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MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES 
SUBSECRETARIA-GERAL DO SERVIÇO EXTERIOR 

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 
COORDENAÇÃO-GERAL DE INFRAESTRUTURA 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2021 

(Processo Administrativo n.°09013.000079/2019-12) 

 

Torna-se público que o MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES, por meio da DIVISÃO DE 

LICITAÇÕES, sediado no Palácio Itamaraty, Esplanada dos Ministérios – Esplanada dos Ministérios – 

Bloco H, Brasília-DF, Brasil, CEP 70170-900, realizará licitação, na modalidade PREGÃO, na forma 

ELETRÔNICA, com critério de julgamento menor preço, sob a forma de execução indireta, no regime 

de empreitada por preço global, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 

10.024, de 20 de setembro de 2019, do Decreto 9.507, de 21 de setembro de 2018, do Decreto nº 

7.746, de 05 de junho de 2012, 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 sessão: 08/07/2021 

Horário: 10h00 

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 do serviço de demolição e desativação do posto de combustível do Ministério das 

Relações Exteriores, em Brasília-DF, conforme condições, quantidades e exigências 

estabelecidas neste Edital e seus anexos. 

1.2.  A licitação será realizada em único item. 

1.3. O critério de julgamento adotado será o menor preço, observadas as exigências 

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

1.4. A licitação será realizada de acordo com as regras específicas para o regime de 

execução empreitada por preço gobal. 

2. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

2.1. As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação orçamentária 

própria, prevista no orçamento da União para o exercício de 2021, na classificação abaixo: 

Gestão/Unidade:  240300  
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Fonte: 0100 

Programa de Trabalho: 07.122.0032.2000.0001   

Elemento de Despesa:  339039 

3. DO CREDENCIAMENTO 

3.1. 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. 

3.2. O cadastro no SICAF deverá ser feito 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. 

3.3. 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. 

3.4. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em 

seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos 

praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do 

sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso 

indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.  

3.5. 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. 

3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar 

desclassificação no momento da habilitação. 

 

4. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO. 

4.1. 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. 

4.1.1. Os licitantes deverão utilizar o certificado digital para acesso ao Sistema 

4.2. Não poderão participar desta licitação os interessados: 

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

forma da legislação vigente; 

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

4.2.3 estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes 

expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

4.2.4 que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 

1993; 

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

de dissolução ou liquidação; 

4.2.6 entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio; 

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

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

https://imsva91-ctp.trendmicro.com/wis/clicktime/v1/query?url=http%3a%2f%2fwww.comprasgovernamentais.gov.br&umid=430E31AC-70A7-6B05-9AA8-F59BA4DC8B50&auth=14cd2a61769b426d6a6f0362faa35895243d54fa-6e2197056396482feb6896ce169217ee94d7ae2f
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4.2.8 instituições sem fins lucrativos (parágrafo único do art. 12 da Instrução 

Normativa/SEGES nº 05/2017) 

4.2.8.1 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. 

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

Instrução Normativa SEGES/MP nº 5, de 2017. 

4.3. 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. 

4.3.1 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);  

4.4. 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. 

4.5. Como condição para participação no Pregão, o licitante assinalará “sim” ou “não” em 

campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:  

4.5.1. 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. 

4.5.1.1. nos itens exclusivos para participação de microempresas e empresas de 

pequeno porte, a assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no 

certame; 

4.5.1.2. 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. 

4.5.2. que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos; 

4.5.3. que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta 

apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;  

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

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;  

4.5.5. 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; 
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4.5.6. que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa 

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

4.5.7. 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; 

4.5.8. 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. 

4.6. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante 

às sanções previstas em lei e neste Edital. 

 

5. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

5.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente 

com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado 

e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, 

encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.  

5.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste 

Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. 

5.3. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem 

do SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos 

sistemas. 

5.4. 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. 

5.5. 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.  

5.6. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta 

e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema; 

5.7. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as 

propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de 

negociação e julgamento da proposta. 

5.8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor 

classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público 

após o encerramento do envio de lances.  

 

6. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 

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

eletrônico, dos seguintes campos: 

6.1.1.  Valor unitário e total do item; 

6.1.2. Descrição do objeto, contendo as informações similares à especificação do Termo de 

Referência  

6.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada. 
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6.3. 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; 

6.3.1.  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. 

6.3.2.  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.  

6.4. 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: 

6.4.1. cotação de percentual menor que o adequado: o percentual será mantido durante 

toda a execução contratual; 

6.4.2. 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. 

6.5. 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.  

6.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento dos 

serviços, serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente. 

6.7. 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. 

6.8. 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. 

6.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a sessenta dias, a contar da data de 

sua apresentação. 

6.10. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de 

regência de contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas; 

6.10.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte 

dos contratados pode ensejar a responsabilização pelo Tribunal de Contas da 

União e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: 
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assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato 

cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou 

condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao 

pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de 

superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato. 

 

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

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, ilegalidades, ou não apresentem as especificações exigidas no 

Termo de Referência.  

7.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante. 

7.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 

acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

7.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido 

contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 

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 mensagens 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. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para 

abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital. 

7.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto 

superior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.  

7.8. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá 

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

oferta deverá ser de 0,1% (um décimo percentual.).  

7.9. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto”, 

em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações. 

7.10. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será 

prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos 

do período de duração da sessão pública. 

7.11. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois 

minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de 

prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários. 

7.12. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão 

pública encerrar-se-á automaticamente. 
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7.13. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, 

poderá o pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da 

sessão pública de lances, em prol da consecução do melhor preço.  

7.14. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for 

recebido e registrado em primeiro lugar.  

7.15. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, 

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

7.16. 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.  

7.17. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo 

superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas 

vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico 

utilizado para divulgação.  

7.18. O Critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido neste Edital e 

seus anexos. 

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

7.20. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de 

pequeno porte, 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 e empresas de pequeno porte 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. 

7.21. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que 

se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance 

serão consideradas empatadas com a primeira colocada. 

7.22. 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. 

7.23. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou 

não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e 

empresa de pequeno porte 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. 

7.24. 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. 

7.25. Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre 

lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado. 

7.25.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, 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: 

7.25.1.1. prestados por empresas brasileiras;  

7.25.1.2. prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de 

tecnologia no País; 
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7.25.1.3. 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. 

7.26. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico 

dentre as propostas ou lances empatados. 

7.27. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá 

encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o 

melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições 

diferentes das previstas neste Edital. 

7.27.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos 

demais licitantes. 

7.27.2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo mínimo de duas 

horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, 

acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à 

confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.  

7.27.2.1. É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação 

fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo. 

7.28. 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 negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro 

lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo 

estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo 

único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019.  

8.2 A proposta a ser encaminhada deverá conter: 

8.2.1 Prazo de validade da proposta não inferior a 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; 

8.2.3.1 Na composição dos preços unitários o licitante deverá apresentar 

discriminadamente as parcelas relativas à mão de obra, materiais, 

equipamentos e serviços; 

8.2.3.2 Nos preços cotados deverão estar incluídos todos os insumos que os 

compõem, tais como despesas com impostos, taxas, fretes, seguros e 

quaisquer outros que incidam na contratação do objeto; 

8.2.3.3 Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha deverão refletir com 

fidelidade os custos especificados e a margem de lucro pretendida; 

8.2.3.4 Não se admitirá, na proposta de preços, custos identificados mediante o uso 

da expressão “verba” ou de unidades genéricas. 

8.2.4 Cronograma físico-financeiro, conforme modelo Anexo ao Edital;  



9 

8.2.4.1 O cronograma físico-financeiro proposto pelo licitante deverá observar o 

cronograma de desembolso máximo por período constante do Termo de 

referência, bem como indicar os serviços pertencentes ao caminho crítico da 

obra. 

8.2.5 Benefícios e Despesas Indiretas - BDI, detalhando todos os seus componentes, 

inclusive em forma percentual, conforme modelo anexo ao Edital; 

8.2.5.1 Os custos relativos a administração local, mobilização e desmobilização e 

instalação de canteiro e acampamento, bem como quaisquer outros itens que 

possam ser apropriados como custo direto da obra, não poderão ser incluídos 

na composição do BDI, devendo ser cotados na planilha orçamentária. 

8.2.5.2 As alíquotas de tributos cotadas pelo licitante não podem ser superiores aos 

limites estabelecidos na legislação tributária; 

8.2.5.3 Os tributos considerados de natureza direta e personalística, como o Imposto 

de Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ e a Contribuição Sobre o Lucro Líquido - 

CSLL, não deverão ser incluídos no BDI; 

8.2.5.4 As licitantes sujeitas ao regime de tributação de incidência não-cumulativa de 

PIS e COFINS devem apresentar demonstrativo de apuração de contribuições 

sociais comprovando que os percentuais dos referidos tributos adotados na 

taxa de BDI correspondem à média dos percentuais efetivos recolhidos em 

virtude do direito de compensação dos créditos previstos no art. 3º das Leis 

10.637/2002 e 10.833/2003, de forma a garantir que os preços contratados 

pela Administração Pública reflitam os benefícios tributários concedidos pela 

legislação tributária. 

8.2.5.5 As empresas optantes pelo Simples Nacional deverão apresentar os 

percentuais de ISS, PIS e COFINS, discriminados na composição do BDI, 

compatíveis com as alíquotas a que estão obrigadas a recolher, conforme 

previsão contida na Lei Complementar 123/2006. 

8.2.5.6 A composição de encargos sociais das empresas optantes pelo Simples 

Nacional não poderá incluir os gastos relativos às contribuições que estão 

dispensadas de recolhimento, conforme dispõe o art. 13, § 3º, da referida Lei 

Complementar; 

8.2.5.7 Quanto aos custos indiretos incidentes sobre as parcelas relativas ao 

fornecimento de materiais e equipamentos, o licitante deverá apresentar um 

percentual reduzido de BDI, compatível com a natureza do objeto, conforme 

modelo anexo ao Edital; 

8.2.5.8 será adotado o pagamento proporcional dos valores pertinentes à 

administração local relativamente ao andamento físico do objeto contratual, 

nos termos definidos no Termo de Referência e no respectivo cronograma. 

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 apresente as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência e/ou 

anexos; 
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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. 

8.4.5 apresentar preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -

TCU - Plenário) ou desconto menor do que o mínimo exigido, tanto em custos 

unitários como no valor global, ou que apresentar preço manifestamente 

inexequível; 

8.5 Caso o Regime de Execução seja o de empreitada por preço global ou empreitada integral, 

será desclassificada a proposta ou lance vencedor nos quais se verifique que qualquer um dos 

seus custos unitários supera o correspondente custo unitário de referência fixado pela 

Administração, salvo se o preço de cada uma das etapas previstas no cronograma físico-

financeiro não superar os valores de referência discriminados nos projetos anexos a este 

edital.  

8.6 Ainda nessa hipótese, de o regime de execução ser o de empreitada por preço global ou 

empreitada integral, a participação na presente licitação implica a concordância do licitante 

com a adequação de todos os projetos anexos a este edital, de modo que eventuais alegações 

de falhas ou omissões em qualquer das peças, orçamentos, plantas, especificações, 

memoriais e estudos técnicos preliminares dos projetos não poderão ultrapassar, no seu 

conjunto, a dez por cento do valor total do futuro contrato, nos termos do art. 13, II do Decreto 

n. 7.983/2013.  

8.7 Caso o Regime de Execução seja o de empreitada por preço unitário, será desclassificada a 

proposta ou o lance vencedor nos quais se verifique que qualquer um dos seus custos unitários 

supera o correspondente custo unitário de referência fixado pela Administração, em 

conformidade com os projetos anexos a este edital.  

8.8 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: 

8.8.1 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. 

8.8.2 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 

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

8.666, de 1993. 

8.9.1 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. 

8.9.2 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 
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desclassificação por inexequibilidade, será obrigatória a realização de diligências 

para o exame da proposta. 

8.10 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. 

8.10.1 Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de 

diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente 

poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e 

quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata 

8.11 O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, 

por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo mínimo de duas horas, sob pena 

de não aceitação da proposta.  

8.11.1 É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação 

fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo. 

8.12 Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da 

proposta. A planilha poderá ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado pelo Pregoeiro, desde 

que não haja majoração do preço. 

8.12.1 O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não 

alterem a substância das propostas; 

8.12.2 Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção a indicação 

de recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, quando 

não cabível esse regime. 

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

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

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

data e horário para sua continuidade.  

8.15 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. 

8.16 Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação 

do licitante, observado o disposto neste Edital. 

 

9. DA HABILITAÇÃO 
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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:   

a) SICAF;   

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela 

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

c) 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).   

d) Lista de Inidôneos e o Cadastro Integrado de Condenações por Ilícitos Administrativos 

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

9.1.1. Para a consulta de licitantes pessoa jurídica poderá haver a substituição 

das consultas das alíneas “b”, “c” e “d” acima pela Consulta Consolidada de 

Pessoa Jurídica do TCU (https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/) 

9.1.2. 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. 

9.1.2.1. 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. 

 
9.1.2.1.1. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos 

societários, linhas de fornecimento similares, dentre 
outros. 
 

9.1.2.1.2. O licitante será convocado para manifestação 
previamente à sua desclassificação. 

9.1.3. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, 

por falta de condição de participação. 

9.1.4. 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. Caso atendidas as condições de participação, a habilitação do licitantes será 

verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos, em relação à 

habilitação jurídica, à regularidade fiscal e à qualificação econômica financeira, 

conforme o disposto na 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; 

9.2.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do 

SICAF para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
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ou encaminhar, em conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva 

documentação atualizada. 

9.2.3. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, 

exceto se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões 

feita pelo Pregoeiro lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s), 

conforme art. 43, §3º, do Decreto 10.024, de 2019. 

 

9.3. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, 

necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o 

licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo 

de mínimo de duas horas, sob pena de inabilitação. 

 

9.4. 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. 

9.5. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF 

diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos. 

9.6. 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. 

9.6.1. 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. 

9.7.  Ressalvado o disposto no item 5.3, os licitantes deverão encaminhar, nos 

termos deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de 

habilitação  

9.8. Habilitação jurídica: 

9.8.1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas 

Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

9.8.2. 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; 

9.8.3. 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; 

9.8.4. 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; 

9.8.5. Decreto de autorização, em se tratando de sociedade empresária estrangeira 

em funcionamento no País; 

9.8.6. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou 

da consolidação respectiva; 

9.9. Regularidade fiscal e trabalhista: 

9.9.1. prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas; 
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9.9.2. 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; 

9.9.3. prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 

9.9.4. 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; 

9.9.5. 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; 

9.9.6. prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do 

licitante, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 

9.9.7. caso  o licitante seja considerado isento de tributos relacionados ao objeto 

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

pela correspondente Fazenda do domicílio ou sede do fornecedor, ou outra equivalente, 

na forma da lei; 

9.9.8. Quando se tratar da subcontratação prevista no art. 48, II, da Lei Complementar 

n. 123, de 2006, a licitante melhor classificada deverá, também, apresentar a 

documentação de regularidade fiscal e trabalhista 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. 

 

9.10. Qualificação Econômico-Financeira: 

9.10.1. Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante; 

9.10.2. 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; 

9.10.2.1. 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; 

9.10.2.2. é admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou 

contrato/estatuto social. 

9.10.3. comprovação da situação financeira da empresa será constatada mediante 

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

(LC), superiores a 1 (um), resultantes da aplicação das fórmulas: 

LG =  

Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 
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SG =  

Ativo Total 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

LC =  

Ativo Circulante 

Passivo Circulante 

 

9.10.4. As empresas, 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 total estimado 

da contratação ou do item pertinente. 

 

9.11. Qualificação Técnica: 

9.11.1. Os requisitos de qualificação técnica descritos no item 20.3 do Termo de 

Referência, notadamente:  

9.11.1.1. Registro ou inscrição da empresa licitante no CREA 

(Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) e/ou no 

CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), conforme as 

áreas de atuação previstas no Termo de Referência, em plena 

validade; 

9.11.1.2. Quanto à capacitação técnico-operacional: atestado(s) 

emitido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou 

privado, em nome do licitante, que comprove(m) experiência 

relativa à execução dos serviços envolvendo os itens de maior 

relevância do objeto da licitação, ou seja, os itens de 9 a 16 

da Planilha Estimativa de Custos e Formação de Preços 

(Anexo II), sendo admitido o somatório de atestados. 

9.11.1.3. Será admitida, para fins de comprovação de quantitativo 

mínimo do serviço, a apresentação de diferentes atestados de 

serviços executados de forma concomitante;  

9.11.1.4. Comprovação da capacitação técnico-profissional, 

mediante apresentação de Certidão de Acervo Técnico – 

CAT, expedida pelo CREA ou CAU da região pertinente, nos 

termos da legislação aplicável, em nome do(s) 

responsável(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica 

que participarão da obra, que demonstre a Anotação de 

Responsabilidade Técnica - ART ou o Registro de 

Responsabilidade Técnica - RRT, relativo à execução dos 

serviços que compõem as parcelas de maior relevância 

técnica e valor significativo da contratação. 

9.11.1.5. Os responsáveis técnicos e/ou membros da equipe técnica 

acima elencados deverão pertencer ao quadro permanente 

da licitante, na data prevista para entrega da proposta, 

entendendo-se como tal, para fins deste Edital, o sócio que 

comprove seu vínculo por intermédio de contrato 

social/estatuto social; o administrador ou o diretor; o 

empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho 
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e Previdência Social; e o prestador de serviços com contrato 

escrito firmado com o licitante, ou com declaração de 

compromisso de vinculação contratual futura, caso o licitante 

se sagre vencedor do certame. 

9.11.1.6. No decorrer da execução do serviço, os profissionais de que 

trata este subitem poderão ser substituídos, nos termos do 

artigo 30, §10, da Lei n° 8.666, de 1993, por profissionais de 

experiência equivalente ou superior, desde que a substituição 

seja aprovada pela Administração. 

9.11.1.7. As licitantes, quando solicitadas, deverão disponibilizar todas 

as informações necessárias à comprovação da legitimidade 

dos atestados solicitados, apresentando, dentre outros 

documentos, cópia do contrato que deu suporte à contratação 

e das correspondentes Certidões de Acervo Técnico (CAT), 

endereço atual da contratante e local em que foram 

executadas as obras e serviços de engenharia. 

9.11.1.8. Declaração formal de que disporá, por ocasião da futura 

contratação, das instalações, aparelhamento e pessoal 

técnico considerados essenciais para a execução contratual, 

especialmente os equipamentos discriminados no item 4.8 do 

Plano de Desativação e no cronograma físico financeiro, 

conforme item 9 do Termo de Referência. 

9.11.1.9. As empresas, cadastradas ou não no SICAF, deverão 

apresentar atestado de vistoria assinado pelo servidor 

responsável, caso exigida no Termo de Referência. 

9.11.1.9.1. O atestado de vistoria poderá ser substituído 

por declaração emitida pelo licitante em que 

conste, alternativamente, ou que conhece as 

condições locais para execução do objeto; ou 

que tem pleno conhecimento das condições e 

peculiaridades inerentes à natureza do trabalho, 

assumindo total responsabilidade por este fato 

e que não utilizará deste para quaisquer 

questionamentos futuros que ensejem 

desavenças técnicas ou financeiras com a 

contratante. 

 

9.12. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista 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. 
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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 sua 

continuidade. 

9.16. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, deixar de apresentar 

quaisquer dos documentos exigidos para a habilitação, ou apresentá-los em 

desacordo com o estabelecido neste Edital. 

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

 

10.      DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA 

10.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo mínimo de 

duas horas,  a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá: 

10.1.1. 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. 

10.1.2. apresentar a planilha de custos e formação de preços, devidamente 

ajustada ao lance vencedor, em conformidade com o modelo anexo a este 

instrumento convocatório. 

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

vencedor, para fins de pagamento. 

10.2.    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. 

10.2.1. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a 
Contratada. 

10.3. 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). 

10.3.1. 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. 

10.4.   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. 

10.5.   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. 

10.6. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos complementares 

estarão disponíveis na internet, após a homologação. 

11. DOS RECURSOS 
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11.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal de microempresa, empresa de 

pequeno porte ou sociedade cooperativa, 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. 

11.2. 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. 

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

verificará as condições de admissibilidade do recurso. 

11.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer 

importará a decadência desse direito. 

11.2.3. 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. 

11.3. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento. 

11.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço 

constante neste Edital. 

 

12. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 

12.1. A sessão pública poderá ser reaberta: 

12.1.1. 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. 

12.1.2. 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.  

12.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a 

sessão reaberta. 

12.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, de 

acordo com a fase do procedimento licitatório. 

12.2.2. A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados contidos 

no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados 

cadastrais atualizados. 

 

13. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
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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.  

14.1. Será exigida a prestação de garantia na presente contratação, conforme regras 

constantes do Termo de Referência. 

 

15. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE 

15.1. Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será firmado 

Termo de Contrato ou emitido instrumento equivalente. 

 
15.2. O adjudicatário terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua 

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

caso (Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorização), sob pena de decair do direito à contratação, 

sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.  

15.2.1. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade 

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

assinatura, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio 

eletrônico, para que seja assinado e devolvido no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar 

da data de seu recebimento.  

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

por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração. 

15.3.  O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida à empresa 

adjudicada, implica no reconhecimento de que: 

15.3.1.  referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios 

ali estabelecida as disposições da Lei nº 8.666, de 1993; 

15.3.2. a contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no edital e seus 

anexos; 

15.3.3.  a contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas 

nos artigos 77 e 78 da Lei nº 8.666/93 e reconhece os direitos da Administração previstos 

nos artigos 79 e 80 da mesma Lei. 

 
15.4. O prazo de vigência da contratação é determinado, com início na data de assinatura e 
encerramento em 27/09/2021, improrrogável. 
 
15.5. 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. 

