovada a excepcionalidade da ocorrência, resultante exclusivamente de fatores 

imprevisíveis e alheios ao controle do prestador.  

16.11 Na hipótese de comportamento contínuo de desconformidade da prestação 

do serviço em relação à qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os níveis 

mínimos toleráveis previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser 

aplicadas as sanções à CONTRATADA de acordo com as regras previstas no ato 

convocatório.  



 
  

 
 

 

16.12 O fiscal técnico poderá realizar avaliação diária, semanal ou mensal, desde 

que o período escolhido seja suficiente para aferir o desempenho e qualidade da 

prestação dos serviços.  

16.13 O fiscal técnico, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade 

pactuada, sem perda da qualidade na execução do serviço, deverá comunicar à 

autoridade responsável para que esta promova a adequação contratual à produtividade 

efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteração dos valores contratuais 

previstos no § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.  

16.14  A conformidade do material a ser utilizado na execução dos serviços deverá 

ser verificada juntamente com o documento da CONTRATADA que contenha sua relação 

detalhada, de acordo com o estabelecido neste Termo de Referência e na proposta, 

informando as respectivas quantidades e especificações técnicas, tais como: marca, 

qualidade e forma de uso.  

16.15 O representante da Contratante deverá promover o registro das ocorrências 

verificadas, adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas 

contratuais, conforme o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993. 

16.16 O descumprimento total ou parcial das demais obrigações e responsabilidades 

assumidas pela Contratada ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas 

neste Termo de Referência e na legislação vigente, podendo culminar em rescisão 

contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 80 da Lei nº 8.666, de 1993. 

16.17 A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a 

responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, 

ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material 

inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica em 

corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes e prepostos, de conformidade 

com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993. 

17 DO RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DO OBJETO   

 

17.1 O recebimento e a aceitação dos serviços que compõem cada Ordem de Serviço 

dar-se-ão definitivamente em até 15 (quinze) dias úteis, após a realização de teste de 

conformidade e vistoria, mediante a lavratura de termo de aceite, para que seja 

configurado o recebimento definitivo.  

 

17.2 É dispensado o Termo de Recebimento Provisório dos serviços, com base no art. 74, 

III, da Lei n° 8666, de 21 de junho de 1993.  

 

17.3 Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo 

com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, 

devendo ser corrigidos/refeitos/substituídos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, às 

custas da Contratada, sem prejuízo da aplicação de penalidades. 

 
17.4 O recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da execução dos 

serviços, será realizado pelo Gestor do Contrato. 

 



 
  

 
 

 

17.4.1 O gestor do contrato analisará os relatórios e toda documentação 

apresentada pela fiscalização técnica e, caso haja irregularidades que impeçam a 

liquidação e o pagamento da despesa, indicará as cláusulas contratuais pertinentes, 

solicitando à CONTRATADA, por escrito, as respectivas correções. 

 

17.4.2   O gestor emitirá termo circunstanciado para efeito de recebimento definitivo 

dos serviços prestados, com base nos relatórios e documentação apresentados, e 

comunicará a CONTRATADA para que emita a Nota Fiscal ou Fatura com o valor 

exato dimensionado pela fiscalização com base no Instrumento de Medição de 

Resultado (IMR), ou instrumento substituto. 

 
17.5 O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da 

Contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato. 

 

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL  

 

17.6 Os serviços poderão ser rejeitados pela fiscalização e refeitos pela contratada, 

sem qualquer ônus à CONTRATANTE, entre outros, nos seguintes casos: 

 

a) Desvio de bordos, superior a 0,01 m em 10 m na execução das marcas retas; 

 

b) Retrorrefletividade dos materiais de sinalização em desacordo com 

especificado; 

 

c) Execução ou acabamento incompleto ou insatisfatório; 

 

d) Qualidade do material em condições inferiores à exigida; 

 

e) Deterioração da sinalização em período inferior ao previsto para sua vida útil; 

 

f) Dimensões, largura e espaçamento das faixas de sinalização, marcas viárias, ou 

quaisquer outros elementos em desacordo com o Manual Brasileiro de 

Sinalização de Trânsito – Volume IV; 

 

g) Tachões com dimensões, resistência e retrorrefletividade fora das 

especificações; 

 

h) Utilização de material ou execução de serviço em desacordo com este Termo 

de Referência ou com as Normas Técnicas da ABNT. 

 
SINALIZAÇÃO VERTICAL 

 
17.7  Os serviços poderão ser rejeitados pela fiscalização e refeitos pela contratada, sem 

qualquer ônus à CONTRATANTE, entre outros, nos seguintes casos: 

 
a) Desvio de dimensões inferiores às dimensões especificadas, com tolerância de 

5%; 



 
  

 
 

 

b) Retrorrefletividade ou padrões de cores Münsell em desacordo com 

especificado; 

c) Padrões e formas em desacordo com o previsto no Manual de Sinalização do 

CONTRAN – Volumes I a III; 

d) Posicionamento de placas de modo inadequado ou em desacordo com o 

projeto; 

e) Execução ou acabamento incompleto ou insatisfatório; 

f) Qualidade do material em condições inferiores à exigida; 

g) Deterioração da sinalização em período inferior ao previsto para sua vida útil; 

h) Utilização de material ou execução de serviço em desacordo com este Termo 

de Referência ou com as Normas Técnicas da ABNT. 

 
BICICLETÁRIOS 

 

17.8 Os serviços poderão ser rejeitados pela fiscalização e refeitos pela contratada, sem 

qualquer ônus à CONTRATANTE, entre outros, nos seguintes casos: 

 

a) Desvio de dimensões inferiores às dimensões especificadas, com tolerância de 5%; 

b) Padrões e formas em desacordo com o previsto; 

c) Posicionamento de paraciclos de modo inadequado ou em desacordo com o 

projeto; 

d) Execução ou acabamento incompleto ou insatisfatório; 

e) Qualidade do material em condições inferiores à exigida; 

f) Deterioração do paraciclo em período inferior ao previsto para sua vida útil; 

g) Utilização de material ou execução de serviço em desacordo com este Termo 

de Referência ou com as Normas Técnicas da ABNT. 

 

LOMBADAS 

17.9  Os serviços poderão ser rejeitados pela fiscalização e refeitos pela contratada, sem 

qualquer ônus à CONTRATANTE, entre outros, nos seguintes casos: 

 
a)   Execução ou acabamento incompleto ou insatisfatório; 

b) Deterioração da lombada em período inferior ao previsto para sua vida útil; 

c) Qualidade do material em condições inferiores à exigida; 

d) As diferenças entre as dimensões e afastamentos medidos, com relação ao 

ANEXO II – CARACTERÍSTICAS DA ONDULAÇÃO TRANSVERSAL da Resoluçãonº 600 do 

CONTRAN, sejam superiores a 10%. Nenhuma tolerância, entretanto, deve ser admitida para 

mais, no que se refere à altura dos dispositivos, e para menos, no que diz respeito à dimensão 

da base das lombadas. 

e)    Utilização de material ou execução de serviço em desacordo com este Termo 

de Referência ou com as Normas Técnicas da ABNT. 

 

 

 



 
  

 
 

 

18 DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

18.1 Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, a CONTRATADA 

que: 

18.1.1 Não aceitar/retirar a nota de empenho, ou não assinar o termo 

de contrato, quando convocado dentro do prazo de validade da proposta; 

18.1.2 inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações 

assumidas em decorrência da contratação; 

18.1.3 deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 

18.1.4 ensejar o retardamento da execução do objeto; 

18.1.5 não mantiver a proposta; 

18.1.6 falhar ou fraudar na execução do contrato; 

18.1.7 apresentar documentação falsa; 

18.1.8 comportar-se de modo inidôneo; e 

18.1.9 cometer fraude fiscal. 

  18.2 Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa 

quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o 

conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o 

encerramento da fase de lances. 

 

18.3 O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas no 

subitem anterior ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes 

sanções: 

18.3.1  Advertência por escrito, quando do não cumprimento de 

quaisquer das obrigações contratuais consideradas faltas leves, assim 

entendidas aquelas que não acarretam prejuízos significativos para o 

serviço contratado; 

18.3.2   Multa de:  

18.3.2.1  0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois 

décimos por cento) por dia sobre o valor adjudicado em caso de 

atraso na execução dos serviços, limitada a incidência a 15 (quinze) 

dias. Após o décimo quinto dia e a critério da Administração, no caso 

de execução com atraso, poderá ocorrer a não-aceitação do objeto, 

de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução total da obrigação 

assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;  

18.3.2.2  0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por 

cento) sobre o valor adjudicado, em caso de atraso na execução do 

objeto, por período superior ao previsto no subitem acima ou de 

inexecução parcial da obrigação assumida; 

18.3.2.3 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por 

cento) sobre o valor adjudicado, em caso de inexecução total da 

obrigação assumida; 



 
  

 
 

 

18.3.2.4  0,2% a 3,2% por dia sobre o valor do contrato, 

conforme detalhamento constante das tabelas 25 e 26 abaixo; e 

18.3.2.5  0,07% (sete centésimos por cento) do valor do 

contrato por dia de atraso na apresentação da garantia (seja para 

reforço ou por ocasião de prorrogação), observado o máximo de 2% 

(dois por cento. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizará a 

Administração CONTRATANTE a promover a rescisão do contrato; 

18.3.2.6  As penalidades de multa decorrentes de fatos 

diversos serão consideradas independentes entre si. 

