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PROCESSO VIPROC Nº 01774654/2022

LICITAÇÃO COM  CRITÉRIO  DE  JULGAMENTO  MELHOR
COMBINAÇÃO  DE  TÉCNICA E PREÇO PARA OS SERVIÇOS
ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA TÉCNICA PARA COMPOSIÇÃO
DE UM PAINEL DE SEGURANÇA DE BARRAGENS, COM QUADRO DE
TÉCNICOS  CONSULTORES  ESPECIALIZADOS  NAS  SEGUINTES
ÁREAS  DE  CONHECIMENTO:  ENGENHARIA  GEOTÉCNICA;
ENGENHARIA  HIDRÁULICA;  ENGENHARIA  HIDROLÓGICA;
ENGENHARIA  ESTRUTURAL;  ENGENHARIA  MECÂNICA;  E
GEOTECNOLOGIAS.
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PROCEDIMENTO REGIDO PELA LEI 13.303/2016
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 20220003 - COGERH
PROCESSO VIPROC Nº 01774654/2022

LICITAÇÃO  COM  CRITÉRIO  DE  JULGAMENTO  MELHOR  COMBINAÇÃO  DE
TÉCNICA E PREÇO PARA OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA
TÉCNICA  PARA  COMPOSIÇÃO  DE  UM  PAINEL  DE  SEGURANÇA  DE
BARRAGENS, COM QUADRO DE TÉCNICOS CONSULTORES ESPECIALIZADOS
NAS SEGUINTES ÁREAS DE CONHECIMENTO:  ENGENHARIA GEOTÉCNICA;
ENGENHARIA  HIDRÁULICA;  ENGENHARIA  HIDROLÓGICA;  ENGENHARIA
ESTRUTURAL; ENGENHARIA MECÂNICA; E GEOTECNOLOGIAS.

A Comissão Especial de Licitação 03, designada pelo Decreto Estadual n° 34.593,
de 17 de março de 2022, em nome da Companhia de Gestão dos Recursos
Hídricos - COGERH, torna público para conhecimento de todos os interessados que
na data, hora e local adiante indicados neste Edital, em sessão pública, receberá as
Propostas Técnicas, Propostas de  Preços e os Documentos de Habilitação para o
objeto desta Licitação, com critério  de julgamento MELHOR COMBINAÇÃO DE
TÉCNICA E PREÇO, em regime de EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, sob a
forma  PRESENCIAL,  com Modo de  DISPUTA FECHADA, mediante as condições
estabelecidas no presente instrumento convocatório, que se subordina às normas
gerais da Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016 e outras legislações aplicáveis, tais
como a Instrução Normativa nº 001/2016, da Controladoria Geral da União e os
normativos  dos  Tribunais  de  Contas  do  Estado  do  Ceará  e  ao  Regulamento  de
Licitações e Contratos da COGERH.

DATA, HORA E LOCAL

Os envelopes contendo as Propostas Técnicas, Propostas de Preços  e  os
Documentos de Habilitação poderão ser entregues pessoalmente ou por via postal
na sala da Comissão Especial de Licitação 03, a partir da publicação do Aviso de
Licitação ou em sessão pública marcada para o dia 29  de junho  de 2022, às
9h30, no Centro Administrativo Bárbara de Alencar, Av. Dr. José Martins Rodrigues,
150, Edson Queiroz, CEP: 60.811-520 – Fortaleza-CE.

GLOSSÁRIO

Sempre que as palavras ou siglas indicadas abaixo aparecerem neste Edital, ou em
quaisquer de seus anexos, terão os seguintes significados:

COMISSÃO: Comissão Especial de Licitação 03
CONTRATADA: Empresa vencedora desta licitação em favor da qual for adjudicado
o seu objeto.
CONTRATANTE: COMPANHIA DE GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS.
LICITANTE/PROPONENTE: Empresa que apresenta proposta para este certame.
PGE: Procuradoria-Geral do Estado.
SEPLAG: Secretaria do Planejamento e Gestão do Estado do Ceará.