15.5.1. 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.  
15.5.2. 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. 
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15.6. Na assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, será exigida a comprovação 
das condições de habilitação consignadas no edital, que deverão ser mantidas pelo licitante 
durante a vigência do contrato ou da ata de registro de preços.  

 
15.7. Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação 
consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato ou a ata de registro de preços, a 
Administração, sem prejuízo da aplicação das sanções das demais cominações legais cabíveis a 
esse licitante, poderá convocar outro licitante, respeitada a ordem de classificação, para, após a 
comprovação dos requisitos para habilitação, analisada a proposta e eventuais documentos 
complementares e, feita a negociação, assinar o contrato ou a ata de registro de preços. 

 
16. DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL 
 

16.1. As regras acerca do reajustamento em sentido geral do valor contratual são as 
estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Edital. 
 

17. DA ACEITAÇÃO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO 
 

17.1. Os critérios de aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no Termo de 
Referência. 
 

18. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 
 

18.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de 
Referência. 

 
 
19. DO PAGAMENTO 

19.1.1. As regras acerca do pagamento são as estabelecidas no Termo de Referência, 
anexo a este Edital.  

19.1.1.1. É admitida a cessão de crédito decorrente da contratação de que trata 
este Instrumento Convocatório, nos termos do previsto na minuta contratual anexa 
a este Edital.  
 

20. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 
20.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o 
licitante/adjudicatário que: 

20.1.1. não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, 
quando convocado dentro do prazo de validade da proposta; 
20.1.2. não assinar a ata de registro de preços, quando cabível; 
20.1.3. apresentar documentação falsa; 
20.1.4. deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 
20.1.5. ensejar o retardamento da execução do objeto; 
20.1.6. não mantiver a proposta; 
20.1.7. cometer fraude fiscal; 
20.1.8. comportar-se de modo inidôneo; 

20.2. As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva, 
em pregão para registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido 
injustificadamente. 
20.3. 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. 
20.4. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas nos 
subitens anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes 
sanções: 

20.4.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não 
acarretarem prejuízos significativos ao objeto da contratação; 
20.4.2. Multa de até 10 % (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) 
prejudicado(s) pela conduta do licitante; 
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20.4.3. 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; 
20.4.4. Impedimento de licitar e de contratar com a União e descredenciamento no 
SICAF, pelo prazo de até cinco anos; 
20.4.5. 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; 

20.5. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções. 

20.6. 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.  

20.7. 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. 

20.8. 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.  

20.9. 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. 

20.10. 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. 

20.11. 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. 

20.12. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 

20.13. As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no Termo 

de Referência. 

 

21.  DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

21.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, 

qualquer pessoa poderá impugnar este Edital. 

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

dlc@itamaraty.gov.br ou por petição dirigida ou protocolada no endereço Esplanada dos 

Ministérios, bloco H, anexo I, sala 811, Brasília-DF, CEP 70.170-900, Divisão de Licitações. 

21.3. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e 
seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis contados da data de 
recebimento da impugnação. . 

21.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do 

certame. 
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21.5. 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. 

21.6. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis, 

contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis 

pela elaboração do edital e dos anexos. 

21.7. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no 

certame. 

21.7.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e 
deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação  

21.8. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e 

vincularão os participantes e a administração. 

 

22. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

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

22.2. 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.   

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

observarão o horário de Brasília – DF. 

22.4. 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. 

22.5. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 

22.6. 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. 

22.7. 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. 

22.8. 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. 

22.9. 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. 

22.10. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais 

peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

22.11. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico 

www.gov.br/compras/pt-br, e também poderão ser lidos e/ou obtidos no endereço Esplanada dos 

Ministérios, bloco H, anexo I, sala 811, Brasília-DF, CEP 70.170-900, nos dias úteis, no horário 

das 09:00 horas às 17:00 horas, mesmo endereço e período no qual os autos do processo 

administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados. 
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22.12. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 

22.12.1. ANEXO I - Termo de Referência; 

22.12.1.1. Apêndice do Anexo I – Estudos Preliminares 

22.12.2. ANEXO II – Minuta de Termo de Contrato; 

22.12.3. ANEXO III – Planilha de Custos e Formação de Preços e Composição do BDI 

22.12.4. Anexo IV – Plano de Desativação e Cronograma 

22.12.5. ANEXO V – Modelo de Declaração de cumprimento ao disposto no inciso 

XXXIII do art. 7º, da Constituição Federal; 

22.12.6. ANEXO VI – Modelo de Atestado de Vistoria; 

22.12.7. ANEXO VII – Modelo de Planilha para elaboração de Proposta; 
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ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 

MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES  

PREGÃO Nº 03/2021 

(Processo Administrativo nº 09013.000079/2019-12) 

 

1. OBJETO 

1.1. Contratação de empresa para prestar serviços de demolição e desativação do posto 

de combustível do Ministério das Relações Exteriores, em Brasília/DF, conforme condições, 

quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos. 

1.2. O objeto da licitação tem a natureza de serviço comum de engenharia. 

1.3. Os quantitativos e respectivos códigos dos itens são os descriminados em tabela 

anexa. 

1.4. A presente contratação adotará como regime de execução a empreitada por preço 

global. 

1.5. O contrato tem a vigência contratual determinada, com início da data 

de .........../......../.....… (assinatura do contrato) e encerramento em 27/09/2021, podendo ser 

prorrogado, em caso de necessidade operacional, e com aprovação da prorrogação da 

Autorização Ambiental, até o limite autorizado pelo IBRAM/DF. Após esse prazo, não será 

prorrogável na forma do art. 57, II, da Lei de Licitações. 

 

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO 

2.1. A Justificativa (descrição da necessidade) e objetivo da contratação (resultados pretendidos) 

encontram-se pormenorizados em Tópicos específicos dos Estudos Técnicos Preliminares, 

apêndice deste Termo de Referência. 

 

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO: 

3.1. A descrição da solução como um todo, encontra-se pormenorizada em Tópico 

específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência. 

 
4. DA CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS E FORMA DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR 

4.1. Trata-se de serviço comum de engenharia, sem dedicação exclusiva de mão de obra, 

a ser contratado mediante licitação, na modalidade pregão, em sua forma eletrônica. 
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4.2. Os serviços a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n° 9.507, 

de 21 de setembro de 2018, não se constituindo em quaisquer das atividades, previstas no art. 3º 

do aludido decreto, cuja execução indireta é vedada. 

4.3. 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. 

 

5. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 

5.1. Conforme Estudos Preliminares, os requisitos da contratação abrangem, para que o presente 
serviço seja contratado e corretamente prestado, os seguintes requisitos mínimos para sua 
execução: 

5.1.1. A contratada deverá observar rigorosamente as determinações da Autorização 
Ambiental expedida pelo IBRAM/DF (Anexo VI) e do Plano de Desativação (Anexo III); 

5.1.2. A contratada deverá atender, no que couber, os critérios e práticas de sustentabilidade 
ambiental previstos no Guia Nacional de Contratações Sustentáveis da AGU, que 
abrange toda a legislação e normativos aplicáveis, com destaque para a Lei nº 
12.305/2010, que estabelece a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Deverão 
também ser atendidas as normas pertinentes e aplicáveis da ABNT, bem como todas 
as recomendações e práticas amplamente reconhecidas, que garantam a máxima 
eficiência energética de todos os subsistemas; 

5.1.3. A Contratada deverá apresentar, no momento da assinatura do contrato, juntamente 
à certificação exigida pela portaria INMETRO 9/2011, os responsáveis pela destinação 
final dos tanques, pela destinação de resíduos sólidos e líquidos e pela retirada dos 
tanques; 

5.2. Leve-se também em consideração que a Autorização Ambiental emitida pelo IBRAM/DF foi 
expedida em 27/08/2020 com validade de 1 (um) ano, ou seja, o serviço deve ser concluído antes 
de 27/08/2021. 

5.3. Declaração do licitante de que tem pleno conhecimento das condições necessárias para a 
prestação do serviço. 

5.4. As obrigações da Contratada e Contratante estão previstas neste Termo de Referência. 

 

6. VISTORIA PARA A LICITAÇÃO. 

6.1. Para o correto dimensionamento e elaboração de sua proposta, o licitante poderá realizar vistoria 

nas instalações do local de execução dos serviços, acompanhado por servidor designado para 

esse fim, de segunda a sexta-feira, das 9 horas às 18 horas, devendo o agendamento ser efetuado 

previamente pelo endereço de e-mail cginfra@itamaraty.gov.br. 
6.2. O prazo para vistoria iniciar-se-á no dia útil seguinte ao da publicação do Edital, estendendo-se 

até o dia útil anterior à data prevista para a abertura da sessão pública. 
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6.2.1. Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, deverá estar devidamente 

identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido 

pela empresa comprovando sua habilitação para a realização da vistoria. 
6.3. Por ocasião da vistoria, ao licitante, ou ao seu representante legal, poderá ser enviado e-mail com 

anexos, contendo as informações relativas ao objeto da licitação, para que a empresa tenha 

condições de bem elaborar sua proposta. 
6.4. A não realização da vistoria, quando facultativa, não poderá embasar posteriores alegações de 

desconhecimento das instalações, dúvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da 

prestação dos serviços, devendo a licitante vencedora assumir os ônus dos serviços decorrentes. 
6.5. A licitante deverá declarar que tomou conhecimento de todas as informações e das condições 

locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação. 

 

7. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO 

7.1. A execução do objeto seguirá a dinâmica sugerida pelo Plano de Desativação, conforme anexo. 

 

8. Modelo de Gestão do Contrato e Critérios de Medição: 

8.1. Os atores envolvidos na gestão do contrato e suas atribuições, estão discriminados abaixo. 
8.2. Competirá ao ordenador de despesas: 

8.2.1. Firmar o termo de contrato, bem como seus aditivos e apostilas; 
8.2.2. Indicar e designar o gestor e o fiscal técnico do contrato; 
8.2.3. Autorizar o pagamento à Contratada pelos serviços prestados. 

8.3. Competirá ao gestor do contrato: 
8.3.1. Praticar os atos relativos à gestão do processo de contratação, em especial, mas 

não exclusivamente; 
8.3.2. Operar o lançamento do contrato, apostilas, termos aditivos e outros procedimentos 

em registro pertinente, seja físico ou eletrônico; 
8.3.3. Providenciar a publicação de atos e cuidar da comunicação com a Contratada; 
8.3.4. Providenciar a retenção da garantia e de créditos da Contratada por inadimplemento 

contratual; 
8.3.5. Conferir a atestação dos serviços, realizada pelo fiscal técnico, e liquidar e 

encaminhar notas fiscais e faturas para pagamento; 
8.3.6. Instaurar e conduzir processos de sanção à Contratada, mediante apontamento do 

fiscal técnico; 
8.3.7. Exercer a coordenação das atividades relacionadas à fiscalização; 
8.3.8. Prestar apoio ao fiscal técnico do contrato na execução de suas tarefas previstas na 

legislação pertinente e nas cláusulas contratuais, bem como no recebimento e na 
atestação dos serviços prestados pela Contratada; 

8.3.9. Receber, em caráter definitivo, os serviços, consoante as diretrizes da Instrução 
Normativa SEGES/MPDG nº 5 de 25 de maio de 2017, especialmente em seus artigos 
49 e 50; 

8.3.10. Solicitar à Contratada a emissão da nota fiscal/fatura após os recebimentos 
provisório e definitivo dos serviços; 

8.3.11. Efetuar desconto pelo valor correspondente ao percentual de multa ou glosa 
atribuída por descumprimento contratual; 
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8.4. Competirá ao fiscal técnico: 
8.4.1. Receber, em caráter provisório, os serviços, consoante as diretrizes da Instrução 

Normativa SEGES/MPDG nº 5 de 25 de maio de 2017, especialmente em seus artigos 
49 e 50, atestando a execução dos serviços; 

8.4.2. Observar as diretrizes de fiscalização técnica da Instrução Normativa SEGES/MPDG 
nº 5 de 25 de maio de 2017, em especial, mas não exclusivamente, as constantes do 
Anexo VII-A; 

8.4.3. Anotar, em registro próprio, todas as ocorrências relacionadas com a execução do 
contrato, adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas 
contratuais, conforme o disposto nos §§ 1º e 2º do artigo 67 da Lei nº 8.666/1993; 

8.4.4. Determinar a imediata retirada das dependências do Ministério e a substituição de 
profissional a serviço da Contratada que se apresentar sem uniforme ou sem a devida 
identificação, que embaraçar ou dificultar a fiscalização ou cuja permanência no 
Ministério, a critério exclusivo do próprio fiscal, for julgada inconveniente; 

8.4.5. Apontar ao gestor quaisquer indícios de descumprimento de cláusula contratual; 
8.4.6. A critério do Ordenador de Despesas, a Fiscalização poderá ser exercida por mais de 

um servidor. 
8.5. A comunicação entre Contratante e Contratada obedecerá às seguintes regras: 

8.5.1. No trato de assuntos cotidianos, a comunicação poderá ser feita pessoalmente, por 
telefone e por correio eletrônico; 

8.5.2. No caso de aditamentos e apostilas, a comunicação deverá ser feita por meio de Ofício 
Protocolado; 

8.5.3. Os apontamentos e determinações do fiscal técnico e do gestor do contrato deverão 
ser feitos por escrito e poderão ser entregues pessoalmente ou por correio eletrônico; 

8.5.4. A versão digitalizada de cartas poderá ser encaminhada por correio eletrônico.; 
8.5.5. Em casos excepcionais e emergenciais, a comunicação poderá ser realizada por meio 

de mensagem de texto para o telefone celular do Preposto. 
8.6. Competirá ao Preposto: 

8.6.1. Acatar as orientações da Administração, inclusive quanto ao cumprimento das Normas 
Internas e Segurança e Medicina do Trabalho; 

8.6.2. Comandar, coordenar e controlar a execução dos serviços contratados, nas 
dependências do Ministério, com o auxílio dos Encarregados; 

8.6.3. Zelar pela segurança, limpeza e conservação dos equipamentos e das instalações da 
Contratante colocadas à disposição dos empregados da Contratada; 

8.6.4. Cumprir e fazer cumprir todas as determinações, instruções e orientações emanadas 
das autoridades da Contratante e da Fiscalização do contrato; 

8.6.5. Apresentar informações e/ou documentação solicitada pelas autoridades da 
Contratante e/ou pela Fiscalização do contrato, inerentes à execução e às obrigações 
contratuais, em tempo hábil; 

8.6.6. Solicitar acesso às dependências do Ministério aos profissionais da Contratada que 
executarão os serviços por meio da apresentação de relação contendo nome e 
documento de identificação; 

8.6.7. Reportar-se à Fiscalização do contrato para dirimir quaisquer dúvidas a respeito da 
execução dos serviços e das demais obrigações contratuais; 

8.6.8. Relatar à Fiscalização do contrato, pronta e imediatamente, por escrito, toda e 
qualquer irregularidade observada; 

8.6.9. Garantir que os funcionários se reportem sempre à Contratada, primeiramente, e não 
aos servidores/autoridades da Contratante, na hipótese de ocorrência de problemas 
relacionados à execução contratual; 
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8.6.10. Realizar, além das atividades e tarefas que lhe forem atribuídas, quaisquer 
outras que julgar necessárias, pertinentes ou inerentes à boa prestação dos serviços 
contratados; 

8.6.11. Encaminhar ao Fiscal do Contrato todas as Notas Fiscais/Faturas dos serviços 
prestados, bem como toda a documentação complementar exigida neste Termo de 
Referência; 

8.6.12. Esclarecer quaisquer questões relacionadas às Notas Fiscais/Faturas dos 
serviços prestados, ou de qualquer outra documentação encaminhada, sempre que 
solicitado; 

8.6.13. Administrar todo e qualquer assunto relativo aos empregados da Contratada, 
respondendo perante a Contratante por todos os atos gerados ou provocados por eles. 

 

9. MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS 

 9.1 A Contratada deverá disponibilizar os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios 
mencionados no cronograma físico-financeiro (anexo deste Termo de Referência), assim como todos 
os materiais, ferramentas e utensílios, não mencionados em tais documentos, que se fizerem 
necessários para a perfeita execução dos serviços. 
 
10. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

10.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo 

com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta; 

10.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor ou comissão 

especialmente designada, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês 

e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os 

apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis; 

10.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou 

irregularidades constatadas no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua 

correção, certificando-se de que as soluções por ela propostas sejam as mais adequadas; 

10.4. Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, conforme cronograma 

físico-financeiro; 

10.5. Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da fatura de serviços da 

Contratada, em conformidade com o Anexo XI, Item 6 da IN SEGES/MP nº 5/2017; 

10.6. Não praticar atos de ingerência na administração da Contratada, tais como: 

10.6.1. exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo 

reportar-se somente aos prepostos ou responsáveis por ela indicados, exceto quando 

o objeto da contratação previr o atendimento direto, tais como nos serviços de 

recepção e apoio ao usuário; 

10.6.2. direcionar a contratação de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas; 
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10.6.3. promover ou aceitar o desvio de funções dos trabalhadores da Contratada, 

mediante a utilização destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da 

contratação e em relação à função específica para a qual o trabalhador foi contratado; 

e 

10.6.4. considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do 

próprio órgão ou entidade responsável pela contratação, especialmente para efeito de 

concessão de diárias e passagens. 

10.7. Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços 

objeto do contrato; 

10.8. Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu recebimento; 

10.9. Cientificar o órgão de representação judicial da Advocacia-Geral da União para adoção 

das medidas cabíveis quando do descumprimento das obrigações pela Contratada;  

10.10. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificações técnicas, 

orçamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatórios de inspeções técnicas 

após o recebimento do serviço e notificações expedidas; 

10.11. Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentação como condição 

indispensável para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso: 

10.11.1. "as built", elaborado pelo responsável por sua execução; 

10.11.2. comprovação das ligações definitivas de energia, água, telefone e gás; 

10.11.3. laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o serviço; 

10.11.4. carta "habite-se", emitida pela prefeitura;  

10.11.5. certidão negativa de débitos previdenciários específica para o registro da obra 

junto ao Cartório de Registro de Imóveis; 

10.11.6. a reparação dos vícios verificados dentro do prazo de garantia do serviço, 

tendo em vista o direito assegurado à Contratante no art. 69 da Lei nº 8.666/93 e no art. 

12 da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor).  

10.12. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais quando a contratada houver se beneficiado da 

preferência estabelecida pelo art. 3º, § 5º, da Lei nº 8.666, de 1993. 

 
11. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

11.1. Executar os serviços conforme especificações deste Termo de Referência e de sua 

proposta, com a alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas 

contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios 

necessários, na qualidade e quantidade mínimas especificadas neste Termo de Referência e em 

sua proposta; 
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11.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no 

prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos 

ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados; 

11.3. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo 

com os artigos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), ficando 

a Contratante autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigida no edital, ou dos 

pagamentos devidos à Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos; 

11.4. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem 

executados, em conformidade com as normas e determinações em vigor; 

11.5. Vedar a utilização, na execução dos serviços, de empregado que seja familiar de agente público 

ocupante de cargo em comissão ou função de confiança no órgão Contratante, nos termos do 

artigo 7° do Decreto n° 7.203, de 2010; 

11.6. Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores 

– SICAF, a empresa contratada deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do 

contrato, até o dia trinta do mês seguinte ao da prestação dos serviços, os seguintes documentos: 

1) prova de regularidade relativa à Seguridade Social; 2) certidão conjunta relativa aos tributos 

federais e à Dívida Ativa da União; 3) certidões que comprovem a regularidade perante as 

Fazendas Estadual, Distrital e Municipal do domicílio ou sede do contratado; 4) Certidão de 

Regularidade do FGTS – CRF; e 5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, conforme 

alínea "c" do item 10.2 do Anexo VIII-B da IN SEGES/MP n. 5/2017; 

11.7. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, Dissídio 

Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as 

obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação 

específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade à Contratante;  

11.8. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência 

anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços. 

11.9. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e instalações, 

em condições adequadas ao cumprimento das normas de saúde, segurança e bem-estar no 

trabalho; 

11.10.  Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela Contratante ou por seus prepostos, 

garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos 

relativos à execução do empreendimento. 

11.11. Paralisar, por determinação da Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo 

executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens 

de terceiros. 

11.12. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for 

necessário à execução dos serviços, durante a vigência do contrato. 
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11.13. Promover a organização técnica e administrativa dos serviços, de modo a conduzi-los eficaz e 

eficientemente, de acordo com os documentos e especificações que integram este Termo de 

Referência, no prazo determinado. 

11.14. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo 

as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos serviços e nas 

melhores condições de segurança, higiene e disciplina. 

11.15. Submeter previamente, por escrito, à Contratante, para análise e aprovação, quaisquer 

mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo. 

11.16. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição 

de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de 

dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre; 

11.17.  Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 

todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

11.18. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei 

para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social, bem como as regras de 

acessibilidade previstas na legislação, quando a contratada houver se beneficiado da preferência 

estabelecida pela Lei nº 13.146, de 2015. 

11.19. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato; 

11.20. 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 § 1º do art. 57 da Lei 

nº 8.666, de 1993. 

11.21. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as 

normas de segurança da Contratante; 

11.22. Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os 

materiais, equipamentos e utensílios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a 

observância às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação; 

11.23. Assegurar à CONTRATANTE, em conformidade com o previsto no subitem 6.1, “a”e “b”, do 

Anexo VII – F da Instrução Normativa SEGES/MP nº 5, de 25/05/2017: 

11.23.1. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive 

sobre as eventuais adequações e atualizações que vierem a ser realizadas, logo após 

o recebimento de cada parcela, de forma permanente, permitindo à Contratante 

distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitações; 

11.23.2. Os direitos autorais da solução, do projeto, de suas especificações técnicas, 

da documentação produzida e congêneres, e de todos os demais produtos gerados 

na execução do contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, 
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ficando proibida a sua utilização sem que exista autorização expressa da Contratante, 

sob pena de multa, sem prejuízo das sanções civis e penais cabíveis. 