18.3.3  Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, 

entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e 

atua concretamente, pelo prazo de até 2 (dois) anos; 

18.3.4  Sanção de impedimento de licitar e contratar com órgãos e 

entidades da União, com o consequente descredenciamento no SICAF pelo 

prazo de até 5 (cinco) anos; 

18.3.5 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 

Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da 

punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 

autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a 

Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;  

18.4 As sanções previstas nos subitens 18.3.1, 18.3.3, 18.3.4 e 18.3.5 poderão ser 

aplicadas à CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a 

serem efetuados. 

Para efeito de aplicação de multas, às infrações são atribuídos graus, de acordo com as 

tabelas 25 e 26:    

Tabela 25 

GRAU CORRESPONDÊNCIA 

1 0,2% ao dia sobre o valor do contrato 

2 0,4% ao dia sobre o valor do contrato 

3 0,8% ao dia sobre o valor do contrato 

4 1,6% ao dia sobre o valor do contrato 

5 3,2% ao dia sobre o valor do contrato 

Tabela 26 

INFRAÇÃO 

ITEM DESCRIÇÃO GRAU 

1 
Permitir situação que crie a possibilidade de 

causar dano físico, lesão corporal ou 
05 



 
  

 
 

 

consequências letais, por ocorrência; 

2 

Suspender ou interromper, salvo motivo de 

força maior ou caso fortuito, os serviços 

contratuais por dia e por unidade de 

atendimento; 

04 

3 

Servir-se de funcionário sem qualificação 

para executar os serviços contratados, por 

empregado e por dia; 

03 

4 
Recusar-se a executar serviço determinado 

pela fiscalização, por serviço e por dia; 
02 

Para os itens a seguir, deixar de: 

5 

Cumprir determinação formal ou instrução 

complementar do órgão fiscalizador, por 

ocorrência; 

02 

6 

Substituir empregado alocado que não 

atenda às necessidades do serviço, por 

funcionário e por dia; 

01 

7 

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus 

Anexos não previstos nesta tabela de multas, 

após reincidência formalmente notificada pelo 

órgão fiscalizador, por item e por ocorrência; 

03 

8 

Indicar e manter durante a execução do 

contrato os prepostos previstos no 

edital/contrato; 

01 

9 

Providenciar treinamento para seus 

funcionários conforme previsto na relação de 

obrigações da CONTRATADA 

01 

18.5 Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as 

empresas ou profissionais que: 

18.5.2 tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, 

fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; 
 

18.5.3 tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 
 

18.5.4 demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração 

em virtude de atos ilícitos praticados.  

18.7 Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de 

infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato 

lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo 

administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser 

remetidas à autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e 

decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou Processo 

Administrativo de Responsabilização – PAR. 

 



 
  

 
 

 

     18.8    A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não 

consideradas como ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos 

termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade 

administrativa. 

 

     18.9   O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos 

administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à 

Administração Pública Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, 

com ou sem a participação de agente público. 

 

     18.10 Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela 

conduta do licitante, a União ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente 

judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil. 

 

     18.11 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 

administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao 

licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, 

e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999. 

 

     18.12 A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração 

a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano 

causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade. 

 

18.13 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 

 

18.14 As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no 

Termo de Referência. 

19. DA LICITAÇÃO  

 

19.1 A licitação para os serviços objeto deste Termo de Referência será realizada na 

modalidade Pregão Eletrônico no Sistema de Registro de Preços, nos termos dos 

incisos II e IV, art. 3°, do Decreto n° 7.892/2013, considerando que há uma 

imprevisibilidade de quantitativo durante a execução dos serviços devido às 

adaptações e incrementos ao projeto sob demanda específica dos diversos 

interessados.  

19.2 A classificação das propostas será pelo critério de MENOR PREÇO, representado pelo 

MENOR PREÇO POR ITENS, observado os preços de referência máximos da 

contratação. 

 

19.3 Os valores de referência máximos serão utilizados na análise dos valores ofertados 

pela licitante, para fins de aceitação ou não da proposta comercial.  

 

19.4 Serão desclassificadas, em conformidade com o item 9.1 do Anexo VII-A da IN 

SEGES/MPDG n° 5/2017, as propostas que: 

 

I - contenham vícios ou ilegalidades;  

 



 
  

 
 

 

II - não apresentem as especificações técnicas exigidas neste Termo de 

Referência; 

 

III - apresentem preços finais superiores ao valor máximo mensal estabelecido pela 

ANA neste Termo de Referência; 

 

IV - apresentem preços que sejam manifestamente inexequíveis; e  

 

V - não vierem a comprovar sua exequibilidade, em especial em relação ao preço 

e a produtividade apresentada. 

 
 

Documentação relativa à Capacidade Técnico-Profissional:   

 

19.5 Para a comprovação da Capacidade Técnica das licitantes dos itens 1, 2 e 4 serão 

exigidos:  

  

a) ATESTADO(S) DE CAPACIDADE TÉCNICA, expedidos por Pessoas Jurídicas de 

Direito Público ou Privado, DEVIDAMENTE REGISTRADOS NO CONSELHO REGIONAL DE 

ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA – CREA. Os atestados deverão especificar 

o tipo de atividade executada, local, natureza, escopo, prazo e outros dados 

característicos, além do nome e endereço do emissor, de modo a comprovar aptidão 

para desempenho de atividade pertinente e compatível em características e 

quantidades do objeto desta licitação, demonstrando que executou os serviços, com, 

no mínimo, 50% (cinquenta por cento) dos seguintes itens: 

 

 

 

Item Subitem SERVIÇO 

UNIDADE 

DE 

MEDIDA 

Quantidade 50% 

 

 

1 

 

 

 

 

1.1 

Demarcação de vagas de 

estacionamento para veículos 

comuns, sem fechamento, setas e 

zebrados necessários, com tinta 

acrílica à base de solvente na cor 

amarela. 

m2 2600 1300 

 1.6 

Pintura de vias de ligação, faixa de 

pedestres, faixa de retenção e 

inscrições no pavimento (símbolos e 

setas), com tinta acrílica à base de 

solvente na cor branca. 

m2 1420 710 

2 2.2 

Montagem e instalação de placas de 

sinalização de regulamentação, 

indicação e advertência, em chapa 

de aço galvanizado, com pintura e 

Unidade 450 225 



 
  

 
 

 

adesivos refletivo e verniz de 

proteção, parafusada em hastes 

metálicas em aço galvanizado  

4 4.1 

Execução e pintura de ondulações 

transversais do Tipo “B”, na largura da 

pista, em Concreto Asfáltico Usinado 

a Quente (CBUQ), com fôrmas de 

madeira e emulsão asfáltica para 

pintura de ligação. 

m3 60 30 

 

 
b)   INDICAÇÃO DE RESPONSÁVEL(IS) TÉCNICO(S) pelos serviços a serem 

executados na área de Engenharia Civil. O responsável deverá possuir vínculo com a 

empresa licitante, comprovando por intermédio de Contrato, Ficha Funcional, CTPS, 

etc. 

 

c) DECLARAÇÃO formal emitida pela licitante de que, quando da assinatura do 

contrato, disponibilizará os EQUIPAMENTOS, APARELHOS e PESSOAL TÉCNICO 

adequados à execução do Serviço de que trata o objeto desta licitação. Esses 

equipamentos estarão sujeitos à vistoria “in loco” pela CONTRATANTE, por ocasião da 

contratação e sempre que necessário. 

 

d) REGISTRO OU CERTIDÃO COMPROBATÓRIA DE INSCRIÇÃO DA EMPRESA 

LICITANTE, regular, expedido pelo Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e 

Agronomia – CREA da região da empresa licitante, na forma da Lei 5.194 de 24/12/66, 

em que constem o(s) nome(s) do(s) responsável(eis) técnicos indicado(s) na alínea “b” 

desse subitem, que comprove o exercício da atividade relacionada com o objeto da 

licitação. 

 

 

19.6 Para a comprovação do disposto na alínea “a” do item anterior será aceito o 

somatório de atestados que comprovem que a licitante prestou serviços compatíveis 

com os itens do objeto licitado. 