1. DO OBJETO

1.1. Constitui objeto desta licitação OS SERVIÇOS  ESPECIALIZADOS  DE
CONSULTORIA TÉCNICA PARA COMPOSIÇÃO DE UM PAINEL DE SEGURANÇA
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DE  BARRAGENS,  COM  QUADRO  DE  TÉCNICOS  CONSULTORES
ESPECIALIZADOS  NAS  SEGUINTES  ÁREAS  DE  CONHECIMENTO:
ENGENHARIA  GEOTÉCNICA;  ENGENHARIA  HIDRÁULICA;  ENGENHARIA
HIDROLÓGICA;  ENGENHARIA  ESTRUTURAL;  ENGENHARIA  MECÂNICA;  E
GEOTECNOLOGIAS,  devidamente  especificado  no ANEXO A –  TERMO DE
REFERÊNCIA deste Edital.

2. DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS

2.1. O valor estimado para esta licitação será de R$ 946.202,87 (novecentos e
quarenta e seis mil, duzentos e dois reais e oitenta e sete centavos).

2.2. Os recursos financeiros necessários aos pagamentos são da Fonte 70, recursos
próprios, com Dotação Orçamentária descrita no processo licitatório.

3. DA PARTICIPAÇÃO

3.1.  Poderá  participar  desta  Licitação  todo  e  qualquer  empresário  ou  sociedade
regularmente estabelecida no país, que seja especializada no ramo do objeto da
licitação e que satisfaça a todas as exigências do presente edital, especificações e
normas,  de  acordo  com  os  anexos  relacionados,  partes  integrantes  deste
instrumento convocatório, sendo admitida a participação em Consórcio.

3.1.2.  A  admissão à  participação  de Consórcio  obedecerá  aos  seguintes
subitens:

3.1.2.1. As empresas consorciadas apresentarão instrumento público ou particular
de  compromisso  de  constituição  de  Consórcio,  com  a  indicação  do  nome  do
Consórcio e indicação da empresa líder, que será responsável principal perante a
CONTRATANTE,  sem  prejuízo  da  responsabilidade  solidária  das  empresas
consorciadas, tanto durante as fases da licitação quanto na execução do contrato. A
empresa  líder  terá  poderes  para  requerer,  transferir,  receber  e  dar  quitação,
subscrevendo  em  nome  do  Consórcio  todos  os  atos  referentes  à  execução  do
Contrato.  Respeitadas  as  demais  condições  legais  e  as  constantes  deste  Edital,
poderão participar da presente licitação as empresas brasileiras ou em Consórcio.

3.1.2.2.  Indicação  dos  compromissos  e  obrigações,  bem como  o  percentual  de
participação de cada empresa no Consórcio, em relação ao objeto da licitação.

3.1.2.3.  Responsabilidade  solidária  das  empresas  consorciadas,  perante  a
CONTRATANTE, pelas obrigações e atos do Consórcio,  tanto durante as fases da
licitação quanto na execução do contrato.

3.1.2.4. O Prazo de duração do Consórcio deverá coincidir com a data de vigência
ou execução do serviço, objeto do contrato administrativo licitado.

3.1.2.5.  Declaração  de  que  o  Consórcio  não  terá  sua  constituição  ou  forma
modificada sem a prévia aprovação da CONTRATANTE durante o processamento e
julgamento do procedimento licitatório pertinente.

3.1.2.6. Compromisso de que o Consórcio não se constitui nem se constituirá em
pessoa  jurídica  diversa  de  seus  integrantes  e  de  que  o  Consórcio  não  adotará
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denominação própria.

3.1.2.7. O Consórcio apresentará, em conjunto, a documentação individualizada de
cada  empresa,  relativa  à  habilitação  jurídica,  técnica,  qualificação  trabalhista,
econômico-financeira e de regularidade fiscal e trabalhista.

3.1.2.8. Obrigação do Consórcio de apresentar, antes da assinatura do contrato para
a  prestação  dos  serviços,  o  Termo  de  Constituição  do  Consórcio,  devidamente
registrado na Junta Comercial.

3.1.2.9. As empresas consorciadas poderão somar os seus quantitativos técnicos.

3.1.2.10.  O índice  econômico-financeiro citado no subitem 8.2.5.2.  deste Edital,
deverá ser comprovado por cada empresa integrante do Consórcio.

3.1.2.11.  Uma  empresa  não  poderá  participar  da  licitação  isoladamente  e  em
Consórcio  simultaneamente, nem em mais de um Consórcio.