11.24. Comprovar, ao longo da vigência contratual, a regularidade fiscal das microempresas e/ou 

empresas de pequeno porte subcontratadas no decorrer da execução do contrato, quando se tratar 

da subcontratação prevista no artigo 48, II, da Lei Complementar n. 123, de 2006. 

11.24.1. Substituir a empresa subcontratada, no prazo máximo de trinta dias, na 

hipótese de extinção da subcontratação, mantendo o percentual originalmente 

subcontratado até a sua execução total, notificando o órgão ou entidade contratante, 

sob pena de rescisão, sem prejuízo das sanções cabíveis, ou a demonstrar a 

inviabilidade da substituição, hipótese em que ficará responsável pela execução da 

parcela originalmente subcontratada. 

11.24.2. Responsabilizar-se pela padronização, pela compatibilidade, pelo 

gerenciamento centralizado e pela qualidade da subcontratação. 

11.25. Manter os empregados nos horários predeterminados pela Contratante; 

11.26. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crachá; 

11.27. Apresentar à Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que 

adentrarão no órgão para a execução do serviço;  

11.28. Observar os preceitos da legislação sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria 

profissional;  

11.29. Atender às solicitações da Contratante quanto à substituição dos empregados 

alocados, no prazo fixado pela fiscalização do contrato, nos casos em que ficar constatado 

descumprimento das obrigações relativas à execução do serviço, conforme descrito neste Termo 

de Referência; 

11.30. Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as Normas Internas da 

Contratante; 

11.31. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, 

alertando-os a não executarem atividades não abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada 

relatar à Contratante toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função; 

11.32. Manter preposto aceito pela Contratante nos horários e locais de prestação de serviço 

para representá-la na execução do contrato com capacidade para tomar decisões compatíveis 

com os compromissos assumidos; 

11.33. Instruir os seus empregados, quanto à prevenção de incêndios nas áreas da 

Contratante; 

11.34. Adotar as providências e precauções necessárias, inclusive consulta nos respectivos 

órgãos, se necessário for, a fim de que não venham a ser danificadas as redes hidrossanitárias, 

elétricas e de comunicação. 
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11.35. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotações e Registros de 

Responsabilidade Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos 

termos das normas pertinentes (Leis ns. 6.496/77 e 12.378/2010); 

11.36. Obter junto aos órgãos competentes, conforme o caso, as licenças necessárias e 

demais documentos e autorizações exigíveis, na forma da legislação aplicável; 

11.37. Elaborar o Diário de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto 

responsável, as informações sobre o andamento do empreendimento, tais como, número de 

funcionários, de equipamentos, condições de trabalho, condições meteorológicas, serviços 

executados, registro de ocorrências e outros fatos relacionados, bem como os comunicados à 

Fiscalização e situação das atividades em relação ao cronograma previsto. 

11.38. Refazer, às suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido 

no instrumento contratual, neste Termo de Referência e seus anexos, bem como substituir aqueles 

realizados com materiais defeituosos ou com vício de construção, pelo prazo de 05 (cinco) anos, 

contado da data de emissão do Termo de Recebimento Definitivo. 

11.39. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto 

n° 5.975, de 2006, de: (a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal 

Sustentável - PMFS  devidamente aprovado pelo órgão competente do Sistema Nacional do Meio 

Ambiente - SISNAMA; (b) supressão da vegetação natural, devidamente autorizada pelo órgão 

competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (c) florestas plantadas; e (d) 

outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas específicas do órgão ambiental 

competente. 

11.40. Comprovar a procedência legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em 

cada etapa da execução contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instrução Normativa 

SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, por ocasião da respectiva medição, mediante a apresentação dos 

seguintes documentos, conforme o caso:  

11.40.1. Cópias autenticadas das notas fiscais de aquisição dos produtos ou 

subprodutos florestais;  

11.40.2. Cópia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos 

produtos ou subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades 

Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo 

IBAMA, quando tal inscrição for obrigatória, acompanhados dos respectivos Certificados 

de Regularidade válidos, conforme artigo 17, inciso II, da Lei n° 6.938, de 1981, e Instrução 

Normativa IBAMA n° 05, de 15/03/2014, e legislação correlata; 

11.40.3. Documento de Origem Florestal – DOF, instituído pela Portaria n° 253, de 

18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente, e Instrução Normativa IBAMA n° 21, de 

24/12/2014, quando se tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo 

transporte e armazenamento exijam a emissão de tal licença obrigatória. 

11.40.3.1. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execução 

contratual tenham origem em Estado que possua documento de controle próprio, a 
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CONTRATADA deverá apresentá-lo, em complementação ao DOF, a fim de 

demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos limites do território 

estadual. 

11.41. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da 

construção civil estabelecidos na Resolução nº 307, de 05/07/2002, com as alterações posteriores, 

do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrução 

Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos: 

11.41.1. O gerenciamento dos resíduos originários da contratação deverá obedecer às 

diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de 

Resíduos da Construção Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Resíduos da 

Construção Civil apresentado ao órgão competente, conforme o caso; 

11.41.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolução CONAMA n° 307, de 05/07/2002, 

a CONTRATADA deverá providenciar a destinação ambientalmente adequada dos 

resíduos da construção civil originários da contratação, obedecendo, no que couber, aos 

seguintes procedimentos: 

11.41.2.1. resíduos Classe A (reutilizáveis ou recicláveis como agregados): 

deverão ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a 

aterros de resíduos classe A de reservação de material para usos futuros;  

11.41.2.2. resíduos Classe B (recicláveis para outras destinações): deverão ser 

reutilizados, reciclados ou encaminhados a áreas de armazenamento temporário, 

sendo dispostos de modo a permitir a sua utilização ou reciclagem futura; 

11.41.2.3. resíduos Classe C (para os quais não foram desenvolvidas tecnologias 

ou aplicações economicamente viáveis que permitam a sua 

reciclagem/recuperação): deverão ser armazenados, transportados e destinados 

em conformidade com as normas técnicas específicas; 

11.41.2.4. resíduos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais à saúde): 

deverão ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em 

conformidade com as normas técnicas específicas. 

11.41.3. Em nenhuma hipótese a Contratada poderá dispor os resíduos originários da 

contratação em aterros de resíduos sólidos urbanos, áreas de “bota fora”, encostas, 

corpos d´água, lotes vagos e áreas protegidas por Lei, bem como em áreas não 

licenciadas; 

11.41.4. Para fins de fiscalização do fiel cumprimento do Programa Municipal de 

Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de 

Resíduos da Construção Civil, conforme o caso, a contratada comprovará, sob pena de 

multa, que todos os resíduos removidos estão acompanhados de Controle de Transporte 

de Resíduos, em conformidade com as normas da Agência Brasileira de Normas Técnicas 

- ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004. 

11.42. Observar as seguintes diretrizes de caráter ambiental: 
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11.42.1. Qualquer instalação, equipamento ou processo, situado em local fixo, que 

libere ou emita matéria para a atmosfera, por emissão pontual ou fugitiva, utilizado na 

execução contratual, deverá respeitar os limites máximos de emissão de poluentes 

admitidos na Resolução CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislação correlata, de acordo 

com o poluente e o tipo de fonte; 

11.42.2. Na execução contratual, conforme o caso, a emissão de ruídos não poderá 

ultrapassar os níveis considerados aceitáveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliação do 

Ruído em Áreas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associação Brasileira 

de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Níveis de Ruído 

para conforto acústico, da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos 

da Resolução CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislação correlata; 

11.42.3. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrução Normativa SLTI/MP n° 1, de 

19/01/2010, deverão ser utilizados, na execução contratual, agregados reciclados, sempre 

que existir a oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relação 

aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de formação de preços os custos 

correspondentes; 

11.43. Responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços, por uso 

indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou 

incorreções dos serviços ou dos bens da Contratante, de seus funcionários ou de terceiros, ainda 

que ocorridos em via pública junto ao serviço de engenharia. 

11.44. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratórios previamente aprovados pela 

fiscalização e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessárias ao controle de 

qualidade dos materiais, serviços e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme 

procedimento previsto neste Termo de Referência e demais documentos anexos; 

11.45. Providenciar, conforme o caso, as ligações definitivas das utilidades previstas no 

projeto (água, esgoto, gás, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos órgãos 

federais, estaduais e municipais e concessionárias de serviços públicos para a obtenção de 

licenças e regularização dos serviços e atividades concluídas (ex.: Habite-se, Licença Ambiental 

de Operação etc.); 

11.46. Em se tratando do regime empreitada por preço global ou empreitada integral a 

participação na licitação ou a assinatura do contrato implica a concordância do licitante ou 

contratado com a adequação de todos os projetos anexos ao edital, de modo que eventuais 

alegações de falhas ou omissões em qualquer das peças, orçamentos, plantas, especificações, 

memoriais e estudos técnicos preliminares dos projetos não poderão ultrapassar, no seu conjunto, 

a dez por cento do valor total do futuro contrato, nos termos do art. 13, II do Decreto n. 7.983/2013. 

 

12. DA SUBCONTRATAÇÃO 

12.1. Somente será admitida a subcontratação de serviços que necessitem da apresentação de 

certificações ambientais e destinações corretas de materiais, equipamentos/acessórios 
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que possam causar impacto ambiental, laudo de passivo ambiental de empresa 

especializada e de capacidade técnica comprovada. 

12.2. São obrigações adicionais da contratada, em razão da subcontratação: 

12.2.1 Apresentar a documentação de regularidade fiscal das microempresas e empresas de 

pequeno porte subcontratadas, sob pena de rescisão, aplicando-se o prazo para 

regularização previsto no § 1º do art. 4º do Decreto nº 8.538, de 2015; 

12.2.2 Substituir a subcontratada, sem prejuízo à execução do objeto pactuado, na hipótese de 

extinção da subcontratação, mantendo o percentual originalmente subcontratado até a sua 

execução total, notificando o órgão ou entidade contratante, sob pena de rescisão, sem 

prejuízo das sanções cabíveis, ou a demonstrar a inviabilidade da substituição, hipótese 

em que ficará responsável pela execução da parcela originalmente subcontratada. 

12.3. A subcontratação depende de autorização prévia da Contratante, a quem incumbe 

avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificação técnica necessários para a 

execução do objeto.  

12.4. Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral da 

Contratada pela perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão e coordenação 

das atividades da subcontratada, bem como responder perante a Contratante pelo rigoroso 

cumprimento das obrigações contratuais correspondentes ao objeto da subcontratação. 

12.5. A licitante vencedora deverá subcontratar Microempresas e Empresas de Pequeno 

Porte, nos termos do art. 7º do Decreto nº 8.538, de 2015, atendidas as disposições dos subitens 

acima, bem como as seguintes regras: 

12.5.1. as microempresas e as empresas de pequeno porte a serem subcontratadas deverão 

ser indicadas e qualificadas pelos licitantes no momento da apresentação das propostas,  

com a descrição dos bens e serviços a serem fornecidos e seus respectivos valores;  

12.5.2.  no momento da habilitação e ao longo da vigência contratual, será apresentada a 

documentação de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte 

subcontratadas, sob pena de rescisão, aplicando-se o prazo para regularização previsto 

no § 1º do art. 4º do Decreto nº 8.538, de 2015; 

12.5.3. a empresa contratada se comprometerá a substituir a subcontratada, no prazo máximo 

de trinta dias, na hipótese de extinção da subcontratação, mantendo o percentual 

originalmente subcontratado até a sua execução total, notificando o órgão ou entidade 

contratante, sob pena de rescisão, sem prejuízo das sanções cabíveis, ou a demonstrar 

a inviabilidade da substituição, hipótese em que ficará responsável pela execução da 

parcela originalmente subcontratada; 

12.5.4. a exigência de subcontratação não será aplicável quando o licitante for: 

12.5.4.1. microempresa ou empresa de pequeno porte; 

12.5.4.2.  consórcio composto em sua totalidade por microempresas e empresas de 

pequeno porte, respeitado o disposto no art. 33 da Lei nº 8.666, de 1993; e 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm
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12.5.4.3. consórcio composto parcialmente por microempresas ou empresas de 

pequeno porte com participação igual ou superior ao percentual exigido de 

subcontratação.  

12.5.5.  Não se admite a exigência de subcontratação para o fornecimento de bens, exceto 

quando estiver vinculado à prestação de serviços acessórios.  

12.5.6.  Os empenhos e pagamentos referentes às parcelas subcontratadas serão destinados 

diretamente às microempresas e empresas de pequeno porte subcontratadas 

 

13. ALTERAÇÃO SUBJETIVA 

13.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde 

que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na 

licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo 

à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do 

contrato. 

 

14. CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO 

14.1. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da 

conformidade da prestação dos serviços, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de 

forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serão exercidos por um ou mais 

representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei nº 

8.666, de 1993. 

14.2. O representante da Contratante deverá ter a qualificação necessária para o acompanhamento e 

controle da execução dos serviços e do contrato. 

14.3. A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base nos critérios 

previstos neste Termo de Referência. 

14.4. A fiscalização do contrato, 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 artigo 65 da Lei nº 8.666, de 

1993. 

14.5. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execução dos serviços deverá 

ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relação detalhada dos 

mesmos, de acordo com o estabelecido neste Termo de Referência, informando as respectivas 

quantidades e especificações técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso. 
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14.6. 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. 

14.7. O descumprimento total ou parcial das 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 87 da Lei nº 8.666, de 1993. 

14.8. As atividades de gestão e fiscalização da execução contratual devem ser realizadas de forma 

preventiva, rotineira e sistemática, podendo ser exercidas por servidores, equipe de fiscalização 

ou único servidor, desde que, no exercício dessas atribuições, fique assegurada a distinção dessas 

atividades e, em razão do volume de trabalho, não comprometa o desempenho de todas as ações 

relacionadas à Gestão do Contrato. 

14.9. A fiscalização técnica dos contratos avaliará constantemente a execução do objeto e utilizará o 

Plano de Desativação anexo, 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. 

14.9.1. A utilização do Plano de Desativação não impede a aplicação concomitante de outros 

mecanismos para a avaliação da prestação dos serviços. 

14.10. 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.  

14.11. 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.  

14.12. Em hipótese alguma, será admitido que a própria CONTRATADA materialize a avaliação de 

desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizada.  

14.13. 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.  

14.14. 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.  
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14.15. O fiscal técnico poderá realizar avaliação diária, semanal ou mensal, desde que o período 

escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da 

prestação dos serviços.  

14.16. As disposições previstas nesta cláusula não excluem o disposto no Anexo VIII da Instrução 

Normativa SEGES/MP nº 05, de 2017, aplicável no que for pertinente à contratação.  

14.17. 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. 

 

15. DO RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DO OBJETO 

15.1. A emissão da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento provisório e 

definitivo dos serviços, nos termos abaixo:  

15.1.1. Ao final de cada etapa da execução contratual, conforme previsto no Cronograma 

Físico-Financeiro, a Contratada apresentará a medição prévia dos serviços executados 

no período, através de planilha e memória de cálculo detalhada.  

15.1.2. Uma etapa será considerada efetivamente concluída quando os serviços previstos para 

aquela etapa, no Cronograma Físico-Financeiro, estiverem executados em sua 

totalidade. 

15.1.3. A Contratada também apresentará, a cada medição, os documentos comprobatórios 

da procedência legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da 

execução contratual, quando for o caso. 

15.2. O recebimento provisório será realizado pelo fiscal técnico após a entrega da 

documentação acima, da seguinte forma: 

15.2.1. A contratante realizará inspeção minuciosa de todos os serviços executados, 

por meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais 

encarregados pelo serviço, com a finalidade de verificar a adequação dos 

serviços e constatar e relacionar os arremates, retoques e revisões finais que se 

fizerem necessários. 

15.2.1.1. Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período de 

faturamento, o fiscal técnico do contrato irá apurar o resultado das 

avaliações da execução do objeto e, se for o caso, a análise do 

desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizados em 
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consonância com os indicadores previstos, que poderá resultar no 

redimensionamento de valores a serem pagos à contratada, registrando 

em relatório a ser encaminhado ao gestor do contrato. 

15.2.1.2. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou 

substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se 

verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou 

materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou 

única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais 

pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório. 

15.2.1.3. O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à 

conclusão de todos os testes de campo e à entrega dos Manuais e 

Instruções exigíveis. 

15.2.1.4. A aprovação da medição prévia apresentada pela Contratada não a 

exime de qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica 

aceitação definitiva dos serviços executados. 

15.2.2. No prazo de até 15 (quinze) dias corridos a partir do recebimento dos 

documentos da CONTRATADA, cada fiscal ou a equipe de fiscalização deverá 

elaborar Relatório Circunstanciado em consonância com suas atribuições, e 

encaminhá-lo ao gestor do contrato.  

15.2.2.1. quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o relatório 

circunstanciado deverá conter o registro, a análise e a conclusão acerca 

das ocorrências na execução do contrato, em relação à fiscalização técnica 

e demais documentos que julgar necessários, devendo encaminhá-los ao 

gestor do contrato para recebimento definitivo. 

15.2.2.2. Será considerado como ocorrido o recebimento provisório com a 

entrega do relatório circunstanciado ou, em havendo mais de um a ser 

feito, com a entrega do último.  

15.2.2.2.1. Na hipótese de a verificação a que se refere o 

parágrafo anterior não ser procedida tempestivamente, reputar-

se-á como realizada, consumando-se o recebimento provisório 

no dia do esgotamento do prazo. 

15.3. No prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento provisório dos serviços, 

o Gestor do Contrato deverá providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da 

execução dos serviços, obedecendo as seguintes diretrizes:  

15.3.1. Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela 

fiscalização e, caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o 

pagamento da despesa, indicar as cláusulas contratuais pertinentes, solicitando 

à CONTRATADA, por escrito, as respectivas correções;  
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15.3.2. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos 

serviços prestados, com base nos relatórios e documentações apresentadas; e  

15.3.3. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor 

exato dimensionado pela fiscalização. 

15.4. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da 

Contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato, ou, em qualquer época, 

das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por força das 

disposições legais em vigor. 

15.5. 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. 

 

16.  DO PAGAMENTO 

16.1. O pagamento será efetuado pela Contratante no prazo máximo de 30 (trinta) dias, 

contados do recebimento da Nota Fiscal/Fatura.  

16.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o 

limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser 

efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data da apresentação 

da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993. 

16.2. A emissão da Nota Fiscal/Fatura será precedida do recebimento definitivo do serviço, 

conforme este Termo de Referência. 

16.3. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação 

da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao 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.  

16.3.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do fornecedor 

contratado, deverão ser tomadas as providências previstas no do art. 31 da 

Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018. 

16.4. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou 

Fatura apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:  

16.4.1. o prazo de validade;  

16.4.2. a data da emissão;  
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16.4.3. os dados do contrato e do órgão contratante;  

16.4.4. o período de prestação dos serviços;  

16.4.5. o valor a pagar; e  

16.4.6. eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis. 

16.5. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a 

liquidação da despesa, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as 

medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação 

da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante; 

16.6. Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instrução Normativa SEGES/MP nº 05, de 

2017, será efetuada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, 

sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada: 

16.6.1. não produziu os resultados acordados; 

16.6.2. deixou de executar as atividades contratadas, ou não as executou com a 

qualidade mínima exigida; 

16.6.3. deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execução 

do serviço, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior à demandada. 

16.7. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem 

bancária para pagamento. 

16.8. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para verificar 

a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.  

16.9. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, será 

providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize 

sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, 

por igual período, a critério da contratante. 

16.10. Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração 

deverá realizar 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 

SEGES/MP nº 3, de 26 de abril de 2018. 

16.11. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a 

contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal 

quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser 

efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o 

recebimento de seus créditos.   
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16.12. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à 

rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à 

contratada a ampla defesa.  

16.13. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, 

até que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação junto 

ao SICAF.   

16.13.1. Será rescindido o contrato em execução com a contratada 

inadimplente no SICAF, salvo por motivo de economicidade, segurança nacional 

ou outro de interesse público de alta relevância, devidamente justificado, em 

qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante.  

16.14. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação 

aplicável, nos termos do item 6 do Anexo XI da IN SEGES/MP n. 5/2017, quando couber. 

16.15. É vedado o pagamento, a qualquer título, por serviços prestados, à empresa privada 

que tenha em seu quadro societário servidor público da ativa do órgão contratante, com 

fundamento na Lei de Diretrizes Orçamentárias vigente. 

16.16.   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 

 

17. REAJUSTE 

17.1. Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite para a 

apresentação das propostas. 

17.1.1. Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os 

preços contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, aplicando-se o 

índice INCC exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência 

da anualidade. 
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17.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado 

a partir dos efeitos financeiros do último reajuste. 

17.3. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE 

pagará à CONTRATADA a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando 

a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. Fica a CONTRATADA 

obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor 

remanescente, sempre que este ocorrer.  

17.4. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo. 

17.5. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer 

forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser 

determinado pela legislação então em vigor. 

17.6. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo 

índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.  

17.7. O reajuste será realizado por apostilamento. 
 

18. GARANTIA DA EXECUÇÃO 

18.1 O adjudicatário prestará garantia de execução do contrato, nos moldes do art. 56 da 

Lei nº 8.666, de 1993, com validade durante a execução do contrato e por 90 (noventa) dias 

após o término da vigência contratual, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do 

valor total do contrato. 

18.2 No prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a critério do 

contratante, contados da assinatura do contrato, a contratada deverá apresentar comprovante de 

prestação de garantia, podendo optar por caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, seguro-

garantia ou fiança bancária.  

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

aplicação de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia 

de atraso, até o máximo de 2% (dois por cento).  

18.2.2 O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administração a promover 

a rescisão do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, 

conforme dispõem os incisos I e II do art. 78 da Lei n. 8.666 de 1993.  

18.3 A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, deverá abranger um 

período de 90 dias após o término da vigência contratual, conforme item 3.1 do Anexo VII-F da IN 

SEGES/MP nº 5/2017. 