 

 

19.7 Para a comprovação da Capacidade Técnica das licitantes do item 3 serão exigidos: 

 

a) DECLARAÇÃO formal emitida pela licitante de que, quando da assinatura do 

contrato, disponibilizará os EQUIPAMENTOS, APARELHOS e PESSOAL TÉCNICO 

adequados à execução do Serviço de que trata o objeto desta licitação. Esses 

equipamentos estarão sujeitos à vistoria “in loco” pela CONTRATANTE, por ocasião 

da contratação e sempre que necessário. 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

 
 

 

Documentação relativa à Qualificação Econômico-Financeira:   

  

 

19.8 Para fins de comprovação da qualificação econômico-financeira, as licitantes 

deverão apresentar a seguinte documentação: 

 

I - Certidão negativa de falência ou de recuperação judicial ou extrajudicial, 

expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica:  

 

a) no caso de certidões que não possuam explicitamente prazos de validade, será 

considerado o prazo de validade máximo de trinta dias, contado da data de sua emissão; e 

 

b) as certidões que não possibilitem certificação da autenticidade de conteúdo e 

órgão expedidor por meio digital, somente serão aceitas se apresentadas em documento 

original ou mediante cópia autenticada. Visando à celeridade do processo licitatório, as 

licitantes poderão enviá-las por meio eletrônico, devendo, no entanto, remeter no prazo de 

três dias contados da data do envio por meio eletrônico, os documentos originais ou cópias 

autenticadas para verificação.  

 

II - Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já 

exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da 

empresa, assinados por profissional em ciências contábeis legalmente habilitado e pelo 

empresário ou sociedade empresária, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços 

provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 

três meses da data de apresentação da proposta, comprovando, cumulativamente, que 

possui os seguintes índices: 

 

a) as empresas constituídas no exercício em curso deverão apresentar cópia do 

balanço de abertura ou cópia do livro diário contendo o balanço de abertura, inclusive os 

termos de abertura e encerramento; 

 

b) a boa situação financeira a que se refere este subitem estará comprovada na 

hipótese de a licitante dispor de Índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez 

Corrente (LC) superiores a 1 (um inteiro), calculados de acordo com as seguintes fórmulas: 

 

1) Liquidez Geral, Liquidez Corrente e Solvência Geral superiores a 1 (um); 

 

                     Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 

1.1)   LG =  ____________________________________       > 1 

                     Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

           

                                      Ativo Total 

1.2)   SG =  ____________________________________      > 1 

                     Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

 

                    Ativo Circulante 

1.3)  LC =   ______________                                                  >  1 

                    Passivo circulante  

 



 
  

 
 

 

Documentação relativa à Habilitação Jurídica: 

 

 

19.9 Para fins de comprovação da qualificação jurídica, as licitantes deverão 

apresentar registro comercial, no caso de empresa individual; ato constitutivo, 

estatuto ou contrato social em vigor, registrado, em se tratando de sociedades 

empresariais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de 

eleição de seus administradores; no caso de sociedades simples, inscrição do ato 

constitutivo, acompanhada de prova de diretoria em exercício; decreto de 

autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 

funcionamento no país e ato de registro ou autorização para funcionamento, 

expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 

 

Documentação relativa à Regularidade Fiscal e Trabalhista: 

 

19.10 A fase de habilitação consistirá, também, na consulta on-line ao Sistema 

Unificado de Cadastro de Fornecedores – SICAF e/ou às certidões respectivas, ao Cadastro 

Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS do Portal da Transparência, ao Cadastro 

Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa disponível no Portal 

do CNJ (Conselho Nacional de Justiça) e Certidão Negativa (ou Positiva com efeito de 

Negativa) de Débitos Trabalhistas (CNDT).  

  

19.10.1 Para fins de habilitação, caso a certidão ainda não esteja contemplada no 

SICAF, será considerada a CNDT mais atualizada, conforme entendimento do Tribunal 

Superior do Trabalho – TST, ratificada pela orientação do Ministério do Planejamento, 

Desenvolvimento e Gestão - MPDG.  

  

 

Documentação Complementar: 

 

19.11 Serão exigidos, na fase de habilitação, os seguintes documentos das licitantes: 

 

I - Declaração, sob as penas da lei, de inexistência de fato que possa impedir a 

sua habilitação no procedimento licitatório, conforme modelo constante do Anexo III;  

 

II - Declaração, sob as penas da lei, de que não possui em seu quadro de pessoal 

e nem utilizará, sob qualquer pretexto: profissionais com idade inferior a dezoito anos em 

trabalho noturno, perigoso ou insalubre, ou com idade inferior a dezesseis anos em qualquer 

trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos, conforme modelo 

constante do Anexo IV;  

 

III - Declaração que comprove o enquadramento da licitante na categoria de 

microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma prevista no art. 3º da Lei 

Complementar nº 123, de 2006, e comprovação de tal condição por meio de registros no 

Registro de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, conforme modelo 

constante do Anexo V, se for o caso; 

 

IV - Declaração de atendimento aos critérios de sustentabilidade, conforme 

modelo constante do Anexo VI;  



 
  

 
 

 

 

V - Declaração, de que não possui familiar de agente público prestando serviço 

no órgão público ou entidade em que este exerça cargo em comissão ou função de 

confiança, conforme modelo constante do Anexo VII;  

 

VI - Declaração de Vistoria (opcional) - Anexo IX, comprovando que a licitante, 

por meio do seu Responsável Técnico, devidamente identificado e credenciado, vistoriou os 

locais e as instalações da ANA e dos Partícipes do Complexo Administrativo no SPO, e tomou 

ciência dos serviços a serem executados; 

  

VII - caso a licitante não proceda a vistoria nos locais e instalações da ANA e dos 

Partícipes do Complexo Administrativo no SPO, de forma a obter pleno conhecimento das 

condições e eventuais dificuldades para a execução dos serviços, bem como de todas as 

informações necessárias à formulação da sua proposta de preços, deverá apresentar a 

Declaração de Concordância com os Termos do Edital - Anexo VIII. 

 

19.12 Além da documentação anteriormente listada, as licitantes deverão observar as 

demais exigências correlatas à fase de habilitação, porventura definidas no 

Instrumento Convocatório.  

20 DA GARANTIA  

 

20.1 A licitante vencedora contratada deverá apresentar à ANA, até 10 (dez) dias úteis 

após a assinatura do Contrato, comprovante de prestação de garantia correspondente a 

5% (cinco por cento) do valor total do Contrato, com validade até 3 (três) meses após a sua 

vigência, conforme previsto no art. 56, § 1º, da Lei nº 8.666, de 1993, com o objetivo de 

assegurar que todas as condições que serão assumidas sejam cumpridas, mediante a 

opção por uma das seguintes modalidades: 

                    

I - caução em dinheiro ou título da dívida pública; 

II - seguro-garantia; ou 

III - fiança bancária. 

 

20.2 A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de: 

 

I -  prejuízo advindo do não cumprimento do objeto do Contrato e do 

não adimplemento das demais obrigações nele previstas; 

 

II -    prejuízos causados à administração ou a terceiro, decorrentes de 

culpa ou dolo durante a execução do Contrato; 

 

III -    multas moratórias e punitivas aplicadas pela ANA à licitante 

vencedora contratada; e 

 

IV -     obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias de qualquer 

natureza, não honradas pela licitante vencedora contratada.  

 



 
  

 
 

 

20.3 A garantia na modalidade caução em dinheiro deverá ser depositada em 

instituições e agências financeiras oficiais, com correção monetária, em favor da ANA. 

 

20.4 A garantia na modalidade em título da dívida pública, que deverá ter sido emitido 

sob à forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de 

custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil - BCB e avaliados pelos seus valores 

econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda - MF. 

 

20.5 Não serão aceitas garantias na modalidade seguro-garantia em cujos termos não 

constem expressamente os eventos indicados no subitem 20.2. 

 

20.6 A inobservância do prazo fixado para a apresentação da garantia acarretará a 

aplicação de multa de 0,7% (sete centésimos por cento) do valor do Contrato por dia de atraso, 

até o máximo de dois inteiros e um décimo por cento. 

 

20.7 O atraso superior a 30 (trinta) dias autoriza a ANA a promover a retenção dos 

pagamentos devidos à licitante vencedora contratada, até o limite de cinco por cento do 

valor anual do Contrato, a título de garantia, a ser depositados em conta específica junto à 

CEF, com correção monetária, em favor da ANA. 

 

20.8 Caso ocorra a prorrogação da vigência do Contrato, observadas as disposições 

constantes no art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993, a licitante vencedora contratada deverá, a cada 

celebração de termo aditivo, providenciar a devida renovação da garantia prestada, 

tomando-se por base o valor atualizado do Contrato. 

 

20.9 A garantia será recalculada, nas mesmas condições e proporções, sempre que 

ocorrer substancial modificação no valor do Contrato. 