3.2. Não será permitida a participação de mais de uma empresa sob o controle
acionário de um mesmo grupo de pessoas físicas ou jurídicas.

3.3. Será garantido às licitantes enquadradas como Microempresas e às Empresas
de Pequeno Porte, tratamento diferenciado previsto na Lei Complementar n° 123,
de 14 de dezembro de 2006, em seu Capítulo V – DO ACESSO AOS MERCADOS/
Das Aquisições Públicas.

3.2. DA VEDAÇÃO À PARTICIPAÇÃO

3.2.1. Não será permitida a participação de mais de uma empresa sob o controle
acionário de um mesmo grupo de pessoas físicas ou jurídicas.

3.2.2. Não será permitida a participação de proponentes cujos representantes legais
ou  sócios  sejam  servidores  públicos  dos  órgãos  e  entidades  da  Administração
Pública do Estado do Ceará, inclusive Fundações instituídas ou mantidas pelo Poder
Público Estadual, como LICITANTE, direta ou indiretamente, por si ou por interposta
pessoa, nos procedimentos licitatórios.

3.2.3. É vedada a participação na Licitação, individualmente de empresas coligadas,
controladas,  controladoras  ou,  direta  ou  indiretamente,  sob  controle  comum.
Igualmente  é  vedada  a  participação  de  licitantes  que,  na  data  da  abertura  da
licitação, apresentem quaisquer das seguintes situações:

a) cujo administrador ou sócio detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital
social seja diretor ou empregado da empresa pública ou sociedade de economia
mista contratante.

b) estejam cumprindo sanção de suspensão temporária de participação em Licitação
e impedimento de contratar com a COGERH.

c) tenham sido declaradas inidôneas pela União, por Estado ou pelo distrito Federal,
enquanto perdurarem os efeitos da sanção;
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d) constituídas por sócio de empresa que estiver suspensa, impedida ou declarada
inidônea;

e)  cujo  administrador  seja  sócio  de  empresa  suspensa,  impedida  ou  declarada
inidônea;

f) constituída por sócio que tenha sido sócio ou administrador de empresa suspensa,
impedida ou declarada inidônea no período dos fatos que deram ensejo à sanção;

g)  cujo  administrador  tenha  sido  sócio  ou  administrador  de  empresa  suspensa,
impedida ou declarada inidônea, no período dos fatos que deram ensejo à sanção;

h) que tiverem, nos seus quadros de diretoria, pessoa que participou, em razão de
vínculo de mesma natureza, de empresa declarada inidônea.

i) empregado ou dirigente, como pessoa física;

j) quem tenha relação de parentesco, até o terceiro grau civil:

j.1.)  com  dirigente  ou  empregado  da  COGERH,  neste  último  caso  quando  as
atribuições do empregado envolvam a atuação na área responsável pela licitação ou
contratação;

j.2)  com autoridades  do  Estado  do  Ceará,  sendo  este  o  ente  público  a  que  a
COGERH está vinculada.

k) cujo proprietário, mesmo na condição de sócio, tenha terminado seu prazo de
gestão ou rompido seu vínculo com a COGERH, há menos de 6 (seis) meses;

l) possuam entre seus dirigentes, gerentes, sócios, responsáveis legais ou técnicos,
membros  do  conselho  técnico,  fiscal,  consultivo,  deliberativo  ou  administrativo,
qualquer pessoa que seja membro da Administração da COGERH;

m)  estejam em processo  de  falência,  sob  concurso  de  credores,  dissolução  ou
liquidação.

3.3. É vedada a participação direta ou indireta nas licitações para obras e
serviços de engenharia de que trata esta Lei:

I - de pessoa física ou jurídica que tenha elaborado o anteprojeto ou o projeto
básico da licitação;

II - de pessoa jurídica que participar de Consórcio responsável pela elaboração do
anteprojeto ou do projeto básico da licitação;

III - de pessoa jurídica da qual o autor do anteprojeto ou do projeto básico da
licitação  seja  administrador,  controlador,  gerente,  responsável  técnico,
subcontratado ou sócio, neste último caso quando a participação superar 5% (cinco
por cento) do capital votante.

a) A elaboração do projeto executivo constituirá encargo do contratado, consoante
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preço  previamente  fixado  pela  empresa  pública  ou  pela  sociedade de  economia
mista.