18.4 A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:  

18.4.1 prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não 

adimplemento das demais obrigações nele previstas;  
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18.4.2 prejuízos diretos causados à Administração decorrentes de culpa ou dolo 

durante a execução do contrato; 

18.4.3 multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à contratada; e 

18.4.4 obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza e para com o 

FGTS, não adimplidas pela contratada, quando couber. 

18.5 A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os eventos 

indicados no item anterior, observada a legislação que rege a matéria. 

18.6 A garantia em dinheiro deverá ser efetuada em favor da Contratante, em conta 

específica na Caixa Econômica Federal, com correção monetária. 

18.7 Caso a opção seja por utilizar títulos da dívida pública, estes devem ter sido emitidos 

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

autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme 

definido pelo Ministério da Fazenda. 

18.8 No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá constar expressa 

renúncia do fiador aos benefícios do artigo 827 do Código Civil. 

18.9 No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia 

deverá ser ajustada à nova situação ou renovada, seguindo os mesmos parâmetros utilizados 

quando da contratação.  

18.10 Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer 

obrigação, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo máximo de 10 (dez) 

dias úteis, contados da data em que for notificada. 

18.11 A Contratante executará a garantia na forma prevista na legislação que rege a matéria. 

18.12 Será considerada extinta a garantia:  

18.12.1  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 Contratante, mediante termo circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as 

cláusulas do contrato;  

18.12.2  no prazo de 90 (noventa) dias após o término da vigência do contrato, caso a 

Administração não comunique a ocorrência de sinistros, quando o prazo será ampliado, 

nos termos da comunicação, conforme estabelecido na alínea "h2"do item 3.1 do Anexo  

VII-F da IN SEGES/MP n. 05/2017.  

18.13 O garantidor não é parte para figurar em processo administrativo instaurado pela 

contratante com o objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções à contratada.  

18.14 A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma 

prevista no neste Edital e no Contrato. 
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19. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

19.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº 10.520, 

de 2002, a Contratada que: 

19.1.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em 

decorrência da contratação; 

19.1.2. ensejar o retardamento da execução do objeto; 

19.1.3. fraudar na execução do contrato; 

19.1.4. comportar-se de modo inidôneo; 

19.1.5. cometer fraude fiscal; 

19.1.6. não mantiver a proposta; 

19.1.7. não concluir o serviço até o prazo da Autorização Ambiental expedida pelo 

IBRAM/DF. 

19.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode aplicar à 

CONTRATADA as seguintes sanções: 

19.2.1. 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; 

19.2.2. Multa de:  

19.2.2.1. 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;  

19.2.2.2. 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; 

19.2.2.3. 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor 

adjudicado, em caso de inexecução total da obrigação assumida; 

19.2.2.4. 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento 

constante das tabelas 1 e 2, abaixo; e 

19.2.2.5. 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; 
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19.2.2.6. 5% (cinco por cento) do valor do contrato, com retenção total da garantia da 

execução, pela não conclusão do serviço até o prazo da Autorização Ambiental 

expedida pelo IBRAM/DF, além do não pagamento do valor contratual, sem prejuízo 

de possíveis sanções de suspensão ou impedimento de licitar com órgãos e 

entidades da União; 

19.2.2.7. as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas 

independentes entre si. 

19.2.3. 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; 

19.2.4. Sanção de impedimento de licitar e contratar com órgãos e entidades da União, com o 

consequente descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos. 

19.2.5. 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;  

19.3. As sanções previstas nos subitens 19.2.1, 19.2.3, 19.2.4 e 19.2.5 poderão ser aplicadas à 

CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados. 

19.4. Para efeito de aplicação de multas, às infrações são atribuídos graus, de acordo com as tabelas 1 

e 2: 

Tabela 1 

GRAU CORRESPONDÊNCIA 

1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

2 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

3 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

4 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

5 3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

Tabela 2 
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INFRAÇÃO 

ITEM DESCRIÇÃO GRAU 

1 

Permitir situação que crie a possibilidade de causar 

dano físico, lesão corporal ou conseqüências 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 
Manter 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 

5 

Retirar funcionários ou encarregados do serviço 

durante o expediente, sem a anuência prévia do 

CONTRATANTE, por empregado e por dia; 

03 

Para os itens a seguir, deixar de: 

6 

Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e a 

pontualidade de seu pessoal, por funcionário e por 

dia; 

01 

7 
Cumprir determinação formal ou instrução 

complementar do órgão fiscalizador, por ocorrência; 
02 

8 

Substituir empregado que se conduza de modo 

inconveniente ou não atenda às necessidades do 

serviço, por funcionário e por dia; 

01 

9 Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos 03 
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não previstos nesta tabela de multas, após 

reincidência formalmente notificada pelo órgão 

fiscalizador, por item e por ocorrência; 

10 
Indicar e manter durante a execução do contrato os 

prepostos previstos no edital/contrato; 
01 

11 

Providenciar treinamento para seus funcionários 

conforme previsto na relação de obrigações da 

CONTRATADA 

01 

 

19.5. Também fica sujeita às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, a 

Contratada que: 

19.5.1. tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal 

no recolhimento de quaisquer tributos; 

19.5.2. tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

19.5.3. demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em 

virtude de atos ilícitos praticados. 

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

administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o 

procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999. 

19.7. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores 

a serem pagos, ou recolhidos em favor da União, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for 

o caso, serão inscritos na Dívida Ativa da União e cobrados judicialmente. 

19.7.1. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo 

de 10 (dez) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade 

competente. 

19.8. 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. 

19.9. 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. 

19.10. 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 
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despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação 

preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização - PAR.  

19.11. 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. 

19.12. 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.  

19.13. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 

 

20. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR. 

20.1. As exigências de habilitação jurídica e de regularidade fiscal e trabalhista são as usuais para a 

generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital. 

20.2. Os critérios de qualificação econômica a serem atendidos pelo fornecedor estão previstos no 

edital. 

20.3. Os critérios de qualificação técnica a serem atendidos pelo fornecedor serão: 

20.3.1. Atestado(s) emitido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, em nome 

do licitante, que comprove(m) experiência relativa à execução dos serviços envolvendo 

os itens de maior relevância do objeto da licitação, ou seja, os itens de 9 a 16 da Planilha 

Estimativa de Custos e Formação de Preços (Anexo II), sendo admitido o somatório de 

atestados; 

20.3.2. Certidão de Registro da empresa e de seu responsável técnico no Conselho Regional 

de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA; 

20.3.3. Identificação do profissional responsável pelos serviços, detentor de atestado de 

responsabilidade técnica – ART por execução de serviço de mesmas características; 

20.3.4. Deve-se também observar os itens constantes na descrição dos requisitos da 

contratação, constante no Estudo Técnico Preliminar, anexo deste Termo de Referência. 

20.4. Os critérios de aceitabilidade de preços serão: 

20.4.1. Valor Global: R$ 85.365,47 (oitenta e cinco mil, trezentos e sessenta e cinco reais e 

quarenta e sete centavos) 

20.4.2. Valores unitários: conforme planilha de composição de preços anexa ao edital. 

20.4. Caso o Regime de Execução seja o de empreitada por preço global ou empreitada integral, será 

desclassificada a proposta ou lance vencedor nos quais se verifique que qualquer um dos seus 

custos unitários supera o correspondente custo unitário de referência fixado pela Administração, 
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salvo se o preço de cada uma das etapas previstas no cronograma físico-financeiro não superar 

os valores de referência discriminados nos projetos respectivos. 

20.5. O critério de julgamento da proposta é o menor preço global. 

20.6. As regras de desempate entre propostas são as discriminadas no edital. 

 
21. ESTIMATIVA DE PREÇOS E PREÇOS REFERENCIAIS. 

21.1     O valor de referência para a contratação será de R$ 85.365,47 (oitenta e cinco mil, trezentos 

e sessenta e cinco reais e quarenta e sete centavos). 

 
22. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS. 

22.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, 

prevista no orçamento da União, para o exercício de 2021, na classificação abaixo: 

Gestão/Unidade: 240300 

Fonte: 0100 

Programa de Trabalho: 07.122.0032.2000.0001 

Elemento de Despesa: 339039 

 

Integram este Termo de Referência, para todos os fins e efeitos, os seguintes Anexos: 

• Anexo II – Planilha Estimativa de Custos e Formação de Preços (com BDI e cronograma físico-

financeiro); 

• Anexo III – Plano de Desativação; 

• Anexo IV – Estudo Técnico Preliminar; 

• Anexo V – Portaria INMETRO nº 9, de 4 de janeiro de 2011; 

• Anexo VI – Autorização Ambiental IBRAM/DF nº 37/2020; 

• Anexo VII – Relatório de Investigação do Passivo Ambiental (RIPA); 

• Anexo VIII – Minuta do Contrato; 

• Anexo IX – Documentos referentes à responsabilidade técnica (ART/RRT referentes à 

totalidade das peças técnicas produzidas por profissional habilitado, consoante previsão do art. 

10 do Decreto n. 7983/2013) contidos em seus respectivos anexos; 

• Anexo X – Declaração de Ciência. 

 

Brasília, 3 de maio de 2021. 
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__________________________________ 

Tiago Anísio Felipe 

Oficial de Chancelaria 

 

Nos termos do disposto no Decreto 10.024/2019, observadas as cláusulas e condições 

recomendadas pela Advocacia Geral da União na minuta de Termo de Referência disponibilizada 

por seu sítio eletrônico e considerando que a proposta se enquadra nas disposições das Leis 

8.666/1993 e 10.520/2002, dos Decretos 3.725/2001 e das IN SEGES/MPDG 5/2017 e 40/2020, 

aprovo o presente Termo de Referência e seu Estudo Técnico Preliminar, visando à contratação 

de empresa para prestar serviços de demolição e desativação do posto de combustível do 

Ministério das Relações Exteriores, em Brasília/DF. 

 

Brasília, 5 de maio de 2021. 

 

__________________________________ 

Larissa Lima Lacombe 

Coordenadora-Geral de Infraestrutura 

 



MARÇO 2021

UNITÁTIO TOTAL

1 13.524,89R$     

1.1 Mobilização / Desmobilização  incluindo fretes e carretos CJ 1 4.753,36R$    4.753,36R$        

1.2 Tapume para isolamento m2 80 105,70R$        8.456,00R$        

1.3 Sinalização da área CJ 1 315,53R$        315,53R$           

2 5.460,49R$        

2.1 corte vegetação existente  pequeno porte CJ 1 106,20R$        106,20R$           

2.2 corte árvores CJ 1 614,50R$        614,50R$           

2.3 destinação final dos residuos CJ 1 4.739,79R$    4.739,79R$        

3 Remoção piso existente  calçada portuguesa 492,09R$           

3.1 remoção do piso CJ 1 212,40R$        212,40R$           

3.2 acondicionamento da pedras para posterior recolocação CJ 1 279,69R$        279,69R$           

4 Remoção de piso existente  piso em concreto 437,40R$           

4.1 remoção piso em concreto CJ 1 437,40R$        437,40R$           

5 Remoção de piso existente  gramado 437,40R$           

5.1 remoção gramado CJ 1 437,40R$        437,40R$           

6 Remoção de piso existente asfalto 437,40R$           

6.1 remoção asfalto CJ 1 437,40R$        437,40R$           

7 Desvio provisório da rede pluvial existente sobre os tanques 1.160,55R$        

7.1 escavação para encontrar rede CJ 1 106,20R$        106,20R$           

7.2 escavação para instalação de rede provisória CJ 1 106,20R$        106,20R$           

7.3 Instalação de rede provisória M 15 63,21R$          948,15R$           

8 Remoção estrutura metálica existente 984,10R$           

8.1 remoção de estrutura CJ 1 984,10R$        984,10R$           

9 Remoção bombas de abastecimento existente 1.025,08R$        

9.1 desinstalação parte eletrica CJ 1 81,22R$          81,22R$             

9.2 desinstalação tubulação de sucção CJ 1 67,32R$          67,32R$             

9.3 remoção bombas CJ 1 876,54R$        876,54R$           

10 Remoção da ilha de abastecimento existente 135,42R$           

10.1 demolição ilha m2 3 45,14R$          135,42R$           

11 Remoção dos tubos de respiro dos tanques 481,76R$           

11.1 escavação para encontrar linhas CJ 1 53,10R$          53,10R$             

11.2 desconecção linhas nos tanques CJ 1 67,32R$          67,32R$             

11.3 remoção linhas CJ 1 361,34R$        361,34R$           

12 Remoção da tubulação de sucção dos tanques 603,54R$           

12.1 escavação para encontrar linhas CJ 1 174,88R$        174,88R$           

12.2 desconecção linhas nos tanques CJ 1 67,32R$          67,32R$             

12.3 remoção linhas CJ 1 361,34R$        361,34R$           

13 Preparação dos tanques para remoção (drenagem de lastro, desgaseificação / Inertização) 5.130,36R$        

13.1 remoção de lastro CJ 1 3.421,08R$    3.421,08R$        

13.2 inertização / desgaseificação CJ 1 1.709,28R$    1.709,28R$        

14 Abertura de cavas para remoção de tanques 1.728,20R$        

14.1 escavação mecanica CJ 1 1.728,20R$    1.728,20R$        

15 Içamento, remoção, transporte e destinação final dos tanques 16.483,40R$        

15.1 Içamento tanque por guincho munck CJ 1 4.483,40R$    4.483,40R$        

15.2 trasnporte tanque ate descarte CJ 1 6.000,00R$    6.000,00R$        

15.3 descarte final dos tanques CJ 1 6.000,00R$    6.000,00R$        

16 Preenchimento da cava com solo inerte (compactação e nivelamento) 3.228,16R$        

16.1 preenchimento de cava com solo inerte CJ 1 2.499,76R$    2.499,76R$        

16.2 nivelamento piso CJ 1 728,40R$        728,40R$           

17 Reinstalação da rede pluvial 529,34R$           

17.1 instalação de nova tubulação CJ 1 529,34R$        529,34R$           

18 Reconstrução do piso  calçada portugues 2.088,80R$        

18.1 assentamento de piso em pedra portuguesa (reaproveitamento ds pedras retiradas)m2 40 52,22R$          2.088,80R$        

19 Reconstrução do piso  piso concreto 799,25R$           

19.1 assentamento de piso em concreto CJ 1 799,25R$        799,25R$           

20 Reconstrução do piso  gramado 746,83R$           

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  NÃO DESONERADA

ITEM DESCRIMINAÇÃO UNID QUANT
CUSTOS R$

Serviços Preliminares

Corte árvores e vegetação existentes

MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES Data base:

CNPJ Nº 00.394.536/000643 Edital / Contrato:

OBRA: DESATIVAÇÃO DE POSTO DE COMBUSTÍVEIS Revisão:



20.1 plantio grama CJ 1 746,83R$        746,83R$           

21 Reconstrução do piso  asfalto 217,76R$           

21.2 assentamento piso asfalto CJ 1 217,76R$        217,76R$           

22 Replantio de árvores e paisagismo da área 1.602,61R$        

22.1 plantio de árvore CJ 1 851,01R$        851,01R$           

22.2 paisagismo CJ 1 751,60R$        751,60R$           

23 Limpeza da área 1.016,80R$        

23.1 limpeza da área da obra CJ 1 849,60R$        849,60R$           

23.2 remoção de tapume CJ 1 167,20R$        167,20R$           

24 Emissão de relatórios da obra 2.234,63R$        

24.1 Emissão de relatorio final de desativação de posto de combustíveis Unid. 1 2.129,02R$    2.129,02R$        

24.2 Emissão de relatório de Fundo de Cava Unid. 1 105,61R$        105,61R$           

25 Fiscalização e Superfisão 8.916,68R$        

25.1 Fiscalização de Obra CJ 1 4.224,40R$    4.224,40R$        

25.2 Supervisão de Obra CJ 1 4.224,40R$    4.224,40R$        

25.2 Anotação Responsabilidade tecnica ART CJ 1 467,88R$        467,88R$           

22,12%

Planilha orçamentária elaborada por: 

Engenheira Civil Gabriela Marquez Santos 
CREA 1018497269/DGO 
ART Nº 1020200071641

VALOR BDI MEDIO

TOTAL PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SEM BDI 69.902,94R$                                  

TOTAL PLANILHA ORÇAMENTÁRIA COM BDI 85.365,47R$                                  

TIPO DE OBRA: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS 

SOMA ITENS 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19+20+21+22+23+24+25 69.902,94R$                                  

Calculo BDI conforme ACÓRDÃO Nº 2622/2013 – TCU 



Data base: MARÇO 2021

Edital / Contrato:

Revisão:

Administração Local
Despesa Financeira

Valor do Risco da Obra

Total

Total

Impostos
Margem de Lucro Previsto

Seguro + garantias

Total

BDI

R$ 74.446,63

4,59%

MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES
CNPJ Nº 00.394.536/000643

OBRA: DESATIVAÇÃO DE POSTO DE COMBUSTÍVEIS

 COMPOSIÇÃO BDI 
 R$ 2.796,12 
 R$ 859,81 
 R$ 887,77 

 Custo Direto da Obra 

 Custo Subtotal (Direto + Indireto)

 OUTROS 
 R$ 3.417,62 
 R$ 5.509,05 
 R$ 595,57 
 Valor Total 

Planilha orçamentária elaborada por: 

Engenheira Civil Gabriela Marquez Santos CREA 

1018497269/DGO 
ART Nº 1020200071641

4,00%
1,23%
1,27%

7,40%
0,80%

22,12%
R$ 85.365,47

R$ 69.902,94



ITEM DESCRIMINAÇÃO VALOR COM BDI 1     2     3     4     5     6     7     8     9     10   11   12   13   14   15   

1 Serviços Preliminares 16.516,60R$          

2 Corte árvores e vegetação existentes 6.668,35R$             

3 Remoção piso existente  calçada portuguesa 600,94R$                

4 Remoção de piso existente  piso em concreto 534,15R$                

5 Remoção de piso existente  gramado 534,15R$                

6 Remoção de piso existente asfalto 534,15R$                

7 Desvio provisório da rede pluvial existente sobre os tanques 1.417,26R$             

8 Remoção estrutura metálica existente 1.201,78R$             

9 Remoção bombas de abastecimento existente 1.251,83R$             

10 Remoção da ilha de abastecimento existente 165,37R$                

11 Remoção dos tubos de respiro dos tanques 588,33R$                

12 Remoção da tubulação de sucção dos tanques 737,04R$                

13 Preparação dos tanques para remoção (drenagem de lastro, desgaseificação / Inertização) 6.265,20R$             

14 Abertura de cavas para remoção de tanques 2.110,48R$             

15 Içamento, remoção, transporte e destinação final dos tanques 20.129,53R$          

16 Preenchimento da cava com solo inerte (compactação e nivelamento) 3.942,23R$             

17 Reinstalação da rede pluvial 646,43R$                

18 Reconstrução do piso  calçada portugues 2.550,84R$             

19 Reconstrução do piso  piso concreto 976,04R$                

20 Reconstrução do piso  gramado 912,03R$                

21 Reconstrução do piso  asfalto 265,93R$                

22 Replantio de árvores e paisagismo da área 1.957,11R$             

23 Limpeza da área 1.241,72R$             

24 Emissão de relatórios da obra 2.728,93R$             

25 Fiscalização e Superfisão 10.889,05R$           R
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DIAS  

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

DISTRIBUIÇÃO DIÁRIA FINANCEIRA

85.365,47R$          

MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES
CNPJ Nº 00.394.536/000643

OBRA: DESATIVAÇÃO DE POSTO DE COMBUSTÍVEIS

MARÇO 2021Data base:

Edital / Contrato:

Revisão:
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MARÇO 2021

 Unitário Total

1.1 CJ 1  R$    4.753,36 4.753,36R$    

1.2 m2 80 105,70R$        8.456,00R$    

1.3 CJ 1 315,53R$        315,53R$        

1.1

 Unitário Total

1.1.1 SINAPI 4083 Mão de obra  Encarregado h 16 18,76R$          300,16R$        

1.1.2 SINAPI 6111 Mão de Obra  Servente h 8 17,17R$          137,36R$        

1.1.3 SINAPI 5824 Caminhão toco PBT 16.000 KG h 32 134,87R$        4.315,84R$    

total 4.753,36R$    

1.2

 Unitário Total

1.2.1 SINAPI 98459 Tapume com telha metalica m2 80 105,70R$        8.456,00R$    

total 8.456,00R$    

1.3

 Unitário Total

1.3.1 SINAPI 4083 Mão de obra  Encarregado h 2 18,76R$          37,52R$          

1.3.2 SINAPI 6111 Mão de Obra  Servente h 4 17,17R$          68,68R$          

1.3.3 SINAPI 12874 Mão de Obra  Pintor de Letreiros h 8 24,24R$          193,92R$        

1.3.4 SINAPI 7293 Tinta esmalte sintético grafite com proteção para metais ferrosos l 0,5 30,82R$          15,41R$          

total 315,53R$        

Mobilização / Desmobilização  incluindo fretes e carretos

Mobilização / Desmobilização  incluindo fretes e carretos

Item Referencia
Codigo 

Composição
Descrição Unid. Quant.

 Preço  em Reais (R$) 

Tapume para isolamento

Sinalização da área

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

ITEM 1 Serviços Preliminares

Item Unid. Quant.Descrição
 Preço  em Reais (R$) 

Data base:

Edital / Contrato:

Revisão:

MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES
CNPJ Nº 00.394.536/000643

OBRA: DESATIVAÇÃO DE POSTO DE COMBUSTÍVEIS

Sinalização da área

SUBTOTAL 01 13.524,89R$                               

Item Referencia
Codigo 

Composição
Descrição Unid. Quant.

 Preço  em Reais (R$) 

Tapume para isolamento

 Preço  em Reais (R$) 
Item Referencia

Codigo 

Composição
Descrição Unid. Quant.