 

20.10 No caso de vencimento, utilização ou recálculo da garantia, a licitante vencedora 

contratada terá cinco dias úteis, a contar da ocorrência do fato, para renová-la ou 

complementá-la. 

 

20.11 A garantia será restituída automaticamente, ou por solicitação, no prazo de até três 

meses contados do final da vigência do Contrato ou da rescisão, em razão de outras hipóteses 

de extinção contratual previstas em lei. 

 

20.12 Nas hipóteses em que o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente, para 

corrigir quaisquer imperfeições na execução do objeto do Contrato ou para reparar danos 

decorrentes da ação ou omissão da licitante vencedora contratada, de seu Preposto ou de 

quem em seu nome agir, ou ainda nos casos de multas aplicadas depois de esgotado o prazo 

recursal, ou ainda redução em termos reais por desvalorização da moeda, de forma que não 

mais represente cinco por cento do valor anual total do Contrato, a mesma deverá, no prazo 

máximo de quarenta e oito horas, recompor o valor total dessa garantia, sob pena de 

aplicação de penalidade prevista no item 18.2.2, salvo na hipótese de comprovada 

inviabilidade de cumprir tal prazo, mediante justificativa apresentada por escrito e aceita pelo 

Gestor do Contrato.  

 

20.13 A ANA não executará a garantia na ocorrência de uma ou mais das seguintes 

hipóteses: 



 
  

 
 

 

 

I -  caso fortuito ou força maior; 

 

II -  alteração, sem prévio conhecimento da seguradora ou do fiador, das 

obrigações contratuais; 

 

III -  descumprimento das obrigações pela licitante vencedora contratada 

decorrentes de atos ou fatos praticados pela ANA; e 

 

IV -  atos ilícitos dolosos praticados por servidores da ANA. 

 

20.14 Caberá à própria Administração apurar a isenção da responsabilidade prevista nos 

incisos III e IV do subitem 20.13.   

20.15 Não serão aceitas garantias que incluam outras isenções de responsabilidade que 

não as previstas no subitem 20.13. 

 

20.16 Para efeitos da execução da garantia, os inadimplementos contratuais deverão ser 

comunicados pela ANA a licitante vencedora contratada, no prazo de até noventa dias após 

o término de vigência do Contrato. 

 

20.17 Será considerada extinta a garantia com a devolução da apólice, carta fiança ou 

autorização para o levantamento de importâncias depositadas em dinheiro a título de 

garantia, acompanhada de declaração da ANA, mediante termo circunstanciado, de que a 

licitante vencedora contratada cumpriu todas as cláusulas do Contrato, e, também, com a 

extinção do Contrato. 



 
  

 
 

 

ANEXO II 

 

DA PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇOS 

 

 

ITEM SUBITEM SERVIÇO 

UNIDADE 

DE 

MEDIDA 

QUANTIDADE 
VALOR 

UNITÁRIO 

VALOR 

TOTAL 

1 

1.1 

Demarcação de vagas de 

estacionamento para 

veículos comuns, sem 

fechamento, setas e 

zebrados necessários, com 

tinta acrílica à base de 

solvente na cor amarela. 

m² 2600   

1.2 

Demarcação de vagas de 

estacionamento para 

Portadores de 

Necessidades Especiais -

PNEs, juntamente com 

zebrados necessários, com 

tinta acrílica à base de 

solvente na cor amarela e 

emblema nas cores azul e 

branco. 

m² 800   

1.3 

Demarcação de vagas de 

estacionamento para 

motos, com tinta acrílica à 

base de solvente na cor 

amarela. 

m² 520   

1.4 

Demarcação de vagas de 

estacionamento para 

idosos e gestantes, com 

tinta acrílica à base de 

solvente na cor amarela. 

m² 820   

1.5 

Pintura de vias de ligação, 

marcas de canalização e 

linhas de “canteiro”, com 

tinta acrílica à base de 

solvente na cor amarela. 

m² 1300   

1.6 

Pintura de vias de ligação, 

faixa de pedestres, faixa de 

retenção e inscrições no 

pavimento (símbolos e 

setas), com tinta acrílica à 

base de solvente na cor 

branca. 

m² 1420   

1.7 

Fornecimento e 

implantação de tachões 

bidirecionais, com 2 

elementos refletivos. 

Unidade 335   



 
  

 
 

 

Valor total do Item 1  

2 

2.1 

Desmontagem de placas e 

hastes enferrujadas e em 

desuso 

Unidade 300   

2.2 

Montagem e instalação de 

placas de sinalização de 

regulamentação, 

indicação e advertência, 

em chapa de aço 

galvanizado, com pintura e 

adesivos refletivo e verniz 

de proteção, parafusada 

em hastes metálicas em 

aço galvanizado 

Unidade 450   

2.3 

Montagem e instalação de 

placas de sinalização de 

regulamentação, 

indicação e advertência, 

em chapa de aço 

galvanizado, com pintura e 

adesivos refletivo e verniz 

de proteção 

Unidade 300   

Valor Item 2  

3 3.1 

Confecção, montagem e 

instalação de paraciclo em 

tubo galvanizado ou aço 

inoxidável, com mais de 

2mm de espessura e 

dimensões: 75 cm x 100 cm 

(altura x comprimento) e 

diâmetro da barra com 

mais de 5cm, em formato 

“U invertido”, parafusado 

no pavimento. 

Unidade 130   

Valor Item 3  

4 4.1 

Execução e pintura de 

ondulações transversais do 

Tipo “B”, na largura da 

pista, em Concreto 

Asfáltico Usinado a Quente 

(CBUQ), com fôrmas de 

madeira e emulsão 

asfáltica para pintura de 

ligação. 

m³ 60   

Valor Item 4 R$  

Valor total proposto R$ 

 

 



 
  

 
 

 

                        DADOS DA PROPONENTE 

 

      NOME: ___________________________________________________________________ 

     RAZÃO SOCIAL: __________________________________________________________ 

        CNPJ Nº: __________________________________________________________________ 

       ENDEREÇO COMPLETO: ___________________________________________________ 

                                         TELEFONES: ______________________________________________________________ 

                                         E-MAIL:__________________________________________________________________ 

                                         VALIDADE DA PROPOSTA: _______________ (não inferior a 60 (sessenta) dias) 



 
  

 
 

 

 

ANEXO III 

 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO 

 

 

 

(Nome da empresa)_____________________, CNPJ nº _______________________, sediada na 

_________________(endereço completo) ______________________, por intermédio de seu 

representante legal, o(a) Sr.(a)_______________infra-assinado,___________(informar o 

cargo)____________, Identidade nº  ________________, expedida pela(o) ________, e CPF nº 

________________, DECLARA, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos 

impeditivos para a sua habilitação para o procedimento licitatório, ciente da 

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

 

 

 

 

Brasília-DF,        de                         de 2019. 

 

 

_________________________________________________ 

Carimbo e assinatura do representante legal 

 



 
  

 
 

 

 

ANEXO IV 

 
 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ART. 27, INCISO V, DA LEI Nº 8.666, DE 21 

DE JUNHO DE 1993. 

 

 
 

1. (Nome  da  empresa)  _ ,  CNPJ  nº , 
sediada (endereço  completo)   , por intermédio de 
seu representante legal, o(a) Sr.(a)  , infra-assinado  (informar  o  
cargo) 

  , Identidade nº , expedida pelo(a) , e CPF 
nº 

  , DECLARA, sob as penas da lei, para fins do disposto no art. 27, inciso 
V, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 
1999, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre, e não contrata menor de 16 (dezesseis) anos. 

 

 

2. Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de menor 
aprendiz (      ). 

 

Brasília-DF, de de 2019. 

 

 



 
  

 
 

 

 

ANEXO V 

 
 

TERMO DE OPÇÃO/DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 

 

 

 
 

(Nome da empresa) , CNPJ nº , sediada 
(endereço completo)   , por intermédio de seu 
representante legal,     o(a)     Sr.(a)  ,     infra-assinado     (informar     o     
cargo) 

  , Identidade nº , expedida pelo(a) , e CPF 
nº 

  , OPTA pelo tratamento diferenciado e favorecido estabelecido pela 
Lei Complementar nº 123, de 15 de dezembro de 2006, nos termos do art. 3º e seus 
parágrafos, estando apta a usufruir o tratamento ali previsto e DECLARA ser: ( ) 
Microempresa ( ) Empresa de Pequeno Porte. 

 

Brasília-DF, de de 2019. 

 

 

 

 
 

 

(Representante legal) 



 
  

 
 

 

ANEXO VI 

 

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 

(art. 5º da Instrução Normativa SLTI/MP nº 1, de 19 de janeiro de 2010) 

 

 
 

  (Nome    da    empresa),    CNPJ    nº , sediada 

 (endereço completo), por intermédio de seu Representante 

legal, o(a) Sr.(a) _______________________________________________,             infra-

assinado     (informar  

o cargo), Identidade nº ______________, expedida pelo(a) , e CPF 

nº _______________________, DECLARA, sob as penas da lei, que adota práticas de 

desfazimento sustentável ou reciclagem dos bens que forem inservíveis para o processo de 

reutilização, em cumprimento ao art. 5º da Instrução Normativa SLTI/MP nº 1, de 19 de janeiro 

de 2010. 