b) É permitida a participação das pessoas jurídicas e da pessoa física de que tratam
os  itens  II  e  III  em licitação  ou  em execução  de  contrato,  como consultor  ou
técnico, nas funções de fiscalização, supervisão ou gerenciamento, exclusivamente a
serviço da empresa pública e da sociedade de economia mista interessadas.

c) Considera-se participação indireta a existência de vínculos de natureza técnica,
comercial,  econômica,  financeira  ou  trabalhista  entre o autor  do  projeto básico,
pessoa física ou jurídica, e o licitante ou responsável pelos serviços, fornecimentos e
obras, incluindo-se os fornecimentos de bens e serviços a estes necessários.

d)  O disposto na alínea anterior  aplica-se a empregados incumbidos de levar  a
efeito atos e procedimentos realizados pela empresa pública e pela sociedade de
economia mista no curso da licitação.

4.  DO  CREDENCIAMENTO,  DA  DECLARAÇÃO  DE  MICROEMPRESA  OU
EMPRESA DE PEQUENO PORTE

4.1. O licitante deverá se apresentar para credenciamento junto à COMISSÃO por
um  representante  que,  devidamente  munido  de  documento  que  o  credencie  a
participar deste procedimento licitatório, venha a responder por sua representada,
devendo, ainda, no ato de entrega dos envelopes, identificar-se exibindo a carteira
de identidade ou outro documento equivalente.

4.2. O credenciamento far-se-á por meio de instrumento público de procuração ou
instrumento particular com firma reconhecida e com poderes para praticar todos os
atos pertinentes ao certame, em nome da representada,  seguido de cópia do
Contrato  Social  da  licitante.  Em  sendo  o  representante  sócio,  proprietário,
dirigente ou assemelhado da empresa proponente, deverá este apresentar cópia do
respectivo Estatuto ou Contrato Social,  no qual estejam expressos seus poderes
para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura.

4.2.1. O representante legal da licitante que não se credenciar perante a COMISSÃO
ficará impedido de participar  da fase de negociação de preços,  apresentar  nova
proposta  de  preços  (no  caso  de  microempresa,  empresa  de  pequeno  porte),
declarar a intenção de interpor recurso,  enfim, representar a licitante durante a
sessão de abertura dos envelopes de  PROPOSTA DE PREÇOS relativos  a  esta
sessão.

4.2.1.1. Nesse caso, o licitante ficará excluído da fase de negociação sendo mantido
o preço apresentado na sua proposta escrita para efeito de ordenação e apuração
da proposta de maior vantajosidade.

4.2.1.2. Caso haja necessidade de negociação em sessão posterior, a licitante que
não fez o credenciamento, poderá fazê-lo no início da mesma.

4.3.  Tratando-se  de  Microempresas  e  Empresas  de  Pequeno  Porte,  deverá  ser
apresentada  declaração  visando  ao  exercício  da  preferência  previsto  na  Lei
Complementar  nº  123/06,  que  deverá  ser  feita  de  acordo  com  o  modelo
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estabelecido do  ANEXO I – DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA
DE PEQUENO PORTE, deste edital, assinado pelo titular ou representante legal da
empresa,  devidamente  comprovado.  As  empresas  enquadradas  no  regime
diferenciado e favorecido das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte que não
apresentarem a declaração prevista, poderão participar normalmente do certame,
porém,  em  igualdade  de  condições  com  as  empresas  não  enquadradas  neste
regime.

4.4.  O  licitante  deverá  apresentar  declaração  dando  ciência  de  que  cumpre
plenamente os requisitos de habilitação e que não está incurso em nenhum dos
impedimentos elencados no item 3 deste edital. A declaração deverá vir fora dos
envelopes conforme ANEXO N – MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA
DE FATOS IMPEDITIVOS DE HABILITAÇÃO.

4.5. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação, aos
impedimentos de participação, à conformidade da proposta ou ao enquadramento
como microempresa ou empresa de pequeno porte sujeitará o licitante às sanções
previstas em Lei e neste Edital.

4.6. O instrumento de credenciamento e as declarações a seguir: DECLARAÇÃO DE
MICROEMPRESA  OU  EMPRESA  DE  PEQUENO  PORTE (ANEXO  I)  e  a
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS DE HABILITAÇÃO
(ANEXO N) serão juntados ao processo da licitação.