MARÇO 2021

 Unitário Total

2.1 CJ 1  R$       106,20 106,20R$        

2.2 CJ 1 614,50R$        614,50R$        

2.3 CJ 1 4.739,79R$    4.739,79R$    

2.1

 Unitário Total

2.1.1 SINAPI 4083 Mão de obra  Encarregado h 2 18,76R$          37,52R$          

2.1.2 SINAPI 6111 Mão de Obra  Servente h 4 17,17R$          68,68R$          

total 106,20R$        

2.2

 Unitário Total

2.2.1 SINAPI 98529
CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR 

OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018
unit 5 61,24R$          306,20R$        

2.2.2 SINAPI 98526

REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM 

DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 

M.AF_05/2018

unit 5 61,66R$          308,30R$        

total 614,50R$        

2.3

 Unitário Total

2.3.1 SINAPI 4083 Mão de obra  Encarregado h 8 18,76R$          150,08R$        

2.3.2 SINAPI 6111 Mão de Obra  Servente h 16 17,12R$          273,87R$        

1.3.3 SINAPI 5824 Caminhão toco PBT 16.000 KG h 32 134,87R$        4.315,84R$    

total 4.739,79R$    

destinação final dos residuos

Item Referencia
Codigo 

Composição
Descrição Unid. Quant.

 Preço  em Reais (R$) 

 Preço  em Reais (R$) 

corte árvores

Item Referencia
Codigo 

Composição
Descrição Unid. Quant.

 Preço  em Reais (R$) 

Item Referencia
Codigo 

Composição
Descrição Unid. Quant.

corte vegetação existente  pequeno porte

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

ITEM 2 Corte árvores e vegetação existentes

Item Descrição Unid. Quant.
 Preço  em Reais (R$) 

corte vegetação existente  pequeno porte

corte árvores

destinação final dos residuos

SUBTOTAL 02 5.460,49R$                                 

MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES Data base:

CNPJ Nº 00.394.536/000643 Edital / Contrato:

OBRA: DESATIVAÇÃO DE POSTO DE COMBUSTÍVEIS Revisão:



MARÇO 2021

 Unitário Total

3.1 CJ 1  R$       212,40 212,40R$        

3.2 CJ 1 279,69R$        279,69R$        

3.1

 Unitário Total

3.1.1 SINAPI 4083 Mão de obra  Encarregado h 4 18,76R$          75,04R$          

3.1.2 SINAPI 6111 Mão de Obra  Servente h 8 17,17R$          137,36R$        

total 212,40R$        

3.2

 Unitário Total

3.2.1 SINAPI 4083 Mão de obra  Encarregado h 2 18,76R$          37,52R$          

3.2.2 SINAPI 6111 Mão de Obra  Servente h 1 17,17R$          17,17R$          

3.2.3 PROPRIA *(1) Locação de Caçamba mês 0,5 450,00R$        225,00R$        

total 279,69R$        

*(1)

Não foi encontrata referencia desta composição em tabelas homologadas, 

desta forma foi utilizado dados proprios realizado em pesquisas de 

mercado

 Preço  em Reais (R$) 

acondicionamento da pedras para posterior recolocação

Item Referencia
Codigo 

Composição
Descrição Unid. Quant.

 Preço  em Reais (R$) 

Item Referencia
Codigo 

Composição
Descrição Unid. Quant.

remoção do piso

acondicionamento da pedras para posterior recolocação

SUBTOTAL 03 492,09R$                                    

remoção do piso

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

ITEM 3 Remoção piso existente  calçada portuguesa

Item Descrição Unid. Quant.
 Preço  em Reais (R$) 

MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES Data base:

CNPJ Nº 00.394.536/000643 Edital / Contrato:

OBRA: DESATIVAÇÃO DE POSTO DE COMBUSTÍVEIS Revisão:



MARÇO 2021

 Unitário Total

4.1 CJ 1  R$       437,40 437,40R$        

4.1

 Unitário Total

4.1.1 SINAPI 4083 Mão de obra  Encarregado h 4 18,76R$          75,04R$          

4.1.2 SINAPI 6111 Mão de Obra  Servente h 8 17,17R$          137,36R$        

4.1.3 PROPRIA *(1) Locação de Caçamba mês 0,5 450,00R$        225,00R$        

total 437,40R$        

*(1)

Não foi encontrata referencia desta composição em tabelas homologadas, 

desta forma foi utilizado dados proprios realizado em pesquisas de 

mercado

Quant.
 Preço  em Reais (R$) 

remoção piso em concreto

SUBTOTAL 04 437,40R$                                    

remoção piso em concreto

Item Referencia
Codigo 

Composição
Descrição Unid.

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

ITEM 4 Remoção de piso existente  piso em concreto

Item Descrição Unid. Quant.
 Preço  em Reais (R$) 

MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES Data base:

CNPJ Nº 00.394.536/000643 Edital / Contrato:

OBRA: DESATIVAÇÃO DE POSTO DE COMBUSTÍVEIS Revisão:



MARÇO 2021

 Unitário Total

5.1 CJ 1  R$       437,40 437,40R$        

5.1

 Unitário Total

5.1.1 SINAPI 4083 Mão de obra  Encarregado h 4 18,76R$          75,04R$          

5.1.2 SINAPI 6111 Mão de Obra  Servente h 8 17,17R$          137,36R$        

5.1.3 PROPRIA *(1) Locação de Caçamba mês 0,5 450,00R$        225,00R$        

total 437,40R$        

*(1)

Não foi encontrata referencia desta composição em tabelas homologadas, 

desta forma foi utilizado dados proprios realizado em pesquisas de 

mercado

 Preço  em Reais (R$) 

remoção gramado

SUBTOTAL 05 437,40R$                                    

remoção gramado

Quant.Item Referencia
Codigo 

Composição
Descrição Unid.

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

ITEM 5 Remoção de piso existente  gramado

Item Descrição Unid. Quant.
 Preço  em Reais (R$) 

MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES Data base:

CNPJ Nº 00.394.536/000643 Edital / Contrato:

OBRA: DESATIVAÇÃO DE POSTO DE COMBUSTÍVEIS Revisão:



MARÇO 2021

 Unitário Total

6.1 CJ 1  R$       437,40 437,40R$        

6.1

 Unitário Total

6.1.1 SINAPI 4083 Mão de obra  Encarregado h 4 18,76R$          75,04R$          

6.1.2 SINAPI 6111 Mão de Obra  Servente h 8 17,17R$          137,36R$        

6.1.3 PROPRIA *(1) Locação de Caçamba mês 0,5 450,00R$        225,00R$        

total 437,40R$        

*(1)

Não foi encontrata referencia desta composição em tabelas homologadas, 

desta forma foi utilizado dados proprios realizado em pesquisas de 

mercado

 Preço  em Reais (R$) 

remoção asfalto

SUBTOTAL 06 437,40R$                                    

remoção asfalto

Quant.Item Referencia
Codigo 

Composição
Descrição Unid.

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

ITEM 6 Remoção de piso existente asfalto

Item Descrição Unid. Quant.
 Preço  em Reais (R$) 

MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES Data base:

CNPJ Nº 00.394.536/000643 Edital / Contrato:

OBRA: DESATIVAÇÃO DE POSTO DE COMBUSTÍVEIS Revisão:



MARÇO 2021

 Unitário Total

7.1 CJ 1  R$       106,20 106,20R$        

7.2 CJ 1  R$       106,20 106,20R$        

7.3 M 15  R$          63,21 948,15R$        

7.1

 Unitário Total

7.1.1 SINAPI 4083 Mão de obra  Encarregado h 2 18,76R$          37,52R$          

7.1.2 SINAPI 6111 Mão de Obra  Servente h 4 17,17R$          68,68R$          

total 106,20R$        

7.2

 Unitário Total

7.1.1 SINAPI 4083 Mão de obra  Encarregado h 2 18,76R$          37,52R$          

7.1.2 SINAPI 6111 Mão de Obra  Servente h 4 17,17R$          68,68R$          

total 106,20R$        

7.3

 Unitário Total

7.1.1 SINAPI 89512 INSTALACOES HIDRO SANITARIAS M 15 63,21R$          948,15R$        

total 948,15R$        

Instalação de rede provisória

Item Referencia
Codigo 

Composição
Descrição Unid. Quant.

 Preço  em Reais (R$) 

escavação para instalação de rede provisória

Item Referencia
Codigo 

Composição
Descrição Unid. Quant.

 Preço  em Reais (R$) 

escavação para encontrar rede

SUBTOTAL 07 1.160,55R$                                 

escavação para encontrar rede

Item Referencia
Codigo 

Composição
Descrição Unid. Quant.

 Preço  em Reais (R$) 

escavação para instalação de rede provisória

Instalação de rede provisória

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

ITEM 7 Desvio provisório da rede pluvial existente sobre os tanques

Item Descrição Unid. Quant.
 Preço  em Reais (R$) 

MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES Data base:

CNPJ Nº 00.394.536/000643 Edital / Contrato:

OBRA: DESATIVAÇÃO DE POSTO DE COMBUSTÍVEIS Revisão:



MARÇO 2021

 Unitário Total

8.1 CJ 1  R$       984,10 984,10R$        

8.1

 Unitário Total

8.1.1 SINAPI 4083 Mão de obra  Encarregado h 2 18,76R$          37,52R$          

8.1.2 SINAPI 88278 Mão de Obra  Montador Estrutura Metálica h 8 17,17R$          137,36R$        

8.1.3 SINAPI 5824 Caminhão toco PBT 16.000 KG h 6 134,87R$        809,22R$        

total 984,10R$        

 Preço  em Reais (R$) 
Item Referencia

Codigo 

Composição
Descrição Unid. Quant.

remoção de estrutura

SUBTOTAL 08 984,10R$                                    

remoção de estrutura

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

ITEM 8 Remoção estrutura metálica existente

Item Descrição Unid. Quant.
 Preço  em Reais (R$) 

MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES Data base:

CNPJ Nº 00.394.536/000643 Edital / Contrato:

OBRA: DESATIVAÇÃO DE POSTO DE COMBUSTÍVEIS Revisão:



MARÇO 2021

 Unitário Total

9.1 CJ 1  R$          81,22 81,22R$          

9.2 CJ 1  R$          67,32 67,32R$          

9.3 CJ 1  R$       876,54 876,54R$        

9.1

 Unitário Total

9.1.1 SINAPI 88265 Mão de obra  Eletricista h 2 23,44R$          46,88R$          

9.1.2 SINAPI 6111 Mão de Obra  Servente h 2 17,17R$          34,34R$          

total 81,22R$          

9.2

 Unitário Total

9.2.1 SINAPI 4083 Mão de obra  Encarregado h 1 18,76R$          18,76R$          

9.2.2 SINAPI 88279 Mão de Obra  MONTADOR ELETROMECÃNICO h 2 24,28R$          48,56R$          

total 67,32R$          

9.3

 Unitário Total

9.3.1 SINAPI 4083 Mão de obra  Encarregado h 1 18,76R$          18,76R$          

9.3.2 SINAPI 88279 Mão de Obra  MONTADOR ELETROMECÃNICO h 2 24,28R$          48,56R$          

9.3.3 SINAPI 5824 Caminhão toco PBT 16.000 KG h 6 134,87R$        809,22R$        

total 876,54R$        

remoção bombas

Item Referencia
Codigo 

Composição
Descrição Unid. Quant.

 Preço  em Reais (R$) 

 Preço  em Reais (R$) 

desinstalação tubulação de sucção

Item Referencia
Codigo 

Composição
Descrição Unid. Quant.

 Preço  em Reais (R$) 

Item Referencia
Codigo 

Composição
Descrição Unid. Quant.

desinstalação parte eletrica

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

ITEM 9 Remoção bombas de abastecimento existente

Item Descrição Unid. Quant.
 Preço  em Reais (R$) 

desinstalação parte eletrica

desinstalação tubulação de sucção

remoção bombas

SUBTOTAL 09 1.025,08R$                                 

MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES Data base:

CNPJ Nº 00.394.536/000643 Edital / Contrato:

OBRA: DESATIVAÇÃO DE POSTO DE COMBUSTÍVEIS Revisão:



MARÇO 2021

 Unitário Total

10.1 m2 3  R$          45,14 135,42R$        

10.1

 Unitário Total

10.1.1 SINAPI 97622

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, 

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 m2 3 45,14R$          135,42R$        

total 135,42R$        

demolição ilha

 Preço  em Reais (R$) 
Item Referencia

Codigo 

Composição
Descrição Unid. Quant.

demolição ilha

SUBTOTAL 10 135,42R$                                    

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

ITEM 10 Remoção da ilha de abastecimento existente

Item Descrição Unid. Quant.
 Preço  em Reais (R$) 

MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES Data base:

CNPJ Nº 00.394.536/000643 Edital / Contrato:

OBRA: DESATIVAÇÃO DE POSTO DE COMBUSTÍVEIS Revisão:



MARÇO 2021

 Unitário Total

11.1 CJ 1  R$          53,10 53,10R$          

11.2 CJ 1  R$          67,32 67,32R$          

11.3 CJ 1  R$       361,34 361,34R$        

11.1

 Unitário Total

11.1.1 SINAPI 4083 Mão de obra  Encarregado h 1 18,76R$          18,76R$          

11.1.2 SINAPI 6111 Mão de Obra  Servente h 2 17,17R$          34,34R$          

total 53,10R$          

11.2

 Unitário Total

11.2.1 SINAPI 4083 Mão de obra  Encarregado h 1 18,76R$          18,76R$          

11.2.2 SINAPI 88279 Mão de Obra  MONTADOR ELETROMECÃNICO h 2 24,28R$          48,56R$          

total 67,32R$          

11.3

 Unitário Total

11.3.1 SINAPI 4083 Mão de obra  Encarregado h 1 18,76R$          18,76R$          

11.3.2 SINAPI 88279 Mão de Obra  MONTADOR ELETROMECÃNICO h 3 24,28R$          72,84R$          

11.3.3 SINAPI 5824 Caminhão toco PBT 16.000 KG h 2 134,87R$        269,74R$        

total 361,34R$        

remoção linhas

Item Referencia
Codigo 

Composição
Descrição Unid. Quant.

 Preço  em Reais (R$) 

 Preço  em Reais (R$) 

desconecção linhas nos tanques

Item Referencia
Codigo 

Composição
Descrição Unid. Quant.

 Preço  em Reais (R$) 

Item Referencia
Codigo 

Composição
Descrição Unid. Quant.

escavação para encontrar linhas

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

ITEM 11 Remoção dos tubos de respiro dos tanques

Item Descrição Unid. Quant.
 Preço  em Reais (R$) 

escavação para encontrar linhas

desconecção linhas nos tanques

remoção linhas

SUBTOTAL 11 481,76R$                                    

MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES Data base:

CNPJ Nº 00.394.536/000643 Edital / Contrato:

OBRA: DESATIVAÇÃO DE POSTO DE COMBUSTÍVEIS Revisão:



MARÇO 2021

 Unitário Total

12.1 CJ 1  R$       174,88 174,88R$        

12.2 CJ 1  R$          67,32 67,32R$          

12.3 CJ 1  R$       361,34 361,34R$        

12.1

 Unitário Total

12.1.1 SINAPI 4083 Mão de obra  Encarregado h 2 18,76R$          37,52R$          

12.1.2 SINAPI 6111 Mão de Obra  Servente h 8 17,17R$          137,36R$        

4 total 174,88R$        

12.2

 Unitário Total

12.2.1 SINAPI 4083 Mão de obra  Encarregado h 1 18,76R$          18,76R$          

12.2.2 SINAPI 88279 Mão de Obra  MONTADOR ELETROMECÃNICO h 2 24,28R$          48,56R$          

total 67,32R$          

12.3

 Unitário Total

12.3.1 SINAPI 4083 Mão de obra  Encarregado h 1 18,76R$          18,76R$          

12.3.2 SINAPI 88279 Mão de Obra  MONTADOR ELETROMECÃNICO h 3 24,28R$          72,84R$          

12.3.3 SINAPI 5824 Caminhão toco PBT 16.000 KG h 2 134,87R$        269,74R$        

total 361,34R$        

remoção linhas

Item Referencia
Codigo 

Composição
Descrição Unid. Quant.

 Preço  em Reais (R$) 

 Preço  em Reais (R$) 

desconecção linhas nos tanques

Item Referencia
Codigo 

Composição
Descrição Unid. Quant.

 Preço  em Reais (R$) 

Item Referencia
Codigo 

Composição
Descrição Unid. Quant.

escavação para encontrar linhas

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

ITEM 12 Remoção da tubulação de sucção dos tanques

Item Descrição Unid. Quant.
 Preço  em Reais (R$) 

escavação para encontrar linhas

desconecção linhas nos tanques

remoção linhas

SUBTOTAL 12 603,54R$                                    

MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES Data base:

CNPJ Nº 00.394.536/000643 Edital / Contrato:

OBRA: DESATIVAÇÃO DE POSTO DE COMBUSTÍVEIS Revisão:



MARÇO 2021

 Unitário Total

13.1 CJ 1  R$    3.421,08 3.421,08R$    

13.2 CJ 1  R$    1.709,28 1.709,28R$    

13.1

 Unitário Total

13.1.1 SINAPI 4083 Mão de obra  Encarregado h 2 18,76R$          37,52R$          

13.1.2 6111 Mão de Obra  Servente h 4 17,17R$          68,68R$          

13.1.3 SINAPI 4084

LOCACAO DE BOMBA SUBMERSIVEL PARA DRENAGEM E ESGOTAMENTO, 

MOTOR ELETRICO TRIFASICO, POTENCIA DE 1 CV, DIAMETRO DE 

RECALQUE DE 2". FAIXA DE OPERACAO: Q=25 M3/H (+ OU  1 M3/H) E 

AMT=2 M; Q=12 M3/H (+ OU  2 M3/H) E AMT = 12 M (+ OU  2 M)

h 6 2,48R$            14,88R$          

13.1.4 PROPRIA *(1) destinação residuos interno ao tanque m3 3 1.100,00R$    3.300,00R$    

total 3.421,08R$    

13.2

 Unitário Total

13.2.1 SINAPI 4083 Mão de obra  Encarregado h 4 18,76R$          75,04R$          

13.2.2 SINAPI 88279 Mão de Obra  MONTADOR ELETROMECÃNICO h 8 24,28R$          194,24R$        

13.2.3 PROPRIA *(1) Nitrogenio m3 30 48,00R$          1.440,00R$    

total 1.709,28R$    

*(1)

Não foi encontrata referencia desta composição em tabelas homologadas, 

desta forma foi utilizado dados proprios realizado em pesquisas de 

mercado

 Preço  em Reais (R$) 

inertização / desgaseificação

Item Referencia
Codigo 

Composição
Descrição Unid. Quant.

 Preço  em Reais (R$) 

Item Referencia
Codigo 

Composição
Descrição Unid. Quant.

remoção de lastro

inertização / desgaseificação

SUBTOTAL 13 5.130,36R$                                 

remoção de lastro

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

ITEM 13 Preparação dos tanques para remoção (drenagem de lastro, desgaseificação / Inertização)

Item Descrição Unid. Quant.
 Preço  em Reais (R$) 

MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES Data base:

CNPJ Nº 00.394.536/000643 Edital / Contrato:

OBRA: DESATIVAÇÃO DE POSTO DE COMBUSTÍVEIS Revisão:



MARÇO 2021

 Unitário Total

14.1 CJ 1  R$    1.728,20 1.728,20R$    

14.1

 Unitário Total

14.1.1 SINAPI 4083 Mão de obra  Encarregado h 20 18,76R$          375,20R$        

14.1.2 6111 Mão de Obra  Servente h 40 17,17R$          686,80R$        

14.1.3 SINAPI 95710

ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, COM GARRA GIRATORIA DE 

MANDIBULAS, PESO OPERACIONAL ENTRE 22,00 E 25,50 TON, POTENCIA 

LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP  CHP DIURNO. AF_11/2016

h 20 33,31R$          666,20R$        

total 1.728,20R$    

Quant.
 Preço  em Reais (R$) 

escavação mecanica 

SUBTOTAL 14 1.728,20R$                                 

escavação mecanica 

Item Referencia
Codigo 

Composição
Descrição Unid.

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

ITEM 14 Abertura de cavas para remoção de tanques

Item Descrição Unid. Quant.
 Preço  em Reais (R$) 

MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES Data base:

CNPJ Nº 00.394.536/000643 Edital / Contrato:

OBRA: DESATIVAÇÃO DE POSTO DE COMBUSTÍVEIS Revisão:



MARÇO 2021

 Unitário Total

15.1 CJ 1  R$    4.483,40 4.483,40R$    

15.2 CJ 1  R$    6.000,00 6.000,00R$    

15.3 CJ 1  R$    6.000,00 6.000,00R$    

15.1

 Unitário Total

15.1.1 SINAPI 4083 Mão de obra  Encarregado h 20 18,76R$          375,20R$        

15.1.2 SINAPI 6111 Mão de Obra  Servente h 40 17,17R$          686,80R$        

15.1.3 SINAPI 5928

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, 

MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO 

HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO 

h 20 171,07R$        3.421,40R$    

total 4.483,40R$    

15.2

 Unitário Total

15.2.1 PROPRIA *(1) Transporte especializado dos Tanques Unid. 3 2.000,00R$    6.000,00R$    

total 6.000,00R$    

15.3

 Unitário Total

15.3.1 PROPRIA *(1) Descarte ambiental dos tanques  empresa especializada Unid. 3 2.000,00R$    6.000,00R$    

total 6.000,00R$    

*(1)

Não foi encontrata referencia desta composição em tabelas homologadas, 

desta forma foi utilizado dados proprios realizado em pesquisas de 

mercado

descarte final dos tanques

Item Referencia
Codigo 

Composição
Descrição Unid. Quant.

 Preço  em Reais (R$) 

 Preço  em Reais (R$) 

trasnporte tanque ate descarte

Item Referencia
Codigo 

Composição
Descrição Unid. Quant.

 Preço  em Reais (R$) 

Item Referencia
Codigo 

Composição
Descrição Unid. Quant.