 

 

Brasília-DF, de de . 

 

 

 

 

  
(Representante legal) 



 
  

 
 

 

ANEXO VII 

DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE 

IDENTIFICAÇÃO 
NOME EMPRESA: 

 

Nº CONTRATO: 
NOME DECLARANTE: 
CPF: 
CARGO: 

CNPJ: 

  

DECLARO, para fins de contratação de prestação de serviços junto à ANA, que: 

(      ) os sócios desta empresa, bem como seus gerentes e diretores  NÃO  são  cônjuges,  

companheiros(as) ou parentes,  em linha reta, colateral ou por afinidade, até  o terceiro grau, 

inclusive, de Membro ou Servidor ocupante de cargo de direção , chefia e assessoramento da  

Agência Nacional de Águas – ANA; 

(      ) os sócios  desta empresa, bem como seus gerentes e diretores são  cônjuges,  

companheiros(as) ou parentes, até o terceiro grau, inclusive, de Membro ou Servidor  

ocupante do cargo de direção da Agência Nacional de Águas - ANA, abaixo identificado(s): 

Nome do membro ou servidor: ____________________________________ 

Cargo: ___________________________________________________________ 

Órgão de Lotação:_______________________________________________ 

Grau de Parentesco:______________________________________________ 

Por ser verdade, firmo a presente, sob as penas da lei. 

___________________________________________________________
Assinatura 

LOCAL E DATA DA ASSINATURA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

 
 

 

 

ANEXO VIII 

 

DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM OS TERMOS DO EDITAL 

 

 

 

 

(Nome  da  empresa) ,  CNPJ  nº ,  sediada  

na 

  (endereço   completo)  , por intermédio de seu 

representante      legal,      o(a)      Sr.(a) infra-assinado, (informar o 

cargo) ,  Identidade  nº ,  expedida  pela(o)  ,  e  CPF  

nº 

  , DECLARA, sob as penas da lei, que examinou criteriosamente os 

documentos do Edital do Pregão Eletrônico nº       /ANA/2019, e julgou-os suficientes para a 

elaboração das propostas voltadas ao atendimento do objeto licitado. 

 

DECLARA, ainda, que tem pleno e total conhecimento das condições locais e físicas, 

bem como das especificações técnicas necessárias para a execução dos serviços. 

 

Brasília-DF, de de 2019. 

 

 

 

 

  
(Representante legal) 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Observação: Esta Declaração deve ser firmada pelo proprietário, dirigentes da 

empresa ou sócios, conforme o caso.) 



 
  

 
 

 

 

ANEXO IX 

TERMO DE VISTORIA DAS INSTALAÇÕES (opcional) 

Na forma  do edital em referência, c/c o inciso III do artigo da Lei nº 8.666/93, declaro que a 

empresa __________________________________________, inscrita no CNPJ/MJ sob nº 

_______________________________ , através do Sr. ____________________________________ Célula de 

identidade nº______________, devidamente identificado tomou conhecimento de todas as 

informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações relativas ao objeto 

da licitação em epígrafe, através de vistoria no local onde serão executados os respectivos 

serviços, mediante inspeção e coleta de informações de todos os dados e elementos que 

possam vir a influir no valor da proposta a ser oferecida na execução dos trabalhos 

pertinentes. 

Brasília, ____ de _______________ de 2019 

 

                                           

Ciente: 

____________________________________ 

Representante da empresa (colocar carimbo) 

Telefone: ___________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

 
 

 

 

ANEXO X 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

 

N.º ......... 

 

 

A AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS -ANA, com sede no Setor Policial, Área 5, Quadra 3, Bloco 

“M” – Brasília/DF, CEP nº 70.610-200 CNPJ nº 04.204.444/0001-08, neste ato representado(a) 

pelo(a) ......, nomeado(a) pela  Portaria nº ...... de ..... de ...... de 200..., publicada no ....... de ..... 

de ....... de ....., inscrito(a) no CPF sob o nº .............portador(a) da Carteira de Identidade nº 

......., considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, 

para REGISTRO DE PREÇOS nº ......./20..., publicada no ...... de ...../...../20....., processo 

administrativo nº 02501.003562/2018-27, RESOLVE registrar os preços da(s)  empresa(s) 

indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) 

e na(s)  quantidade(s)  cotada(s), atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se 

as partes às normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no 

Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e em conformidade com as disposições a seguir: 

 

1. DO OBJETO 

1.1. A presente Ata tem por objeto a Contratação de empresa(s) especializada(s) nos 

serviços de sinalização horizontal e vertical de trânsito, confecção e montagem e 

instalação de bicicletários e execução e pintura de ondulações transversais para a 

melhoria do tráfego interno do Complexo Administrativo do Setor Policial -SPO e de 

outros endereços que a ANA venha a utilizar, assim como para eventual(is) não 

participante(s), do edital de Pregão nº ........../2019, que é parte integrante desta Ata, 

assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição. 

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS 

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto e as demais condições 

ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:  

ITEM SUBITEM SERVIÇO 

UNIDADE 

DE 

MEDIDA 

QUANTIDADE 
VALOR 

UNITÁRIO 

VALOR 

TOTAL 

1 1.1 

Demarcação de vagas 

de estacionamento para 

veículos comuns, sem 

fechamento, setas e 

zebrados necessários, com 

m² 2600   



 
  

 
 

 

tinta acrílica à base de 

solvente na cor amarela. 

1.2 

Demarcação de vagas 

de estacionamento para 

Portadores de 

Necessidades Especiais -

PNEs, juntamente com 

zebrados necessários, com 

tinta acrílica à base de 

solvente na cor amarela e 

emblema nas cores azul e 

branco. 

m² 800   

1.3 

Demarcação de vagas 

de estacionamento para 

motos, com tinta acrílica à 

base de solvente na cor 

amarela. 

m² 520   

1.4 

Demarcação de vagas 

de estacionamento para 

idosos e gestantes, com 

tinta acrílica à base de 

solvente na cor amarela. 

m² 820   

1.5 

Pintura de vias de 

ligação, marcas de 

canalização e linhas de 

“canteiro”, com tinta 

acrílica à base de solvente 

na cor amarela. 

m² 1300   

1.6 

Pintura de vias de 

ligação, faixa de pedestres, 

faixa de retenção e 

inscrições no pavimento 

(símbolos e setas), com 

tinta acrílica à base de 

m² 1420   



 
  

 
 

 

solvente na cor branca. 

1.7 

Fornecimento e 

implantação de tachões 

bidirecionais, com 2 

elementos refletivos. 

Unidad

e 
335   

Valor do Item 1 R$ 

2 

2.1 

Desmontagem de 

placas e hastes 

enferrujadas e em desuso 

Unidad

e 
300   

2.2 

Montagem e 

instalação de placas de 

sinalização de 

regulamentação, 

indicação e advertência, 

em chapa de aço 

galvanizado, com pintura e 

adesivos refletivo e verniz 

de proteção, parafusada 

em hastes metálicas em 

aço galvanizado 

Unidad

e 
450   

2.3 

Montagem e 

instalação de placas de 

sinalização de 

regulamentação, 

indicação e advertência, 

em chapa de aço 

galvanizado, com pintura e 

adesivos refletivo e verniz 

de proteção 

Unidad

e 
300   

Valor do Item 2 R$ 



 
  

 
 

 

3 3.1 

Confecção, 

montagem e instalação de 

paraciclo em tubo 

galvanizado ou aço 

inoxidável, com mais de 

2mm de espessura e 

dimensões: 75 cm x 100 cm 

(altura x comprimento) e 

diâmetro da barra com 

mais de 5cm, em formato 

“U invertido”, parafusado 

no pavimento. 

Unidad

e 
130   

Valor do Item 3 R$ 

4 4.1 

Execução e pintura de 

ondulações transversais do 

Tipo “B”, na largura da 

pista, em Concreto 

Asfáltico Usinado a Quente 

(CBUQ), com fôrmas de 

madeira e emulsão 

asfáltica para pintura de 

ligação. 

m³ 60   

Valor do item 4 R$ 

Valor total  R$ 

 
3. ÓRGÃO GERENCIADOR E  PARTICIPANTE 

3.1. O órgão gerenciador será a Agência Nacional de Águas. 

3.2.   São órgãos e entidades públicas participantes do registro de preços: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

 4.1. A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por 

qualquer órgão ou entidade da administração pública que não tenha participado do 

certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador, desde que devidamente 

justificada a vantagem e respeitadas, no que couber, as condições e as regras 

estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993 e no Decreto nº 7.892, de 2013. 