4.6.1. A falta de data ou assinatura nas declarações elaboradas pela própria licitante
poderá  ser  suprida pelo  representante  legal  presente  à  sessão  de  abertura  das
Propostas de Preços se comprovadamente possuir poderes para esse fim.

4.6.2. Recomenda-se que a LICITANTE forneça a ficha de dados da pessoa que irá
assinar o contrato, conforme  ANEXO G – MODELO DE FICHA DE DADOS DO
REPRESENTANTE LEGAL.

4.7.  Não será  admitida  a  participação  de  uma mesma pessoa  física,  ainda que
credenciada, como representante de mais de uma licitante.

5. DA APRESENTAÇÃO  DAS PROPOSTAS TÉCNICAS, DE  PREÇOS  E  DOS
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

5.1. As Propostas Técnicas, Propostas de Preços e os Documentos de Habilitação
deverão ser apresentados em 1 (uma) via, impressa separadamente, encadernadas
de forma a não conter folhas soltas, sem emendas, rasuras ou borrões, contidas em
invólucros opacos fechados e lacrados de forma tal que torne detectável qualquer
intento de violação de seu conteúdo, estes trazendo na capa o seguinte sobrescrito,
respectivamente:

5.1.1.ENVELOPE “A” - PROPOSTAS TÉCNICAS
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO 03
LICITAÇÃO Nº 20220003 - COGERH
ENVELOPE “A” – PROPOSTAS TÉCNICAS
NOME DA LICITANTE - CNPJ
FONE FIXO/CELULAR/E-MAIL
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5.1.2.ENVELOPE “B” - PROPOSTAS DE PREÇOS
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO 03
LICITAÇÃO Nº 20220003 - COGERH
ENVELOPE “B” – PROPOSTAS DE PREÇOS
NOME DA LICITANTE - CNPJ
FONE FiXO/CELULAR/E-MAIL

5.1.3. ENVELOPE “C” - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO 03
LICITAÇÃO Nº 20220003 - COGERH
ENVELOPE “C“ - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
NOME DA LICITANTE - CNPJ
FONE FiXO/CELULAR/E-MAIL

5.2. É obrigatória a assinatura do representante legal da PROPONENTE nas
PROPOSTAS TÉCNICAS E PREÇOS.

5.3. As Propostas Técnicas, de Preços e os documentos de Habilitação deverão ser
apresentados por preposto da Licitante com poderes de representação legal, através
de procuração pública ou particular com firma reconhecida. A não apresentação não
implicará inabilitação, no entanto, o representante não poderá pronunciar-se em
nome da Licitante, salvo se estiver sendo representada por um de seus dirigentes,
que comprove tal condição através de documento legal.

5.3.1. Qualquer pessoa poderá entregar as  Propostas  Técnicas,  de  Preços  e  os
documentos de Habilitação  de mais de uma Licitante, porém, nenhuma pessoa,
ainda que munida de procuração, poderá representar mais de uma Licitante junto à
COMISSÃO, sob pena de exclusão sumária das LICITANTES representadas.

5.4. No caso de um mesmo DOCUMENTO comprovar exigência pertinente a mais de
uma fase da licitação, que corresponde a envelope distinto (Fase Propostas Técnicas
– envelope “A”,  Fase Propostas de Preços –  Envelope “B” e  Fase Documentos de
Habilitação  –  Envelope “C”) do Edital, deverão ser apresentadas tantas cópias
(autenticadas) quantas forem necessárias para integrar separadamente o
agrupamento objeto da comprovação, não podendo o licitante alegar que o
documento exigido em um envelope tenha sido apresentado em outro.

5.5. Todos os documentos emitidos em língua estrangeira deverão ser entregues
acompanhados  da  tradução  para  língua  portuguesa,  efetuada  por  tradutor
juramentado,  e  também  consularizados  ou  registrados  no  cartório  de  títulos  e
documentos.

5.6.  Documentos  de  procedência  estrangeira,  emitidos  em  língua  portuguesa,
também deverão ser  apresentados consularizados ou registrados em cartório  de
títulos e documentos.