Içamento tanque por guincho munck

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

ITEM 15 Içamento, remoção, transporte e destinação final dos tanques

Item Descrição Unid. Quant.
 Preço  em Reais (R$) 

Içamento tanque por guincho munck

trasnporte tanque ate descarte

descarte final dos tanques

SUBTOTAL 15 16.483,40R$                               

MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES Data base:

CNPJ Nº 00.394.536/000643 Edital / Contrato:

OBRA: DESATIVAÇÃO DE POSTO DE COMBUSTÍVEIS Revisão:



MARÇO 2021

 Unitário Total

16.1 CJ 1  R$    2.499,76 2.499,76R$    

16.2 CJ 1  R$       728,40 728,40R$        

16.1

 Unitário Total

16.1.1 SINAPI 4083 Mão de obra  Encarregado h 16 18,76R$          300,16R$        

16.1.3 SINAPI 94319
ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILOARENOSO E 

COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016
m3 60 36,66R$          2.199,60R$    

total 2.499,76R$    

16.2

 Unitário Total

16.2.1 SINAPI 4083 Mão de obra  Encarregado h 15 18,76R$          281,40R$        

16.2.2 SINAPI 88279 Mão de Obra  MONTADOR ELETROMECÃNICO h 30 24,28R$          728,40R$        

total 728,40R$        

nivelamento piso

Item Referencia
Codigo 

Composição
Descrição Unid. Quant.

 Preço  em Reais (R$) 

 Preço  em Reais (R$) 
Item Referencia

Codigo 

Composição
Descrição Unid. Quant.

preenchimento de cava com solo inerte

nivelamento piso

SUBTOTAL 16 3.228,16R$                                 

preenchimento de cava com solo inerte

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

ITEM 16 Preenchimento da cava com solo inerte (compactação e nivelamento)

Item Descrição Unid. Quant.
 Preço  em Reais (R$) 

MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES Data base:

CNPJ Nº 00.394.536/000643 Edital / Contrato:

OBRA: DESATIVAÇÃO DE POSTO DE COMBUSTÍVEIS Revisão:



MARÇO 2021

 Unitário Total

17.1 CJ 1  R$       529,34 529,34R$        

17.1

 Unitário Total

17.1.1 SINAPI 4083 Mão de obra  Encarregado h 8 18,76R$          150,08R$        

17.1.2 SINAPI 89512 INSTALACOES HIDRO SANITARIAS M 6 63,21R$          379,26R$        

total 529,34R$        

Quant.
 Preço  em Reais (R$) 

instalação de nova tubulação

SUBTOTAL 17 529,34R$                                    

instalação de nova tubulação

Item Referencia
Codigo 

Composição
Descrição Unid.

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

ITEM 17 Reinstalação da rede pluvial

Item Descrição Unid. Quant.
 Preço  em Reais (R$) 

MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES Data base:

CNPJ Nº 00.394.536/000643 Edital / Contrato:

OBRA: DESATIVAÇÃO DE POSTO DE COMBUSTÍVEIS Revisão:



MARÇO 2021

 Unitário Total

18.1 m2 40  R$          52,22 2.088,80R$    

18.1

 Unitário Total

18.1.3 SINAPI 84183*
PISO EM PEDRA PORTUGUESA ASSENTADO SOBRE BASE DE AREIA, 

REJUNTADO COM CIMENTO COMUM 
m2 40 52,22R$          2.088,80R$    

total 2.088,80R$    

* Foi descontado do valor da composição as pedras  utilizadas, pois será reaproveitada as existentes. Codigo SINAPI item pedras (4708) valor R$105,08

 Preço  em Reais (R$) 
Item Referencia

Codigo 

Composição
Descrição Unid. Quant.

assentamento de piso em pedra portuguesa (reaproveitamento ds pedras retiradas)

SUBTOTAL 18 2.088,80R$                                 

assentamento de piso em pedra portuguesa (reaproveitamento ds pedras retiradas)

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

ITEM 18 Reconstrução do piso  calçada portugues

Item Descrição Unid. Quant.
 Preço  em Reais (R$) 

MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES Data base:

CNPJ Nº 00.394.536/000643 Edital / Contrato:

OBRA: DESATIVAÇÃO DE POSTO DE COMBUSTÍVEIS Revisão:



MARÇO 2021

 Unitário Total

19.1 CJ 1  R$       799,25 799,25R$        

19.1

 Unitário Total

19.1.1 SINAPI 4083 Mão de obra  Encarregado h 8 18,76R$          150,08R$        

19.1.3 SINAPI 94990

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016

m3 1 649,17R$        649,17R$        

total 799,25R$        

Quant.
 Preço  em Reais (R$) 

assentamento de piso em concreto

SUBTOTAL 19 799,25R$                                    

assentamento de piso em concreto

Item Referencia
Codigo 

Composição
Descrição Unid.

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

ITEM 19 Reconstrução do piso  piso concreto

Item Descrição Unid. Quant.
 Preço  em Reais (R$) 

MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES Data base:

CNPJ Nº 00.394.536/000643 Edital / Contrato:

OBRA: DESATIVAÇÃO DE POSTO DE COMBUSTÍVEIS Revisão:



MARÇO 2021

 Unitário Total

20.1 CJ 1  R$       746,83 746,83R$        

20.1

 Unitário Total

20.1.1 SINAPI 4083 Mão de obra  Encarregado h 8 18,76R$          150,08R$        

20.1.3 SINAPI 98503 GRAMA, INCLUSIVE PREPARO DO SOLO m2 35 17,05R$          596,75R$        

total 746,83R$        

 Preço  em Reais (R$) 

plantio grama

SUBTOTAL 20 746,83R$                                    

plantio grama

Quant.Item Referencia
Codigo 

Composição
Descrição Unid.

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

ITEM 20 Reconstrução do piso  gramado

Item Descrição Unid. Quant.
 Preço  em Reais (R$) 

MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES Data base:

CNPJ Nº 00.394.536/000643 Edital / Contrato:

OBRA: DESATIVAÇÃO DE POSTO DE COMBUSTÍVEIS Revisão:



Abril  2020

 Unitário Total

21.2 CJ 1  R$       217,76 217,76R$        

21.2

 Unitário Total

21.1.1 SINAPI 4083 Mão de obra  Encarregado h 8 18,76R$          150,08R$        

21.1.3 SINAPI 97803
PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL SIMPLES, COM EMULSÃO 

ASFÁLTICA RR2C, COM BANHO DILUÍDO. AF_01/2020
m2 8 8,46R$            67,68R$          

total 217,76R$        

 Preço  em Reais (R$) 

assentamento piso asfalto

SUBTOTAL 21 217,76R$                                    

assentamento piso asfalto

Quant.Item Referencia
Codigo 

Composição
Descrição Unid.

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

ITEM 21 Reconstrução do piso  asfalto

Item Descrição Unid. Quant.
 Preço  em Reais (R$) 

MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES Data base:

CNPJ Nº 00.394.536/000643 Edital / Contrato:

OBRA: DESATIVAÇÃO DE POSTO DE COMBUSTÍVEIS Revisão:



Abril  2020

 Unitário Total

22.1 CJ 1  R$       851,01 851,01R$        

22.2 CJ 1  R$       751,60 751,60R$        

22.1

 Unitário Total

22.1.1 SINAPI 4083 Mão de obra  Encarregado h 16 18,76R$          300,16R$        

22.1.3 SINAPI 98511
PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 

2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018
Unid. 5 110,17R$        550,85R$        

total 851,01R$        

22.2

 Unitário Total

22.2.1 SINAPI 98509 PLANTIO DE ARBUSTO OU  CERCA VIVA. AF_05/2018 Unid. 20 37,58R$          751,60R$        

total 751,60R$        

 Preço  em Reais (R$) 

paisagismo 

Item Referencia
Codigo 

Composição
Descrição Unid. Quant.

 Preço  em Reais (R$) 

Item Referencia
Codigo 

Composição
Descrição Unid. Quant.

plantio de árvore

paisagismo 

SUBTOTAL 22 1.602,61R$                                 

plantio de árvore

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

ITEM 22 Replantio de árvores e paisagismo da área

Item Descrição Unid. Quant.
 Preço  em Reais (R$) 

MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES Data base:

CNPJ Nº 00.394.536/000643 Edital / Contrato:

OBRA: DESATIVAÇÃO DE POSTO DE COMBUSTÍVEIS Revisão:



Abril  2020

 Unitário Total

23.1 CJ 1  R$       849,60 849,60R$        

23.2 CJ 1  R$       167,20 167,20R$        

23.1

 Unitário Total

23.1.1 SINAPI 4083 Mão de obra  Encarregado h 16 18,76R$          300,16R$        

23.1.3 SINAPI 6111 Mão de Obra  Servente h 32 17,17R$          549,44R$        

23.1.4 PROPRIA *(1) Locação de Caçamba mês 0,5 450,00R$        225,00R$        

total 849,60R$        

23.2

 Unitário Total

23.2.1 SINAPI 97637
REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
m2 80 2,09R$            167,20R$        

total 167,20R$        

*(1)

Não foi encontrata referencia desta composição em tabelas homologadas, 

desta forma foi utilizado dados proprios realizado em pesquisas de 

mercado

Quant.
 Preço  em Reais (R$) 

remoção de tapume

Item Referencia
Codigo 

Composição
Descrição Unid. Quant.

 Preço  em Reais (R$) 

Item Referencia
Codigo 

Composição
Descrição Unid.

limpeza da área da obra

remoção de tapume

SUBTOTAL 23 1.016,80R$                                 

limpeza da área da obra

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

ITEM 23 Limpeza da área

Item Descrição Unid. Quant.
 Preço  em Reais (R$) 

MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES Data base:

CNPJ Nº 00.394.536/000643 Edital / Contrato:

OBRA: DESATIVAÇÃO DE POSTO DE COMBUSTÍVEIS Revisão:



Abril  2020

 Unitário Total

24.1 Unid. 1  R$    2.129,02 2.129,02R$    

24.2 Unid. 1  R$       105,61 105,61R$        

24.1

 Unitário Total

24.1.1 SINAPI 90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 20,16 105,61R$        2.129,02R$    

total 2.129,02R$    

24.2

 Unitário Total

24.2.1 SINAPI 90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 35,28 105,61R$        3.725,78R$    

total 3.725,78R$    

Quant.
 Preço  em Reais (R$) 

Emissão de relatório de Fundo de Cava

Item Referencia
Codigo 

Composição
Descrição Unid. Quant.

 Preço  em Reais (R$) 

Item Referencia
Codigo 

Composição
Descrição Unid.

Emissão de relatorio final de desativação de posto de combustíveis

Emissão de relatório de Fundo de Cava

SUBTOTAL 24 2.234,63R$                                 

Emissão de relatorio final de desativação de posto de combustíveis

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

ITEM 24 Emissão de relatórios da obra

Item Descrição Unid. Quant.
 Preço  em Reais (R$) 

MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES Data base:

CNPJ Nº 00.394.536/000643 Edital / Contrato:

OBRA: DESATIVAÇÃO DE POSTO DE COMBUSTÍVEIS Revisão:



Abril  2020

 Unitário Total

25.1 CJ 1  R$    4.224,40 4.224,40R$    

25.2 CJ 1  R$    4.224,40 4.224,40R$    

25.2 CJ 1  R$       467,88 467,88R$        

25.1

 Unitário Total

25.1.1 SINAPI 100305 ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 40 105,61R$           4.224,40R$    

total 4.224,40R$    

25.2

 Unitário Total

25.2.1 SINAPI 100306 ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 40 105,61R$           4.224,40R$    

total 4.224,40R$    

25.2

 Unitário Total

25.3.1 CONFEA  Anotação Responsabilidade tecnica ART Unid. 2 233,94R$        467,88R$        

total 467,88R$        

Anotação Responsabilidade tecnica ART

Item Referencia
Codigo 

Composição
Descrição Unid. Quant.

 Preço  em Reais (R$) 

 Preço  em Reais (R$) 

Supervisão de Obra

Item Referencia
Codigo 

Composição
Descrição Unid. Quant.

 Preço  em Reais (R$) 

Item Referencia
Codigo 

Composição
Descrição Unid. Quant.

Fiscalização de Obra

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

ITEM 25 Fiscalização e Superfisão

Item Descrição Unid. Quant.
 Preço  em Reais (R$) 

Fiscalização de Obra

Supervisão de Obra

Anotação Responsabilidade tecnica ART

SUBTOTAL 15 8.916,68R$                                 

MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES Data base:

CNPJ Nº 00.394.536/000643 Edital / Contrato:

OBRA: DESATIVAÇÃO DE POSTO DE COMBUSTÍVEIS Revisão:
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1 IDENTIFICAÇÃO 

 

1.1 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATANTE 

Razão Social: Ministério das Relações Exteriores 

Nome Fantasia: MRE Divisão do Patrimônio 

CNPJ: 00.394.536/0006-43 

Endereço: Esplanada dos Ministérios, SNº, Palácio Itamaraty, Eixo Monumental. 

CEP 70.050-000 

Município: Brasília 

Estado: DF 

 

1.2 IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL/SERVIÇO  

Razão Social: Ministério das Relações Exteriores 

Nome Fantasia: MRE Divisão do Patrimônio 

CNPJ: 00.394.536/0006-43 

Endereço: Esplanada dos Ministérios, SNº, Palácio Itamaraty, Eixo Monumental. 

CEP 70.050-000 

Município: Brasília 

Estado: DF 

 

1.3 IDENTIFICAÇÃO DA CONTRATADA 

Nome: AMBITEST Consultoria Ambiental Eireli. 

Endereço: 
Rua Itu, Qd. 03, Lt 01 – 07, Ed. B&B Business - Torre Company, Salas 603 
e 604, Vila Brasília. 

Município Aparecida de Goiânia 

Estado Goiás 

CEP: 74.905-400 

Fone(s): (62) 3290-6222; 

E-mail: rogerio@ambitest.com.br 
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2 INTRODUÇÃO E OBJETIVOS 
 

Atendendo à solicitação do Ministério das Relações Exteriores, a empresa AMBITEST 

Consultoria Ambiental Eireli. realizou este Plano de Desativação e Remoção de Tanques de 

Combustíveis no referido local onde se encontra instalado um Ponto de Abastecimento de 

Combustível da frota do ministério conforme coordenadas Figura 1, o mesmo encontra-se com as 

atividades paralisadas, localizado no seguinte endereço: Esplanada dos Ministérios, SNº, Palácio 

Itamaraty, Eixo Monumental, no município de Brasília, Distrito Federal. 

 

O principal objetivo desse Plano é orientar o processo de Desativação e Remoção de 

Tanques de Combustíveis, envolvendo desmobilização de sistemas de armazenamento e 

abastecimento de combustíveis e lubrificantes com ênfase na caracterização de passivo ambiental 

na área objeto da avaliação e levantar a localização exata dos tanques subterrâneos existentes no 

estabelecimento e avaliar a possibilidade de remoção dos mesmos. 

 

A Norma ABNT utilizada para o desenvolvimento dos trabalhos de elaboração deste Plano 

de Desativação e Remoção de Tanques de Combustíveis foi a ABNT NBR 14973 – 

Armazenamento de líquidos inflamáveis e combustíveis – Desativação remoção, 

destinação, preparação e adaptação dos tanques subterrâneos usados. 
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3 CARACTERIZAÇÃO DA INSTALAÇÃO 
 

Idade do ponto de 

abastecimento 
Mais de 20 anos – não identificado. 

Número de tanques Três tanques subterrâneos de 15.000 litros 

Número de bombas Três bombas. 

Tipo de pavimentação Piso em concreto. 

Classificação ambiental 

Os empreendimentos que possuam sistema de armazenamento 

subterrâneo de combustíveis (SASC), considerado o ambiente do 

empreendimento e seu entorno, são classificados ambientalmente 

como Classe Única pela Norma 13.786/2019 da ABNT. 

 

 

O empreendimento está localizado no Eixo Monumental, no município de Brasília, Distrito 

Federal. Brasília apresenta 444,66 hab./km² de densidade demográfica e uma população estimada 

de 3.015,268 habitantes, no ano de 2019, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE). 

 

Na Figura 1 podem-se observar os detalhes do mapa de localização e Figura 2 as 

cercanias do posto. A locação dos equipamentos e instalações físicas do estabelecimento pode 

ser visualizada na Figura 3.  
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Figura 1 - Mapa de Localização. 
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Figura 2 - Cercania. 
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4 PLANO DE AÇÃO PARA DESATIVAÇÃO E REMOÇÃO DO SASC 
 

4.1 INTRODUÇÃO 
 

O Plano de Ação deverá orientar a remoção de 3 (três) tanques de sistemas de 

armazenamento e abastecimento de combustíveis ou lubrificantes, com ênfase na caracterização 

de passivo ambiental na área objeto da avaliação, bem como em práticas consagradas em 

segurança do trabalho. 

 
A instalação a ser removida caracteriza-se num sistema de armazenamento em desuso 

como todo tanque paralisado temporariamente vazio ou não, porém com suas tubulações 

conectadas as bombas, respiros e possíveis filtros. 

  
A atividade de retirada ou desativação de tanques é composta de vários procedimentos que 

garantem a segurança da operação, bem como, o estudo de informações essenciais para 

definição de um bom trabalho e obtenção de resultados.  Dentro desta conduta podemos citar: 

 
- A comunicação ou aviso prévio sobre a operação de retirada ou desativação dos tanques 

ao órgão ambiental responsável. 

 
- A coleta de informações que demonstrem o histórico do empreendimento. 

 
- O reconhecimento da área a fim de garantir a segurança do trabalho. 

 
- A locação dos pontos de medição de organovoláteis. 

 
- Procedimentos de amostragem e análise química do solo. 

 

Dentre outros aspectos técnicos podemos citar também alguns procedimentos que 

contemplam a realização deste tipo de serviço tais como, medições de gases nas cavas dos 

tanques (quando retirados), feitos em diferentes níveis, visando identificar a presença de 

hidrocarbonetos em fase de vapor. 

 
4.2 COMUNICADO AO ÓRGÃO RESPONSÁVEL 
 

Antes do início dos trabalhos de desativação e Remoção de tanques, o responsável pelo 

empreendimento deve comunicar tal intenção ao órgão competente, fornecendo as seguintes 

informações: 

 
- Razão social da empresa contratada para efetuar a remoção ou desativação, CNPJ, 

endereço, telefone, responsável pela informação; 

 
- Local de execução do trabalho: Razão social do estabelecimento, CNPJ, endereço, 

telefone; 

 
- Descrição dos trabalhos a serem realizados; 
 
- Data de início e previsão de término dos trabalhos. 
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4.3 AÇÕES DA RETIRADA DE TANQUES SUBTERRÂNEOS  
 

A remoção é o processo de retirada de tanques de um determinado empreendimento, não 

implicando no encerramento de suas atividades, sendo composto por um conjunto de 

procedimentos essenciais para realização dos serviços. 

 
As ações principais consistem em: 

 

 Verificar a existência ou nível de produto; 
 

 Desconexão das linhas e tubulações existentes; 
 

 Abertura de valas; 
 

 Fixação em cabos e içamento do tanque através de braço hidráulico (caminhão munck); 
 

 Acondicionamento do tanque em caminhão. 
 
4.4 COLETA DE DADOS  

 
Após dar inicio aos procedimentos de comunicação, inicia-se a coleta de dados básicos do 

local, realizando entrevistas com pessoas suficientemente informadas sobre a área, visando à 

obtenção das informações relacionadas a seguir, quando ocorrer o processo de retirada de 

tanques. 

 
As pessoas a serem entrevistadas podem ser o proprietário do empreendimento, bem como 

funcionários atuais e antigos. 

 
Dentre as informações solicitadas podemos citar; 

 
- O histórico da operação com combustíveis no tanque a ser removido; 

 
- As características e situação (em uso ou desativado) do tanque a ser removido; 

 
- A movimentação média mensal de combustíveis do tanque a ser removido; 

 
- Os eventos de vazamento, as medidas tomadas e os relatórios emitidos; 

 
- As plantas da construção e o layout da área. 
 

4.5 RECONHECIMENTO DA ÁREA 
 

Deve ser realizado o reconhecimento da área a fim de assegurar a segurança no trabalho e 

identificar as condições do empreendimento, bem como revisar as informações obtidas nas 

entrevistas. Dentre elas podemos relatar; 

 
- Verificar as plantas de construção e reformas realizadas; 

 
- Inspecionar a área para identificar intervenções no subsolo e a existência de utilidades 

subterrâneas tais como galerias, redes, etc.; 
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- Verificar a localização dos equipamentos (ex: tanques, tubulações de combustível, de 

descarga de produto, de energia elétrica e de telemetria), comparando-a a indicada nas 

plantas já obtidas. 

 
 - Revisar as plantas ou elaborar um croqui com as informações obtidas sobre a área, 

incluindo as correções ou suplementações, quando necessárias; 

 
- Inspecionar, quando possível, as utilidades subterrâneas para verificar a eventual 

presença de combustíveis e realizar medições da concentração de vapores e dos índices 

de explosividade. 

 
4.6 PROCEDIMENTOS INICIAIS DE SEGURANÇA 

 

Deve ser delimitada uma área de trabalho em torno da região de acesso ao tanque, sendo 

esta área definida em função do processo a ser utilizado. Esta área deve ser isolada e sinalizada 

com placas ostensivas de advertência, informando a proibição de se produzir chama ou centelha, 

de fumar e de aceso a pessoas não autorizadas. 

 

Posicionar equipamentos de combate a incêndio, como extintores de pó químico e 

mangueiras de combate a incêndio, em local acessível e próximo ao limite interno da área de 

trabalho. 

Durante toda a operação, o quadro de disjuntores dos equipamentos conectados ao tanque 

a ser removido e demais equipamentos deve estar desligado, sinalizado (não ligar o equipamento) 

e interditado mediante lacre ou outros dispositivos. Outros os equipamentos elétricos também 

devem ter etiquetas de advertência (não ligar o equipamento) nas suas chaves elétricas, excetos 

equipamentos elétricos para atmosfera explosiva a serem utilizados no serviço. 

 
Caso haja iminência ou ocorrência de chuvas e/ou ventos, o responsável pela obra deve 

avaliar a necessidade de paralisar o serviço. 