4.1.1.  A manifestação do órgão gerenciador de que trata o subitem anterior, salvo 

para adesões feitas por órgãos ou entidades de outras esferas federativas, fica 

condicionada à realização de estudo, pelos órgãos e pelas entidades que não 

participaram do registro de preços, que demonstre o ganho de eficiência, a 

viabilidade e a economicidade para a administração pública federal da utilização da 

ata de registro de preços, conforme estabelecido em ato do Secretário de Gestão do 

Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão  

4.2. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas 

as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde 

que este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas com o 

órgão gerenciador e órgãos participantes.  

4.3. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão 

exceder, por órgão ou entidade, a 100 (cem) por cento dos quantitativos dos itens do 

instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão 

gerenciador e órgãos participantes. 

4.4.  As adesões à ata de registro de preços são limitadas, na totalidade, ao 

quintuplo do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o 

órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos não 

participantes que eventualmente aderirem. 

4.4.1 Tratando-se de item exclusivo para microempresas e empresas de pequeno porte 

e cooperativas enquadradas no artigo 34 da Lei n° 11.488, de 2007, o órgão 

gerenciador somente autorizará a adesão caso o valor da contratação pretendida 

pelo aderente, somado aos valores das contratações já previstas para o órgão 

gerenciador e participantes ou já destinadas a aderentes anteriores, não ultrapasse o 

limite de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) (Acórdão TCU nº 2957/2011 – P). 

suiItens nº Órgãos Participantes 

1.1 Comando do Exército 

1.2 Comando do Exército 

1.3 Comando do Exército 

1.4 Comando do Exército 

1.5 Comando do Exército 

1.6 Comando do Exército 

1.7 Comando do Exército 

2.2 Comando do Exército 

2.3 Comando do Exército 

3.1 Comando do Exército 

4.1 Comando do Exército 



 
  

 
 

 

4.5 Ao órgão não participante que aderir à ata competem os atos relativos à 

cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e 

a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades 

decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação as suas próprias 

contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador. 

4.6   Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá 

efetivar a contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de validade da 

Ata de Registro de Preços. 

4.6.1 Caberá ao órgão gerenciador autorizar, excepcional e justificadamente, a 

prorrogação do prazo para efetivação da contratação, respeitado o prazo de 

vigência da ata, desde que solicitada pelo órgão não participante. 

5. VALIDADE DA ATA  

5.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir 

do(a)................................, não podendo ser prorrogada. 

6. REVISÃO E CANCELAMENTO  

6.1. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos 

não superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços 

registrados nesta Ata. 

6.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução 

dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, 

cabendo à Administração promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es). 

6.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado 

por motivo superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para 

negociar(em) a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado. 

6.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo 

mercado será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade. 

6.4.1. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus 

preços aos valores de mercado observará a classificação original. 

6.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o 

fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá: 

6.5.1. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra 

antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada 

a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e 

6.5.2. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de 

negociação. 



 
  

 
 

 

6.6. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à 

revogação desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para 

obtenção da contratação mais vantajosa. 

6.7. O registro do fornecedor será cancelado quando: 

6.7.1. Descumprir as condições da ata de registro de preços; 

6.7.2. Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo 

estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável; 

6.7.3. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar 

superior àqueles praticados no mercado; ou 

6.7.4. Sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar 

contrato administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) 

participante(s). 

6.8. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 5.6.1, 5.6.2 e 5.6.4 

será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a 

ampla defesa. 

6.9. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, 

decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, 

devidamente comprovados e justificados: 

6.9.1. por razão de interesse público; ou 

6.9.2. a pedido do fornecedor.  

7. DAS PENALIDADES  

7.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das 

penalidades estabelecidas no Edital e no Termo de Referência. 

7.2. É da competência do órgão gerenciador a aplicação das penalidades 

decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 5º, 

inciso X, do Decreto nº 7.892/2013), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser 

respeito às contratações dos órgãos participantes, caso no qual caberá ao respectivo 

órgão participante a aplicação da penalidade (art. 6º, Parágrafo único, do Decreto nº 

7.892/2013). 

7.3. O órgão participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das 

ocorrências previstas no art. 20 do Decreto nº 7.892/2013, dada a necessidade de 

instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor. 

8. CONDIÇÕES GERAIS 

8.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e 

recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, 

penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de 

Referência, ANEXO AO EDITAL. 



 
  

 
 

 

8.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de 

preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93 , nos termos 

do art. 12, §1º do Decreto nº 7.892/13. , 

8.3. No caso de adjudicação por preço global de grupo de itens, só será admitida a 

contratação dos itens nas seguintes hipóteses. 

8.3.1.  contratação da totalidade dos itens de grupo, respeitadas as proporções de 

quantitativos definidos no certame. 

8.4. A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos 

licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante 

vencedor do certame, será anexada a esta Ata de Registro de Preços, nos termos do art. 

11, §4º do Decreto n. 7.892, de 2013. 

 

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 2 (duas) vias de igual 

teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada 

cópia aos demais órgãos participantes (se houver).  

 

 

 

 

Local e data 

Assinaturas 

 

______________________________________________ 

Representante legal do órgão gerenciador  

 

 

______________________________________________________________ 

Representante(s) legal(is) do(s) fornecedor(es) registrado(s) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

 
 

 

 

ANEXO XI 

 

TERMO DE CONTRATO 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 

......../...., QUE FAZEM ENTRE SI A UNIÃO, POR INTERMÉDIO 

DO (A).......................................................... E A EMPRESA 

.............................................................   

 

 

 

 

 

A Agência Nacional de Águas - ANA, com sede no Setor Policial, Área 5, Quadra 3, na cidade 

de Brasília /DF, inscrita no CNPJ sob o nº 04.204.444/0001-08, neste ato representado(a) pelo(a) 

.........................(cargo e nome), nomeado(a) pela Portaria nº ......, de ..... de ..................... de 

20..., publicada no DOU de ..... de ............... de ..........., inscrito(a) no CPF nº ...................., 

portador(a) da Carteira de Identidade nº ...................................., doravante denominada 

CONTRATANTE, e o(a) .............................. inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº ............................, 

sediado(a) na ..................................., em ............................. doravante designada CONTRATADA, 

neste ato representada pelo(a) Sr.(a) ....................., portador(a) da Carteira de Identidade nº 

................., expedida pela (o) .................., e CPF nº ........................., tendo em vista o que consta 

no Processo nº 02501.003562/2018-27 e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de 

junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro 

de 2013, do Decreto nº 9.507, de 21 de setembro de 2018 e da Instrução Normativa SEGES/MP 

nº 5, de 26 de maio de 2017, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do 

Pregão nº ........../20...., mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas. 

 

 

 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 

 

1.1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a contratação de empresa 

especializada nos serviços de sinalização horizontal e vertical de trânsito, confecção e 

montagem e instalação de bicicletários e execução e pintura de ondulações 

transversais para a melhoria do tráfego interno do Complexo Administrativo do Setor 

Policial -SPO e de outros endereços que a ANA venha a utilizar.  

1.2  Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no 

preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição. 

1.4 Objeto da Contratação: 

 



 
  

 
 

 

 

 

ITEM SUBITEM SERVIÇO 

UNIDADE 

DE 

MEDIDA 

QUANTIDA

DE 

VALOR 

UNITÁRIO 

VALOR 

TOTAL 

1 

1.1 

Demarcação de vagas 

de estacionamento para 

veículos comuns, sem 

fechamento, setas e 

zebrados necessários, com 

tinta acrílica à base de 

solvente na cor amarela. 

m²    

1.2 

Demarcação de vagas 

de estacionamento para 

Portadores de 

Necessidades Especiais -

PNEs, juntamente com 

zebrados necessários, com 

tinta acrílica à base de 

solvente na cor amarela e 

emblema nas cores azul e 

branco. 

m²    

1.3 

Demarcação de vagas 

de estacionamento para 

motos, com tinta acrílica à 

base de solvente na cor 

amarela. 

m²    

1.4 

Demarcação de vagas 

de estacionamento para 

idosos e gestantes, com 

tinta acrílica à base de 

solvente na cor amarela. 

m²    

1.5 

Pintura de vias de 

ligação, marcas de 

canalização e linhas de 

m²    



 
  

 
 

 

“canteiro”, com tinta 

acrílica à base de solvente 

na cor amarela. 

1.6 

Pintura de vias de 

ligação, faixa de pedestres, 

faixa de retenção e 

inscrições no pavimento 

(símbolos e setas), com 

tinta acrílica à base de 

solvente na cor branca. 

m²    

1.7 

Fornecimento e 

implantação de tachões 

bidirecionais, com 2 

elementos refletivos. 