Certificar-se de que todas as linhas ligadas ao tanque a ser removido estejam previamente 

drenadas e desconectadas, se possível removidas ou temporadas, evitando-se possíveis 

derrames de produtos. 

 

4.7 RETIRADA DE LASTRO DE COMBUSTÍVEL 
 

O tanque deve conter o mínimo de produto possível no momento do início desta operação. 

Todo o produto deve ter sido preferencialmente retirado por seu próprio sistema de unidade 

abastecedora. O lastro deve ser retirado por equipamento específico. 

 
Todo o equipamento elétrico utilizado, inclusive para retirada do lastro, deve ser compatível 

com a classificação de risco da área que será utilizado e estar adequadamente conectado ao 

sistema de ligação equipotencial e aterrado. 
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Durante toda operação, deve-se manter o monitoramento com explosímetro, verificando a 

presença de vapores inflamáveis na área de trabalho. 

 
Caso seja identificado água e/ou algum tipo de resíduos no interior do tanque este deve ser 

destinado para uma unidade de tratamento de resíduos devidamente licenciada. 

 

4.7.1 DESGASEIFICAÇÃO DO TANQUE 
 

A desgaseificação pode ser por ventilação, de modo que a atmosfera no interior do tanque 

seja levada a valor igual ou inferior a 10% do LIE. Devem ser realizadas medições de 

explosividade em pelo menos cinco pontos do tanque: no fundo, no meio, na parte superior e nos 

pontos de acesso (descarga e boca-de-visita). 

 

4.7.2 INERTIZAÇÃO COM NITROGÊNIO  
 

Durante a realização do serviço, todas as conexões devem estar tamponadas, com exceção 

do respiro e da conexão para a injeção de nitrogênio. 

 

A injeção de nitrogênio deve ser efetuada por meio de conexão de descarga, utilizando-se 

um adaptador apropriado. 

 
Antes da abertura da válvula de admissão de nitrogênio para o tanque, a pressão de saída 

do regulador do cilindro dever estar ajustada para 0,5 kgf/cm². 

 

A válvula de admissão de nitrogênio para o tanque deve ser aberta lentamente. 

A proporção mínima de nitrogênio a ser utilizada deve ser a de um cilindro de nitrogênio de 

9 m³ para cada 5 m³ do compartimento do tanque. 

 
Cilindros que tiverem sido parcialmente utilizados não podem ser aplicados em processos 

de inertização de forma que o volume de nitrogênio necessário seja garantido. 

 

Todo volume do cilindro deve ser descarregado no tanque, o que ocorrerá quando o 

manômetro do cilindro indicar pressão “Zero”. 

 
As pressões no tanque não devem exceder 34,5 kpa (5,0 psi). 

 
Ao término do processo de inertização, o adaptador instalado na tubulação de descarga 

deve ser removido. Deve-se garantir que a concentração de oxigênio no interior do tanque seja 

igual a azero. Com exceção da conexão do respiro, todas as demais conexões devem permanecer 

tampadas. Na conexão do respiro deve ser utilizada uma redução de 3mm (1/8 pol), aberta para 

evitar sobrepressões no tanque devido às variações de temperatura. 
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4.8 EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NO PROCESSO DE RETIRADA DE TANQUES 
  

Este tipo de operação requer o uso de maquinários pesados e equipamentos (ferramentas) 

de manuseio operacional. Dentre os maquinários pesados são utilizados retroescavadeiras para 

retirar o solo da, um caminhão munck dotado de cabos de aço para içamento do cilindro 

armazenador e caçamba apropriada para acondicionar e transportar o tanque retirado.  

 
4.9 REMOÇÃO DO TANQUE 
 

Após desgaseificação e inertização do tanque, os responsáveis pelo serviço devem 

certificar-se de que durante o trabalho de retirada do tanque da cava a explosividade do tanque 

seja igual ou inferior a 10 % do LIE ou, no caso da inertização, que o nível de oxigênio esteja com 

0%. 

Caso exista rede elétrica aérea situada a menos de 3 m do equipamento de içamento, 

solicitar a concessionária de energia elétrica o seu desligamento. Caso não seja possível o 

desligamento, solicitar o isolamento da rede com material apropriado. 

 
Providenciar, sempre que possível, a colocação do tanque no caminhão imediatamente 

após ter sido retirado da cava. 

 
O equipamento de içamento deve ter capacidade compatível de pelo menos 1,5 de peso 

teórico da carga. O cálculo da carga deve contemplar além do tanque, uma estimativa do resíduo 

existente no seu interior. 

 
Em cavas com mais de 2 m de profundidade, não deve ser permitida a entrada de pessoas 

sem que as paredes destas cavas sejam escoradas.  

 
Atenção especial deve ser dada à condição de uso dos cabos de aço, cordas, roldanas e 

guinchos usados no içamento do tanque. 

 
Verificar a presença de furos ou fissuras no costado do tanque. Tamponar, sempre que 

possível, os furos com batoque de madeira. No caso de tanques com resíduos em seu interior 

devem ser tomadas ações para evitar vazamentos pelos furos durante o transportes ou 

armazenamento do tanque. 

 
A remoção é o processo de retirada de tanques de um determinado empreendimento, não 

implicando no encerramento de suas atividades, sendo composto por um conjunto de 

procedimentos essenciais para realização dos serviços. 

 
As ações principais consistem em: 

 Verificar a existência ou nível de produto, caso o tanque possua lastro de produto, este 

deverá ser removido e enviado para empresas de tratamento de resíduo, devidamente 

certificada e licenciadas; 

 Desconexão das linhas e tubulações existentes; 

 Inertização do tanque, e medição de explosividade; 
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 Abertura de valas; 
 

 Fixação em cabos e içamento do tanque através de braço hidráulico (caminhão munck); 
 

 Acondicionamento do tanque em caminhão. 
 
 

4.10 TRANSPORTE DOS TANQUES RETIRADOS 
 

O tanque a ser removido deve sair da cava diretamente para o caminhão. 

 
O tanque deve ser colocado no caminhão com os bocais tamponados, exceto o de respiro, 

para evitar a pressurização interna. 

 
Todos os bocais devem ser posicionados voltados para cima. 

 
Fixar adequadamente o tanque ao caminhão, utilizando a amarração (com material que não 

gere faísca) que se fizer necessário. O caminhão que faz o transporte deve estar provido de berço 

para a carreta estabilização do tanque a dispositivo, para contenção de possíveis vazamentos 

durante o deslocamento. 

 
O tanque só deve ser transportado devidamente inertizado ou desgaseificado. A viagem 

deve ser limitada ao trajeto entre os pontos de carga e descarga. Preferencialmente sem paradas.  

 
Para realização do transporte deve ser atendida a legislação vigente, dando especial 

atenção aos requisitos legais para transporte de resíduos perigosos que podem estrar no interior 

do tanque. 

 

O transporte dos tanques deverão ser realizado de maneira tal a garantir a segurança 

durante todo trajeto. Dessa forma, os tanques deverão ser inertizados e fixados nos caminhões 

por cabos para garantir a total imobilidade durante o transporte a seu destino final.  

 
Devido o tanque ser considerado resíduo perigoso, a empresa transportadora deverá ter 

licenciamento para a prática de tal atividade e tal documento deve ser anexado ao Relatório de 

Retirada de tanque. 

 
4.11 DESCARTE DOS TANQUES 
 

Em empresa especializada e credenciada junto ao órgão ambiental para tal, os tanques 

serão retalhados e descartados enviando as placas para aciarias. Esta operação tem que 

apresentar a rastreabilidade comprovável conforme normas técnicas específicas. 

 
4.12 DESCARTE DOS RESIDUOS E MATERIAL CONTAMINADOS 
 

Os materiais contaminados (linhas, sumps, conexões) e os resíduos interno ao tanque 

serão encaminhados para empresas especializadas e credenciadas junto ao órgão ambiental para 

tal. Esta operação tem que apresentar a rastreabilidade comprovável conforme normas técnicas 

específicas. 
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5 PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO AMBIENTAL 
 

Deverá ser executada uma avaliação de passivo ambiental durante o processo de 

remoção dos tanques, tal passivo segue procedimentos da CETESB (VI - Procedimento para 

Remoção de Tanques e Desmobilização de Sistema de Armazenamento e Abastecimento de 

Combustíveis), descrito nos itens abaixo: 

 
 
5.1 LOCAÇÃO DE PONTOS DE MEDIÇÃO DE GASES EM CASO DE RETIRADA DE SASC 
 

Durante a remoção de tanques subterrâneos, é necessária a realização de procedimentos 

de acompanhamento e documentação do evento por empresa de consultoria ambiental.  

Nesse caso, serão realizadas medições das concentrações de gases organovoláteis 

oriundos dos combustíveis nas cavas abertas. 

 
Conforme Termo de Referencia Para Retirada de Tanques Subterrâneos de Combustíveis 

da CETESB, serão realizadas pelo menos 9 medições de gases para cada cava de tanque 

removido, de acordo com o seguinte critério: 

 

 1 ponto de medição de gases a meia altura e meia largura da cava em cada extremidade 

do tanque (calota); 

 4 pontos de medição de gases, sendo dois em cada parede lateral, a meia altura, 

alinhados com os pontos descarga (enchimento) e sucção (saída de produto); 

 3 pontos de medição no fundo da cava sendo um na projeção do ponto de carga e o 

outro na projeção do ponto de sucção e 1 no meio. 

 

 

A Figura 4 mostra a locação dos pontos de medição de gases. 

 
 
          
      Figura 4 - Locação dos pontos de medição de gases. 
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5.2 MEDIÇÕES DE GASES 
 
 

A medição de gases deve ser conduzida de acordo com a seguinte metodologia: 

 
 A medição da quantidade de hidrocarbonetos presentes em fase de vapor (VOC) foi feita 

utilizando-se aparelhos eletrônicos apropriados que detectam e quantificam os mesmos por 

correlação com a explosividade inerente dos hidrocarbonetos voláteis de baixo peso molecular, 

típico de hidrocarbonetos leves derivados de petróleo (combustíveis, solventes, nafta, etc.).  

 
O princípio de aplicação baseia-se na oxidação dos gases presentes no ambiente, 

monitorando e quantificando a energia liberada no processo e fazendo-se a devida correlação da 

presença de compostos orgânicos. O ar que contém os hidrocarbonetos é aspirado por uma mini-

bomba interna, que evita a passagem de umidade e poeira, sendo, então, dirigido aos sensores 

catalíticos. A calibragem destes aparelhos foi feita tomando-se um hidrocarboneto como padrão.  

 

5.3 COLETA E AMOSTRAS  
 

Realizada a medição de gases, deve ser coletada uma amostra de solo para análise 

química, para cada tanque removido, correspondendo ao ponto no qual foi constatado o maior 

valor de concentração de gases. Caso todas as medições sejam nulas, deve ser coletada uma 

amostra no fundo da cava, na projeção do ponto de carga do tanque. 

 
5.4 AMOSTRAGEM EM CAVA DO TANQUE RETIRADO 
 

A amostra de solo deve ser coletada na porção superficial do ponto definido de acordo 

com a Figura 4, após remoção de camada de aproximadamente 2 cm do material. A amostra 

coletada deve ser rapidamente transferida para frasco de vidro com boca larga e tampa com 

vedação em teflon, preenchendo-o totalmente, de modo a evitar a formação de espaços vazios no 

interior do mesmo. O frasco deve ser identificado com o número do tanque, a posição do ponto de 

amostragem e a concentração de gases medida em campo. 

 
A constatação da presença de produto (combustível ou óleo lubrificante) no solo ou 

sobrenadante na água eventualmente presente no interior da cava deve ser registrada e indicada 

no relatório, sendo esta situação suficiente para que a área seja declarada contaminada. Nessa 

situação não é necessária à coleta de amostra de solo para análise química, devendo ser efetuada 

a recuperação do produto e, concomitantemente, realizada a investigação detalhada da área. 

 
Os seguintes destinos podem ser dados ao solo retirado de cada cava de tanque: 

 

 Retornar para a cava e aguardar o resultado da análise química do solo para saber se o 

mesmo se encontra contaminado. Caso as concentrações observadas ultrapassem os 

níveis aceitáveis estabelecidos pelo ACBR (NABR para cenário comercial mais 

restritivo), deve ser iniciado o processo de tratamento desse solo, que pode ser na 

própria cava ou ser encaminhado para tratamento ou destinação final fora da área. 
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 Assumir que o solo retirado se encontra contaminado, independentemente de 

caracterização, devendo o mesmo ser destinado como resíduo classe 1. 

 

 Armazenar temporariamente o solo em local adequado, de forma a minimizar a 

emanação de vapores e a lixiviação e aguardar o resultado da análise química para 

definir o destino do mesmo. Esse solo pode retornar a cava para ser tratado na área ou 

ser encaminhado para tratamento ou destinação final fora da área em função das 

concentrações indicadas nas análises químicas. Os tanques devem ser removidos e 

destinados conforme a norma ABNT NBR 14973. 

 
5.5 ANÁLISES QUÍMICAS 
 

As amostras coletadas devem ser encaminhadas para laboratório, para determinação das 

concentrações de BTEX (Benzeno, Tolueno, Etilbenzeno e Xilenos) e de PAH (Hidrocarbonetos 

Aromáticos Polinucleados). As amostras coletadas nas áreas de armazenamento de resíduos 

oleosos e demais áreas com operação de óleos combustíveis devem ser também analisadas para 

TPH (Hidrocarbonetos Totais de Petróleo).  

 

O laboratório deve ser informado de que a análise a ser realizada deve possibilitar a 

quantificação dos hidrocarbonetos que compõem o óleo lubrificante. Devem ser produzidas 

amostras para controle de qualidade, a saber: branco de campo, branco de lavagem de 

equipamento e amostra para controle da temperatura da caixa utilizada para o transporte das 

amostras. Atentar para o fato de que o laboratório selecionado possui procedimentos de controle 

de qualidade e utilizar métodos de análise indicados pela EPA (Agência de proteção Ambiental 

dos EUA), aqueles contidos na edição mais recente do Standard Methods for Water and 

Wastewater Examination ou métodos estabelecidos por entidades certificadoras. Observar, 

rigorosamente, os procedimentos de preservação das amostras de solo e os prazos para 

realização das análises. 

 
5.6 REGISTRO DO EVENTO 
 
 

O Relatório final com ART específica será protocolado no órgão ambiental pertinente. 
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5.7 EMPRESA RESPONSÁVEL PELA RETIRADA OU DESATIVAÇÃO 
 

O processo de retirada e remoção dos tanques de combustíveis será realizado por 

empresas especializadas e Certificadas pelo INMETRO, conforme Portaria 09/2011.  

 

Por se tratar de um órgão público federal, não será possível determinar a empresa 

responsável pela retirada dos tanques, essa determinação irá acontecer após a emissão da 

Autorização Ambiental pelo IBRAM e abertura de processo licitatório interno ao órgão público 

federal. Após a Autorização Ambiental e conclusão do processo licitatório a empresa contratada 

para a retirada dos tanques deverá apresentar os responsáveis por cada item abaixo: 

 
- Destinação final de Tanques; 

 
- Destinação de resíduos sólidos e líquidos; 

 
- Retirada de Tanques. 
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6 AVALIAÇÃO DA POSSIBILIDADE DE REMOÇÃO DE TANQUES 
 

Os tanques de combustíveis existentes no local (Tanque 01, Tanque 02 e Tanque 03) estão 

em locais onde a sua retirada não afetaria a estabilidade estrutural de edificações, coberturas, 

galerias subterrâneas, vias públicas e dutos de serviços, sendo assim viável a sua remoção. 

 

A Norma ABNT NBR 14973 – Armazenamento de líquidos inflamáveis e combustíveis – 

Desativação remoção, destinação, preparação e adaptação dos tanques subterrâneos 

usados, em seu item 7.2 Desativação permanente descrevem os itens que impossibilitem a 

remoção dos tanques, sendo eles: 

 

- tanques cuja retirada afete a estabilidade estrutural de edificações, coberturas, galerias 

subterrâneas, vias públicas e dutos de serviços.  

 

- tanques anteriormente desativados e preenchidos de material inerte. 

 

Desta forma não existe nenhum item que impossibilite a sua retirada. 

 

Um item que deve ser analisado neste capítulo do Plano de Desativação e Remoção de 

Tanques é a existência de três árvores, estando essas arvores adjacentes aos tanques. Para a 

retirada dos tanques estas árvores deverão ser suprimidas, assim junto com essa solicitação de 

Autorização Ambiental para retirada de tanques, solicitamos a autorização para supressão destas 

03 árvores. 

 

A planta-baixa do empreendimento, com a locação dos tanques, edificações, área de 

abastecimento e a localização das árvores, é apresentada na Figura 5 a seguir. 
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O Sistema de Armazenamento Subterrâneo de Combustíveis – SASC do posto de 

abastecimento da frota do MRE possui capacidade para armazenar 45 m
3
 de produto que estão 

distribuídos em três tanques subterrâneos, sendo eles plenos com  capacidade de 15.000 litros 

cada. Os dados do SASC poderão ser apreciados na Tabela 1 e ilustrados conforme Figura 5. 

 
Tabela 1 - Caracterização dos tipos de tanques existentes. 

Tanque Comp. Tipo Capacidade (L) Produto Posição Situação 

1 1 Pleno 15.000 N.E 

Subterrâneo Desativado 2 2 Pleno 15.000 N.E 

3 3 Pleno 15.000 N.E 

        N.E: Não encontrado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto 1 - Detalhes da área de tancagem. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tanque 1 Tanque 2 Tanque 3 
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7 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 
 

 

Os tanques de combustíveis existentes no local (Tanque 01, Tanque 02 e Tanque 03) estão 

em locais onde a sua retirada não afetaria a estabilidade estrutural de edificações, coberturas, 

galerias subterrâneas, vias públicas e dutos de serviços, sendo assim viável a sua remoção. 

 

Após a realização deste laudo foi possível constatar que poderá ser executada a retirada 

dos tanques 1, 2 e 3, sendo estes instalados ao lado da cobertura metálica do ponto de 

abastecimento, os tanques estão a distâncias muito curtas das árvores, que por uma possível 

retirada afetaria suas raízes consequentemente sua saúde. E para um içamento do tanque se 

tornaria dificultado. 

 
As árvores existentes adjacentes aos tanques devem ser suprimidas, assim junto com essa 

solicitação de Autorização Ambiental, solicitamos a autorização para supressão destas árvores. 

 

 

8 CRONOGRAMA DE AÇÕES  
 

O cronograma dos serviços de retirada de tanques é apresentado na Figura abaixo:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ambitest.com.br/


   1    2    3    4    5    6    7    8    9  10  11  12  13  14  15  16 

1 Preparação do local X X

2 Corte árvores e vegetação existentes X X

3 Remoção piso existente  calçada portuguesa X X

4 Remoção de piso existente  piso em concreto X X

5 Remoção de piso existente  gramado X X

6 Remoção de piso existente  asfalto X X

7 Desvio provisório da rede pluvial existente sobre os tanques X

8 Remoção estrutura metálica existente X X X

9 Remoção bombas de abastecimento existente X X X

10 Remoção da ilha de abastecimento existente X X

11 Remoção dos tubos de respiro dos tanques X X

12 Remoção da tubulação de sucção dos tanques X X

13 Preparação dos tanques para remoção (drenagem de lastro, desgaseificação / Inertização) X X X

14 Abertura de cavas para remoção de tanques X X X

15 Içamento, remoção, transporte e destinação final dos tanques X

16 Preenchimento da cava com solo inerte (compactação e nivelamento) X X

17 Reinstalação da rede pluvial X

18 Reconstrução do piso  calçada portugues X X X

19 Reconstrução do piso  piso concreto X X X

20 Reconstrução do piso  gramado X X X

21 Reconstrução do piso  asfalto X X X

22 Replantio de árvores e paisagismo da área X X X
23 Limpeza da área X X

MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES
ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS, BLOCO H, PALÁCIO ITAMARATY, CEP 70170900, BRASÍLIA/DF
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9 RESPONSABILIDADE TÉCNICA 
 

Este Plano de Desativação de Tanques foi conduzido pelo Departamento Técnico da 

empresa AMBITEST Consultoria Ambiental Eireli. CNPJ 23.126.084/0001-00, situada na Rua Itu, 

Qd 03, Lt 01 – 07, Ed. B&B Business - Torre Company, Salas 603 e 604, Vila Brasília, Aparecida 

de Goiânia – GO. Anotação de Responsabilidade Técnica – ART 1020200061794 (Anexo I). 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________ 

YURI ANDRE DE CAMPOS TRAVERSI  
Geólogo  
CREA 5061868381/D-SP 
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ANEXO I – ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA – ART 
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DECLARAÇÃO INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO 

 

 

 

    

NOME DA EMPRESA_____________________ CNPJ OU CIC 

___________SEDIADA______ (endereço completo), declara, sob as penas da lei, que 

até a presente data inexistem fatos supervenientes impeditivos para sua habilitação no 

presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências 

posteriores. 

 

 

.................. 

data 

 

 

.................................... 

(representante legal, RG e CPF) 

 

 

 



 

ANEXO II – MODELO DE DECLARAÇÃO EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO 

 NO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

 

Ref.: FPE 0001/2010 
 
 
 
   ........................................., inscrito no CNPJ n.o 
.............................., por intermédio de seu representante legal, o (a) Sr.(a) 
......................................., portador(a) do RG no ................................... e do CPF n.o 
......................., DECLARA, para os devidos fins do disposto no inciso V do art. 27 da 
Lei n.o 8.666/93, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei no 9.854, de 27 de 
outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 
 
 
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (   ). 
 
 
 

Data 
 
 

Assinatura 
 
 
 
(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO VII - MODELO DE TERMO DE VISTORIA 

 
 
 

ATESTADO DE VISITA AO LOCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 
 
 

 
Ref.: Pregão Eletrônico nº  
 
 
Atestamos que o (a) Sr. (ª)_______________________________________________, na 
qualidade de profissional indicado pela 
empresa_________________________________________________, 
CNPJ________________________________________, telefone (____)____________, 
compareceu no ___________________________________________ e efetuou visita aos locais 
dos postos onde serão prestados os serviços, conforme especificado em Edital. 
 
 
 

 
________________, _______ de__________________ de ______.  

 
 
 
[Obs.: Caso a licitante opte por não realizar a vistoria ao local, deverá declarar que assume total 
responsabilidade por este fato e que não utilizará deste para quaisquer questionamentos futuros 
que ensejam avenças técnicas ou financeiras com este órgão, conforme subitem … do edital.]  
 
 
 
 
 
 

_____________________________________________ 
Assinatura e matrícula do servidor responsável 

 



MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 

 

 _________________________ (representante do licitante), portador da Cédula de Identidade 

RG nº ____________ e do CPF nº ____________, como representante devidamente constituído 

de _________________________ (identificação do licitante ou do Consórcio), inscrita no CNPJ 

nº ____________, doravante denominado LICITANTE, para fins do disposto no Edital da 

presente Licitação, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, 

que:  

(a) a proposta apresentada para participar da presente Licitação foi elaborada de maneira 

independente pelo Licitante e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou 

indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou 

de fato da presente Licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;  

(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da presente Licitação não foi 

informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da 

presente Licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

 (c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer 

outro participante potencial ou de fato da presente Licitação quanto a participar ou não da 

referida licitação;  

(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da presente Licitação não será, no 

todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro 

participante potencial ou de fato da presente Licitação antes da adjudicação do objeto da 

referida licitação;  

(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da presente Licitação não foi, no 

todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer 

integrante do órgão licitante antes da abertura oficial das propostas; e  

(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos 

poderes e informações para firmá-la. 

 _________________________, em ___ de_____________ de ______  

 

________________________________________  

(assinatura do representante legal do licitante) 



MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA, DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE, OU DE 

COOPERATIVA ENQUADRADA NO ARTIGO 34 DA LEI N° 11.488, DE 2007  

 

 

__________________________ (idenficação do licitante), inscrita no CNPJ nº 

_______________, por intermédio de seu representante legal, o Sr. 

___________________________ (nome do representante), portador da Cédula de Idendade RG 

nº _______________ e do CPF nº _______________, DECLARA, sob as penas da lei, que é 

(microempresa, empresa de pequeno porte, empresário individual ou cooperava enquadrada 

no argo 34, da Lei nº 11.488 de 2007), cumprindo, assim, os requisitos legais para tal 

qualificação, nos termos da Lei Complementar nº 123/06, e que não possui quaisquer dos 

impedimentos da referida norma, estando apta a exercer o direito de tratamento privilegiado 

na forma prevista pela legislação em vigor.  

___________, _________________________, ___ de _____________ de ____  

________________________________ 

(assinatura do representante legal do Licitante) 



MRE 
 

Pág. _________ 
 

Ass. ____________ 
 

 

 
ANEXO X 

 
DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA 

 

 

(NOME DA EMPRESA), (CNPJ), sediada (ENDEREÇO COMPLETO), por 

intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a). ____________________, portador da 

Carteira de Identidade n.o _______________ e do CPF n.o _______________, firmado 

abaixo, declara sob as penas da lei que está ciente e concorda com as condições 

contidas no edital e seus anexos, que tomou conhecimento de todas as informações e 

das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação; bem como 

de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação contidos no edital, referentes ao 

Pregão ___ / 2021 da Coordenação-Geral de Infraestrutura do Ministério das Relações 

Exteriores. 

Declara também, atendendo ao item 9.11.8 do edital e ao item 9 do Termo de 

Referência, de que disporá, por ocasião da futura contratação, das instalações, 

aparelhamento e pessoal técnico considerados essenciais para a execução contratual, 

especialmente os equipamentos discriminados no item 4.8 do Plano de Desativação e 

no cronograma físico-financeiro. Outrossim, está ciente do prazo de expiração da 

Autorização Ambiental expedida pelo IBRAM/DF em 27/08/2021. 

 

 

Brasília/DF, ___ de __________ de 2021. 

 

 

 

 

______________________________ 

(ASSINATURA) 

(NOME POR EXTENSO) 

(CARGO) 
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Estudo Técnico Preliminar 3/2020

1. Informações Básicas

Número do processo: 09013.000079/2019-12

2. Descrição da necessidade

Tendo em vista que, nas dependências do Ministério das Relações Exteriores, há um posto de gasolina desativado (fotos anexas), 
localizado na Via S2, o que representa perigo ao meio ambiente e à saúde das pessoas que trabalham na região, o IBRAM-DF, 
órgão de fiscalização ambiental do âmbito administrativo do Governo do Distrito Federal, autuou dito Ministério por cometer 
infração ambiental, por meio do Ofício SEI-GDF 887/2018 em atenção ao Processo 00391-00017693/2017-33, bem como o Auto 
de Constatação 0746, ao passo que está em trâmite no âmbito daquele Órgão o Processo 190.000.976/2003 da GELEU/COLAM
/SULFI que analisa a questão. Caso não tome as providências necessárias para a desativação do referido posto, o MRE pode ser 
autuado e/ou multado, com base em dispositivos legais que normatizam a desativação de postos de abastecimento.

O Relatório de Vistoria 421.000.231/2014 do IBRAM determinou que o MRE deverá remover todos os equipamentos referentes 
ao posto de combustível e apresentar os comprovantes de destinação correta, conforme Anexo II da Instrução Normativa 
IBRAM 213/2013.

Os serviços pretendidos atendem à necessidade de prover, com segurança e obediência às normas técnicas, a desativação das 
bombas e tanques existentes, assim como seus elementos, de forma a cumprir as recomendações das entidades técnicas 
competentes. A falta dos mencionados serviços pode comprometer as características do solo e seu entorno, o que caracteriza risco 
ambiental.

3. Área requisitante

Área Requisitante Responsável
Coordenação-Geral de Infraestrutura (CGINFRA/MRE) Larissa Lima Lacombe

4. Descrição dos Requisitos da Contratação

Para que o presente serviço seja contratado e corretamente prestado, existem requisitos mínimos para sua execução:

Declaração do licitante de que tem pleno conhecimento das condições necessárias para a prestação do serviço;
A contratada deverá observar rigorosamente as determinações da Autorização Ambiental expedida pelo IBRAM/DF e do 
Plano de Desativação;
A contratada deverá atender, no que couber, os critérios e práticas de sustentabilidade ambiental previstos no Guia 
Nacional de Contratações Sustentáveis da AGU, que abrange toda a legislação e normativos aplicáveis, com destaque 
para a Lei n.o 12.305/2010, que estabelece a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Deverão também ser atendidas as 
normas pertinentes e aplicáveis da ABNT, bem como todas as recomendações e práticas amplamente reconhecidas, que 
garantam a máxima eficiência energética de todos os subsistemas;
A contratada deverá apresentar, no momento da assinatura do contrato, os responsáveis pela destinação final dos tanques, 
pela destinação de resíduos sólidos e líquidos e pela retirada dos tanques;
As obrigações da Contratada e Contratante estão previstas no Termo de Referência.

Leve-se também em consideração a Autorização Ambiental citada acima foi expedida em 27/08/2020 com validade de 1 
(um) ano, ou seja, o serviço deve ser concluído antes de 27/08/2021.
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5. Levantamento de Mercado

Tendo em vista que a contratação se refere a serviço com características específicas, não seria possível encontrar nos bancos de 
dados do governo parâmetro para balizar pesquisa de mercado fidedigna.

Foi feita pesquisa de preços com 3 fornecedores cadastrados e licenciados pelo IBRAM/DF nos meses de março e abril de 2021. 
Uma análise crítica dos resultados demonstra divergência significativa nos preços apresentados, com desvio-padrão por vezes 
superior à própria média de alguns preços de itens individuais. Com tamanha disparidade, não podemos nos fiar pelos dados 
apresentados pelo mercado, pese-se também o momento de pandemia e incertezas quanto a preços no futuro próximo. A tabela 
SINAPI é a ferramenta pela qual a Administração Pública Federal define os valores dos insumos e serviços necessários às obras e 
serviços de engenharia, e será o parâmetro utilizado por esta equipe de planejamento como referência de valores unitários e 
global.

A empresa Ambitest Engenharia e Consultoria Ltda., ao realizar os estudos e relatórios para requisição da licença ambiental, 
também elaborou cronograma de obras e estimativa de custos, com base na tabela SINAPI, de acordo com o artigo 3.o do decreto 
7983/13.

6. Descrição da solução como um todo

Para que a contratação surta os efeitos desejados pela Administração, os seguintes serviços deverão ser concluídos:

Preparação do local;
Corte de árvores e vegetação existente;
Remoção do piso existente (calçada portuguesa, piso em concreto, gramado e asfalto);
Desvio provisório da rede pluvial existente sobre os tanques;
Remoção da estrutura metálica existente;
Remoção das bombas de abastecimento existentes;
Remoção da ilha de abastecimento existente;
Remoção dos tubos de respiro dos tanques;
Remoção da tubulação de sucção dos tanques;
Preparação dos tanques para remoção (drenagem de lastro, desgaseificação/inertização);
Abertura de cavas para remoção de tanques;
Içamento, remoção, transporte e destinação final dos tanques;
Preenchimento da cava com solo inerte (compactação e nivelamento);
Reinstalação da rede pluvial;
Reconstrução do piso (calçada portuguesa, piso de concreto, gramado e asfalto);
Replantio de árvores e paisagismo da área;
Limpeza da área.

Os tanques de combustíveis existentes no local estão em locais onde a sua retirada não afetaria a estabilidade estrutural de 
edificações, coberturas, galerias subterrâneas, vias públicas e dutos de serviços, sendo assim viável a sua remoção.

Obs.: de acordo com a Autorização Ambiental SEI/GDF 46057002 expedida pelo IBRAM, a supressão de árvores (nativas ou 
exóticas) em área pública são de responsabilidade da NOVACAP (no presente caso, 3 ipês brancos localizados na via S2).

A sugestão de cronograma de obras consta na planilha anexa elaborada pela Ambitest Engenharia e Consultoria Eireli.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

A Coordenação-Geral de Infraestrutura levou em consideração a investigação do passivo ambiental realizado pela empresa 
Ambitest Engenharia e Consultoria Eireli e as recomendações do IBRAM comunicadas a este Órgão por meio do Ofício SEI-
GDF 887/2018 em atenção ao Processo 00391-00017693/2017-33.
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8. Estimativa do Valor da Contratação

O preço global de referência estimado é de R$ 85.365,47 (oitenta e cinco mil, trezentos e sessenta e cinco reais e quarenta e sete 
centavos), calculado conforme tabela SINAPI, de acordo com o decreto 7983/13.

Preços unitários referenciais constam na planilha anexa de orçamento de referência elaborada pela Ambitest Engenharia e 
Consultoria Eireli.

9. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução

Nos termos do parágrafo 1.o do artigo 23 da Lei 8666/93, "as obras, serviços e compras efetuados pela Administração serão 
divididas em tantas parcelas quantas se comprovarem técnica e economicamente viáveis, procedendo-se à licitação com vistas ao 
melhor aproveitamento dos recursos disponíveis no mercado e à ampliação d competitividade sem perda da economia de escala."

Observa-se, todavia, que o parcelamento do objeto não se mostra viável na presente contratação, em virtude do caráter 
complementar dos serviços e de suas obrigatórias interações, que impossibilitariam a atribuição, a diferentes contratadas, da 
responsabilidade por danos ou por defeito de execução.

10. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

Contrato 5/2020 - UASG 240300 (Processo 09013.000295/2019-68): contratação, por dispensa de licitação, de serviço de 
consultoria ambiental para obtenção de Autorização Ambiental junto Instituto Brasília Ambiental (IBRAM) e elaboração de 
documentação técnica para viabilizar a contratação de obra de remoção de posto de combustível. Contratada: Ambitest 
Consultoria Ambiental Eireli.

11. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento

A presente contratação está prevista no Plano Anual de Contratações do Ministério das Relações Exteriores (UASG 240300) para 
o ano de 2021.

12. Escolha do Regime de Execução

O regime de execução para a contratação será o de empreitada por preço global, ou seja, por preço certo e total.

Foi possível definir previamente no projeto, com boa margem de precisão, as quantidades dos serviços a serem executados, além 
de oferecer as seguintes vantagens:

Simplicidade na medição (por serviço concluído);
Menor custo para a Administração Pública na fiscalização do serviço;
Valor final do contrato é, em princípio, fixo;
Restringe os pleitos do contratado e a assinatura de aditivos;
Dificulta o jogo de planilha; e
Incentiva o cumprimento de prazo, pois o contratado só recebe quando conclui o serviço.

13. Resultados Pretendidos

A economicidade a ser obtida pela Administração em relação à presente contratação somente poderá ser alcançada pelo recurso 
da competição entre empresas do ramo, mediante regular e adequado processo licitatório, cujo fator preponderante será o "menor 
preço".
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O fornecimento dos insumos e dos serviços deve ser executado por uma única empresa, tendo em vista não ser conveniente o 
parcelmanento, pois a prestação dos serviços de demolição e retirada do posto de combustível do MRE de forma desvinculada do 
fornecimento dos insumos (em contratos diversos, cada qual atribuindo responsabilidade a um particular distinto) poderá 
inviabilizar a obtenção de um resultado proveitoso, causando prejuízos à Administração Pública.

A opção pela contratação pelo menor preço global atende e respeita os critérios de especialização técnica reinantes no mercado, 
composto por empresas dedicadas a fornecer a totalidade dos serviços demandados. Ademais, seria antieconômico e 
demasiadamente caro o custo de mobilização de diferentes empresas para executar parcelas individuais e distintas dos serviços 
que se pretende contratar, casso essa fosse a escolha da Administração.

Além das razões acima enumeradas, a contratação por preço global ensejará o planejamento e a racionalização do trabalho, a 
melhor gestão dos contratos, o adequado cumprimento de prazos e padrões de qualidade, além da atribuição de responsabilidade 
pelos serviços executados.

14. Providências a serem Adotadas

O Plano de Ação deverá orientar a remoção de 3 (três) tanques de sistemas de armazenamento e abastecimento de combustíveis 
ou lubrificantes, com ênfase na caracterização de passivo ambiental na área objeto da avaliação, bem como em práticas 
consagradas em segurança do trabalho. A instalação a ser removida caracteriza-se num sistema de armazenamento em desuso 
como todo tanque paralisado temporariamente, vazio ou não, porém com suas tubulações conectadas às bombas, respiros e 
possíveis filtros. A atividade de retirada ou desativação de tanques é composta de vários procedimentos que garantem a 
segurança da operação, bem como, o estudo de informações essenciais para definição de um bom trabalho e obtenção de 
resultados.

Antes do início dos trabalhos de desativação e remoção de tanques, o responsável pelo empreendimento deve comunicar tal 
intenção ao órgão competente. As etapas do serviço a ser executado que afetarem o desenvolvimento das atividades normais do 
MRE deverão ser previamente autorizadas e programadas para dias e horários predefinidos, inclusive sábados, domingos ou 
feriados, sem ônus para o Contratante.

Deve ser delimitada uma área de trabalho em torno da região de acesso ao tanque, sendo esta área definida em função do 
processo a ser utilizado. Esta área deve ser isolada e sinalizada com placas ostensivas de advertência, informando a proibição de 
se produzir chama ou centelha, de fumar e de aceso a pessoas não autorizadas.

A Contratada deverá observar as seguintes recomendações:

Proceder à sinalização, ao preparo e à limpeza do local prévia e posteriormente à execução do serviço, de modo a 
assegurar condições ideiais de trabalho e segurança, bem como deverá realizar a separação e transporte dos resíduos e 
embalagens resultantes da conclusão do serviço;
Prestar todo esclarecimento ou informação solicitado pelo Contratante, ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a 
qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como documentos relativos à execução dos serviços;
De acordo com a Autorização Ambiental SEI/GDF 46057002 expedida pelo IBRAM, a Contratada deve apresentar, após 
a conclusão das obras, o certificado de destinação final dos tanques removidos e dos resíduos perigosos classe I gerados;
Durante toda a operação de remoção deverá ser monitorada a presença de vapores inflamáveis (explosividade) na área de 
segurança - para os tanques onde era armazenada gasolina, o limite inferior de explosividade (LIE) considerado deve ser 
7,6%; para demais tanques o LIE deve ser 10%;
em todas as atividades de substituição dos tanques subterrâneos, a área de tancagem deve ser tratada com os mesmos 
critérios de uma área contaminada, devendo se tomar todos os cuidados necessários em relação à saúde dos trabalhadores 
e segurança do meio ambiente;
Realizar a desativação, remoção, destinação, preparação, e adaptação de tanques subterrâneos usados conforme a ABNT 
NBR 14.973:2010;
Seguir o que se encontra determinado no Plano de Desativação apresentado (conforme anexo);
Apresentar, ao término da obra, o Relatório, com Anotação de Responsabilidade Técnica - ART abrangendo os 
documentos solicitados pelo IBRAM;
Isolar as áreas que estiverem em obras com barreiras físicas (tapumes) durante a realização dos trabalhos, garantindo a 
segurança dos transeuntes e possibilitando o acesso a essas dependências somente a pessoas autorizadas;
Depositar os resíduos de construção civil gerados durante a reforma do empreendimento em local indicado pelo SLU.

Além de outras recomendações pertinentes no Plano de Desativação elaborado pela Ambitest Consultoria e Engenharia Eireli.
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15. Possíveis Impactos Ambientais

O ponto de abastecimento está localizado na Via S2, em frente ao Ministério das Relações Exteriores. De acordo com o Plano 
Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federal - PDOT (Lei Complementar 803, de 25/04/2009, atualizado pela Lei 
Complementar nº 854, de 15 de outubro de 2012), a área está inserida na Zona Urbana do Conjunto Tombado - ZUCT. Conforme 
o Mapa Ambiental do DF (2014), em um raio de 3 km do empreendimento em questão encontram-se os parques Uso Múltiplo 
Vila Planalto, da Cidade e Bosque dos Constituintes. Considerando o mesmo raio, encontram-se a Área de Proteção Ambiental 
do Lago Paranoá. De acordo com o Mapa Hidrográfico do DF (2016), o empreendimento está inserido na Região Hidrográfica do 
Paraná, Bacia Hidrográfica do Rio Paranoá e na Unidade Hidrográfica Lago Paranoá.

A adequada desmobilização e remoção da infraestrutura de postos de combustíveis, especialmente os tanques de reservatório, são 
importantes práticas para a mitigação de impactos ambientais. A desmobilização ocorre quando não implica no encerramento de 
suas atividades. A remoção ocorre quando todos os equipamentos dos sistemas de armazenamento e abastecimento são 
removidos dos locais em decorrência do encerramento das atividades de armazenamento dos combustíveis ou encerramento das 
atividades no local.

Atendendo à solicitação do empreendimento Ministério das Relações Exteriores, a empresa AMBITEST Consultoria Ambiental 
Eireli., realizou uma Investigação de Passivo Ambiental no referido local (Ponto de Abastecimento) onde serão desativados os 
tanques de combustíveis, denominado MRE Divisão do Patrimônio, localizado no seguinte endereço: Esplanada dos Ministérios, 
SNº, Palácio Itamaraty, Eixo Monumental, no município de Brasília, Distrito Federal. Os serviços de campo foram conduzidos no 
dia 01 de Março de 2020, por equipe formada pelos profissionais da AMBITEST Consultoria Ambiental Eireli. CNPJ 23.126.084
/0001-00. Os objetivos principais desta Investigação de Passivo Ambiental foram:

- Caracterizar o local (identificação, localização e levantamento das características dos aspectos situados na área circunvizinha ao 
empreendimento), as características e os aspectos gerais do local (tipo de solo, características da flora, condições e etc.).

- Avaliar a circunvizinhança do estabelecimento (raio de 100 / 200 m).

- Caracterizar o uso e ocupação do solo e da água subterrânea.

- Levantar o histórico de vazamentos/acidentes, reformas e resultados de sindicâncias na vizinhança.

- Realizar o levantamento geológico regional e dos locais expeditos.

- Avaliar o subsolo através de uma campanha de Gás Survey (pesquisa de vapor no solo) por toda a área do estabelecimento, com 
medições do teor de Compostos Orgânicos Voláteis (VOC’s) no solo, nas profundidades de 0,50 m e 1,00 m.

- Realização de coleta de amostras de solo e água para análises dos parâmetros BTEX, PAH.

Os resultados laboratoriais das amostras de solo e de água das sondagens não detectaram valores para os parâmetros em BTEX e 
PAH, exceto para a amostra de solo da Sondagem 2, foi detectado valores para os parâmetros: Naftaleno, Florueno e Fenantreno, 
no entanto todos abaixo dos valores de intervenção estabelecidos pela CETESB. Portanto, de acordo com os resultados 
laboratoriais das amostras de solo e de água das sondagens realizadas, e campanha de VOC, o local em questão não apresenta um 
cenário de contaminação ambiental.

O Relatório de Investigação do Passivo Ambiental (RIPA) elaborado pela Ambitest, anexo VII ao Termo de Referência, 
apresenta detalhamento pormenorizado dos possíveis impactos ambientais.

16. Declaração de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara  esta contratação.viável

16.1. Justificativa da Viabilidade

A contratação da solução descrita é indispensável, pois os referidos serviços atendem à necessidade de prover a desativação e 
remoção do posto de combustível não mais utilizado pela Administração, cumprindo as recomendações das entidades técnicas 
competentes. A falta dos mencionados serviços pode comprometer a segurança da edificação, criando o risco de contaminação do 
solo, com alto impacto ambiental.

Ademais, os meios empregados e os fins pretendidos são compatíveis, de modo a proporcionar posturas adequadas, necessárias e 
pertinentes à finalidade da licitação. Isso posto, esta equipe de planejamento se posiciona favoravelmente quanto à razoabilidade 
da contratação.
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17. Responsáveis

 

TIAGO ANÍSIO FELIPE
Oficial de Chancelaria

Stamp