Unidad

e 
   

Valor do item 1  

2 

2.1 

Desmontagem de placas 

e hastes enferrujadas e em 

desuso 

Unidad

e 
   

2.2 

Montagem e instalação 

de placas de sinalização 

de regulamentação, 

indicação e advertência, 

em chapa de aço 

galvanizado, com pintura e 

adesivos refletivo e verniz 

de proteção, parafusada 

em hastes metálicas em 

aço galvanizado 

Unidad

e 
   

2.3 

Montagem e instalação 

de placas de sinalização 

de regulamentação, 

indicação e advertência, 

em chapa de aço 

galvanizado, com pintura e 

Unidad

e 
   



 
  

 
 

 

adesivos refletivo e verniz 

de proteção 

Valor do item 2  

3 3.1 

Confecção, montagem e 

instalação de paraciclo em 

tubo galvanizado ou aço 

inoxidável, com mais de 

2mm de espessura e 

dimensões: 75 cm x 100 cm 

(altura x comprimento) e 

diâmetro da barra com 

mais de 5cm, em formato 

“U invertido”, parafusado 

no pavimento. 

Unidad

e 
   

Valor do item  3  

4 4.1 

Execução e pintura de 

ondulações transversais do 

Tipo “B”, na largura da 

pista, em Concreto 

Asfáltico Usinado a Quente 

(CBUQ), com fôrmas de 

madeira e emulsão 

asfáltica para pintura de 

ligação. 

m³    

Valor do item 4  

Valor total   

 



 
  

 
 

 

 
 

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA 

 

2.1 O prazo de vigência deste Termo de Contrato tem início na data de ____/____/______ e 

encerramento em ____/____/______, prorrogável na forma do art. 57, §1º, da Lei nº 8.666, 

de 1993. 

 

3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO 

 

3.1 O valor do presente Termo de Contrato é de R$ ............ (...............). 

 

3.2 No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas 

decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, 

trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, 

frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação. 

 
4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

4.1 As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação 

orçamentária própria, prevista no orçamento da União, para o exercício de 2018, na 

classificação abaixo: 

 

Gestão/Unidade:   

Fonte:  

Programa de Trabalho:   

Elemento de Despesa:   

PI:  

 

5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO 

 

5.1  O pagamento será efetuado após medição realizada pela fiscalização da      

CONTRATANTE, por meio de ordem bancária no banco a ser indicado pela licitante 

vencedora contratada. 

 

5.2 O pagamento será efetuado no prazo de até 10 (dez) dias úteis, contados da 

data de atesto da Nota Fiscal/Fatura. 

 

5.3 A licitante vencedora contratada deverá apresentar, na Nota Fiscal/Fatura, o 

faturamento deta-lhado correspondente à etapa do serviço prestado, vinculando a 

referência da Nota de Empe-nho e da Ordem de Serviço que deu suporte às despesas. 

 

5.4 A CONTRATANTE disporá do prazo de 5 (cinco) dias úteis para proceder o atesto 

da Nota Fis-cal/Fatura apresentada, a contar da data do recebimento do documento fiscal 

no Protocolo da CONTRATANTE. 

 

5.5 Havendo erro na Nota Fiscal/Fatura ou circunstância que impeça a liquidação 

da despesa, aquela será devolvida à licitante vencedora contratada e o pagamento ficará 

pendente até que seja sanado o problema ocorrido, hipótese em que o prazo para 

pagamento se iniciará após a regularização da situação ou reapresentação do documento 

fiscal, não acarretando qualquer ônus para a CONTRATANTE. 

 



 
  

 
 

 

5.6 Antes da efetivação do pagamento, proceder-se-á a consulta on line a fim de 

verificar a situa-ção da licitante vencedora contratada no SICAF, devendo o resultado dessa 

consulta ser im-presso e juntado aos autos.  

 

5.7 Encontrando-se a licitante vencedora inadimplente na data da consulta, 

poderá ser concedido, a critério da CONTRATANTE, prazo de até 30 (trinta) dias para que 

regularize a sua situação fiscal, sob pena de, não o fazendo, ter rescindida a contratação 

com aplicação das sanções cabíveis. 

 

5.8 Caso a licitante vencedora seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento 

de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES, 

deverá apresentar, juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, a devida comprovação, a fim de 

evitar a retenção na fonte dos tributos e contribuições, de acordo com a Lei Complementar nº 

123, de 2006. 

 

5.9 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não 

tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de 

compensação financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo 

adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula: 

 

 

EM = I x N x VP, sendo: 

EM = Encargos moratórios; 

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do 

efetivo pagamento; 

VP = Valor da parcela a ser paga. 

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado: 

I = (TX) 
I

 =  

( 6 /100 ) I = 0,00016438 

TX = Percentual da taxa anual = 6% 

          365 

 

6. CLÁUSULA SEXTA – INEXISTÊNCIA DE REAJUSTE 

 

6.1 O preço contratado será irreajustável ao longo de toda a vigência contratual. 

 
7. CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO 

 

7.1 A licitante vencedora contratada deverá apresentar à ANA, até 10 (dez) dias úteis após a 

assinatura do Contrato, comprovante de prestação de garantia correspondente a 5% 

(cinco por cento) do valor total do Contrato, com validade até 3 (três) meses após a sua 

vigência, conforme previsto no art. 56, § 1º, da Lei nº 8.666, de 1993, com o objetivo de 

assegurar que todas as condições que serão assumidas sejam cumpridas, mediante a 

opção por uma das seguintes modalidades: 

                    

I - caução em dinheiro ou título da dívida pública; 



 
  

 
 

 

II - seguro-garantia; ou 

III - fiança bancária. 

 

7.2 A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de: 

 

I -  prejuízo advindo do não cumprimento do objeto do Contrato e do 

não adimplemento das demais obrigações nele previstas; 

 

II -    prejuízos causados à administração ou a terceiro, decorrentes de 

culpa ou dolo durante a execução do Contrato; 

 

III -    multas moratórias e punitivas aplicadas pela ANA à licitante 

vencedora contratada; e 

 

IV -     obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias de qualquer 

natureza, não honradas pela licitante vencedora contratada.  

 

7.3 A garantia na modalidade caução em dinheiro deverá ser depositada em 

instituições e agências financeiras oficiais, com correção monetária, em favor da ANA. 

 

7.4 A garantia na modalidade em título da dívida pública, que deverá ter sido emitido 

sob à forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de 

custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil - BCB e avaliados pelos seus valores 

econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda - MF. 

 

7.5 Não serão aceitas garantias na modalidade seguro-garantia em cujos termos não 

constem expressamente os eventos indicados no subitem 7.2. 

 

7.6 A inobservância do prazo fixado para a apresentação da garantia acarretará a 

aplicação de multa de 0,7% (sete centésimos por cento) do valor do Contrato por dia de atraso, 

até o máximo de dois inteiros e um décimo por cento. 

 

7.7 O atraso superior a 30 (trinta) dias autoriza a ANA a promover a retenção dos 

pagamentos devidos à licitante vencedora contratada, até o limite de cinco por cento do 

valor anual do Contrato, a título de garantia, a ser depositados em conta específica junto à 

CEF, com correção monetária, em favor da ANA. 

 

7.8 Caso ocorra a prorrogação da vigência do Contrato, observadas as disposições 

constantes no art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993, a licitante vencedora contratada deverá, a cada 

celebração de termo aditivo, providenciar a devida renovação da garantia prestada, 

tomando-se por base o valor atualizado do Contrato. 

 

7.9 A garantia será recalculada, nas mesmas condições e proporções, sempre que 

ocorrer substancial modificação no valor do Contrato. 

 

7.10 No caso de vencimento, utilização ou recálculo da garantia, a licitante vencedora 

contratada terá cinco dias úteis, a contar da ocorrência do fato, para renová-la ou 

complementá-la. 

 



 
  

 
 

 

7.11 A garantia será restituída automaticamente, ou por solicitação, no prazo de até três 

meses contados do final da vigência do Contrato ou da rescisão, em razão de outras hipóteses 

de extinção contratual previstas em lei. 

 

7.12 Nas hipóteses em que o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente, para 

corrigir quaisquer imperfeições na execução do objeto do Contrato ou para reparar danos 

decorrentes da ação ou omissão da licitante vencedora contratada, de seu Preposto ou de 

quem em seu nome agir, ou ainda nos casos de multas aplicadas depois de esgotado o prazo 

recursal, ou ainda redução em termos reais por desvalorização da moeda, de forma que não 

mais represente cinco por cento do valor anual total do Contrato, a mesma deverá, no prazo 

máximo de quarenta e oito horas, recompor o valor total dessa garantia, sob pena de 

aplicação de penalidade prevista no item 18.3.2 do Termo de Referência, salvo na hipótese de 

comprovada inviabilidade de cumprir tal prazo, mediante justificativa apresentada por escrito e 

aceita pelo Gestor do Contrato.  

 

7.13 A ANA não executará a garantia na ocorrência de uma ou mais das seguintes 

hipóteses: 

 

V -  caso fortuito ou força maior; 

 

VI -  alteração, sem prévio conhecimento da seguradora ou do fiador, das 

obrigações contratuais; 

 

VII -  descumprimento das obrigações pela licitante vencedora 

contratada decorrentes de atos ou fatos praticados pela ANA; e 

 

VIII -  atos ilícitos dolosos praticados por servidores da ANA. 

 

7.14 Caberá à própria Administração apurar a isenção da responsabilidade prevista nos 

incisos III e IV do subitem 7.13.   

 

7.15 Não serão aceitas garantias que incluam outras isenções de responsabilidade que 

não as previstas no subitem 7.13. 

 

7.16 Para efeitos da execução da garantia, os inadimplementos contratuais deverão ser 

comunicados pela ANA a licitante vencedora contratada, no prazo de até noventa dias após 

o término de vigência do Contrato. 

 

7.17 Será considerada extinta a garantia com a devolução da apólice, carta fiança ou 

autorização para o levantamento de importâncias depositadas em dinheiro a título de 

garantia, acompanhada de declaração da ANA, mediante termo circunstanciado, de que a 

licitante vencedora contratada cumpriu todas as cláusulas do Contrato, e, também, com a 

extinção do Contrato. 



 
  

 
 

 

 

8. CLÁUSULA OITAVA – REGIME DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E FISCALIZAÇÃO 

 

8.1 O regime de execução dos serviços a serem executados pela CONTRATADA, os 

materiais que serão empregados e a fiscalização pela CONTRATANTE são aqueles 

previstos no Termo de Referência, anexo do Edital. 

 
9. CLÁUSULA DÉCIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 

 

9.1 As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de 

Referência. 

 

10. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

    10.1 Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o 

licitante/adjudicatário que:  

 

10.1.1 Não aceitar/retirar a nota de empenho, ou não assinar o termo 

de contrato, quando convocado dentro do prazo de validade da proposta; 

10.1.2 inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações 

assumidas em decorrência da contratação; 

10.1.3 deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 

10.1.4 ensejar o retardamento da execução do objeto; 

10.1.5 não mantiver a proposta; 

10.1.6 falhar ou fraudar na execução do contrato; 

10.1.7 apresentar documentação falsa; 

10.1.8 comportar-se de modo inidôneo; e 

10.1.9 cometer fraude fiscal. 

    10.2 Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às 

condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio 

entre os licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento 

da fase de lances. 

 

    10.3 O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem 

anterior ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes 

sanções: 

 

          10.3.1  Advertência por escrito, quando do não cumprimento de quaisquer das 

obrigações contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que não 

acarretam prejuízos significativos para o serviço contratado; 

 

          10.3.2  Multa de: 

 

 10.3.2.1   0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois 

décimos por cento) por dia sobre o valor adjudicado em caso de atraso na 

execução dos serviços, limitada a incidência a 15 (quinze) dias. Após o décimo 

quinto dia e a critério da Administração, no caso de execução com atraso, 



 
  

 
 

 

poderá ocorrer a não-aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, 

inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da 

avença 
 

10.3.2.2 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o 

valor adjudicado, em caso de atraso na execução do objeto, por período superior 

ao previsto no subitem acima ou de inexecução parcial da obrigação assumida 
 

10.3.2.3   0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o 

valor adjudicado, em caso de inexecução total da obrigação assumida; 
 

10.3.2.4   0,2% a 3,2% por dia sobre o valor do contrato, conforme 

detalhamento constante das tabelas abaixo; 
 

10.3.2.5   0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia 

de atraso na apresentação da garantia (seja para reforço ou por ocasião de 

prorrogação), observado o máximo de 2% (dois por cento. O atraso superior a 25 

(vinte e cinco) dias autorizará a Administração CONTRATANTE a promover a 

rescisão do contrato; 
 

10.3.2.6  As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão 

consideradas independentes entre si. 

 

          10.3.3 Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou 

unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua 

concretamente, pelo prazo de até dois anos; 

 

          10.3.4 Impedimento de licitar e de contratar com a União e descredenciamento no 

SICAF, pelo prazo de até cinco anos;  

 

          10.3.5 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 

Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 

promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que 

será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos 

causados; 

 

     10.4 As sanções previstas nos subitens 10.3.1, 10.3.3, 10.3.4 e 10.3.5 poderão ser aplicadas à 

CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem 

efetuados 

10.5 Para efeito de aplicação de multas, às infrações são atribuídos graus, de acordo 

com as tabelas:  

GRAU CORRESPONDÊNCIA 

1 0,2% ao dia sobre o valor do contrato 

2 0,4% ao dia sobre o valor do contrato 

3 0,8% ao dia sobre o valor do contrato 

4 1,6% ao dia sobre o valor do contrato 

5 3,2% ao dia sobre o valor do contrato 

 



 
  

 
 

 

INFRAÇÃO 

ITEM DESCRIÇÃO GRAU 

1 

Permitir situação que crie a possibilidade de 

causar dano físico, lesão corporal ou 

consequências letais, por ocorrência; 

05 

2 

Suspender ou interromper, salvo motivo de 

força maior ou caso fortuito, os serviços 

contratuais por dia e por unidade de 

atendimento; 

04 

3 

Servir-se de funcionário sem qualificação 

para executar os serviços contratados, por 

empregado e por dia; 

03 

4 
Recusar-se a executar serviço determinado 

pela fiscalização, por serviço e por dia; 
02 

Para os itens a seguir, deixar de: 

5 

Cumprir determinação formal ou instrução 

complementar do órgão fiscalizador, por 

ocorrência; 

02 

6 

Substituir empregado alocado que não 

atenda às necessidades do serviço, por 

funcionário e por dia; 

01 

7 

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus 

Anexos não previstos nesta tabela de multas, 

após reincidência formalmente notificada pelo 

órgão fiscalizador, por item e por ocorrência; 

03 

8 

Indicar e manter durante a execução do 

contrato os prepostos previstos no 

edital/contrato; 

01 

9 

Providenciar treinamento para seus 

funcionários conforme previsto na relação de 

obrigações da CONTRATADA 

01 

10.6  Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, 

as empresas ou profissionais que: 

10.6.1 tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio 

dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; 

10.6.2  tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da 

licitação; 

10.6.3 demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a 

Administração em virtude de atos ilícitos praticados.  

 



 
  

 
 

 

 

 

     10.7 Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de 

infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato 

lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo 

administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser 

remetidas à autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e 

decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou Processo 

Administrativo de Responsabilização – PAR. 

 

     10.8 A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas 

como ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 

12.846, de 1º de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa. 

 

     10.9 O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos 

administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à 

Administração Pública Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, 

com ou sem a participação de agente público. 

 

     10.10 Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela 

conduta do licitante, a União ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente 

judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil. 

 

     10.11 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 

administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao 

licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, 

e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999. 

 

     10.12 A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração 

a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano 

causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade. 

 

     10.13  As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 

 

     10.14 As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no 

Termo de Referência. 

 

11 CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – RESCISÃO 

 

11.1 O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78 da 

Lei nº 8.666, de 1993, com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem 

prejuízo das sanções aplicáveis. 

 
11.2 Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à 

CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa. 

 
11.3 A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão 

administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993. 

 
11.4 O termo de rescisão será precedido de Relatório indicativo dos seguintes aspectos, 

conforme o caso: 

 



 
  

 
 

 

11.4.1 Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos; 

 

11.4.2 Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; e 

 
11.4.3 Indenizações e multas. 

 
12 CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – VEDAÇÕES 

 

12.6 É vedado à CONTRATADA: 

 

12.6.3 caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira; e 

 

12.6.4 interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da 

CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei. 

 
13 CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – ALTERAÇÕES 

 

13.1Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 

1993. 

 

13.2A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos 

ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) 

do valor inicial atualizado do contrato. 

 

13.3As supressões resultantes de acordo celebrado entre as contratantes poderão exceder o 

limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 

 
14 CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS CASOS OMISSOS. 

 

14.6 Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas 

na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais de 

licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições 

contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e 

princípios gerais dos contratos. 

 

15 CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – PUBLICAÇÃO 

 

15.6 Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, 

no Diário Oficial da União, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993. 

 

16 CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – FORO 

 

16.6 É eleito o Foro de Brasília/DF, para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste 

Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 55, 

§2º da Lei nº 8.666/93.  

 

15.2 Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas 

(duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos 

contraentes.  

...........................................,  .......... de.......................................... de 20..... 

 

 



 
  

 
 

 

_________________________ 

Responsável legal da CONTRATANTE 

 

 

_________________________ 

Responsável legal da CONTRATADA 

 

 

 

TESTEMUNHAS: 

1- 

2- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