5.7. Após a apresentação da proposta, não caberá desistência.

6. DAS PROPOSTAS TÉCNICAS – ENVELOPE “A”

6.1. As Propostas Técnicas conterão todos os atestados, declarações e quaisquer
outros documentos (originais ou cópias autenticadas, salvo as certidões/documentos
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emitidos pela internet nos quais constem o endereço eletrônico para comprovação
da sua autenticidade) necessários para aferição de sua pontuação técnica, que será
calculada conforme especificado no ANEXO F –  CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO
DA PONTUAÇÃO TÉCNICA, pertinente aos seguintes fatores:

A – FATOR METODOLOGIA E ORGANIZAÇÃO DOS TRABALHOS
B – FATOR EXPERIÊNCIA DA EMPRESA LICITANTE
C – FATOR EXPERIÊNCIA DA EQUIPE TÉCNICA
D – FATOR FORMAÇÃO ACADÊMICA DA EQUIPE TÉCNICA

6.2. A Comissão  poderá, a seu critério, exigir esclarecimentos adicionais e/ou
comprobatórios sobre a documentação incluída na Proposta Técnica.

6.3.  Ancorada nos princípios  da celeridade processual  e  da economicidade,  esta
Comissão  recomenda que  a  licitante  apresente  a  anuência  de  prorrogação  e
revalidação  da  sua  Proposta  de  Preços  antes  do  seu  vencimento,  por  iguais  e
sucessivos períodos até a contratação,  sem que declare o seu preço, conforme
ANEXO J – MODELO DE PRORROGAÇÃO E REVALIDAÇÃO DE PROPOSTA DE
PREÇOS. Por se tratar de recomendação, a ausência desse anexo não será causa de
desclassificação da licitante.

6.4.  A  LICITANTE  deverá  apresentar  a  relação  nominal  da  equipe  mínima  de
trabalho conforme as exigências do ANEXO A – TERMO DE REFERÊNCIA, com o
compromisso de que os profissionais relacionados pela PROPONENTE participarão
dos  serviços  objeto  do  presente  certame,  conforme  o  modelo  do  ANEXO K  –
RELAÇÃO  DE  EQUIPE  TÉCNICA  COM  COMPROMISSO  DE  PARTICIPAÇÃO,
admitindo-se no decorrer dos serviços a substituição desses profissionais por outros
de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela COGERH.

7. DAS PROPOSTAS DE PREÇOS – ENVELOPE “B”

7.1. As Propostas de Preços conterão, no mínimo:

7.1.1. O ANEXO C – MODELO DE CARTA PROPOSTA DE PREÇOS, contendo:

7.1.1.1. Nome da empresa PROPONENTE, endereço e número de inscrição no CNPJ.

7.1.1.2. Validade da proposta, não inferior a 90(noventa) dias.

7.1.1.2.1. FICA A LICITANTE CIENTE SOBRE A NECESSIDADE DE
MANIFESTAR-SE ACERCA DA CONCORDÂNCIA DA PRORROGAÇÃO E
REVALIDAÇÃO DA PROPOSTA, ANTES DE SEU VENCIMENTO, POR IGUAIS E
SUCESSIVOS PERÍODOS. A FALTA DE MANIFESTAÇÃO LIBERA A LICITANTE,
EXCLUINDO-A DO CERTAME LICITATÓRIO.

7.1.1.2.2. Em situação em que a proposta vença antes da sessão pública de sua
abertura, a não prorrogação e revalidação por parte da Licitante resulta na
inviolabilidade do lacre do envelope da Proposta, passando à condição de inválida. 

7.1.1.2.3. No caso de a proposta vir a vencer após a abertura dos preços, deverá
ser prorrogada e revalidada por iguais e sucessivos períodos até a contratação, sob
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pena de desclassificação.

7.1.1.3. Preço global, expresso em real.

7.1.1.4. Assinatura do representante legal (comprovado).

7.1.1.5. Prazo de execução do serviço.

7.1.1.5.1. A eventual ausência do prazo de execução na Proposta de Preços não
será motivo de sua desclassificação, tendo em vista que o Edital já define o prazo de
execução dos serviços.

7.2. Acompanharão obrigatoriamente as Propostas de Preços, como partes
integrantes, os seguintes anexos, os quais deverão conter o nome da LICITANTE, a
assinatura e o título profissional e quem os elaborou.

7.2.1.  PLANILHA DE PREÇO, contendo preços unitários e totais de todos os itens
de serviços conforme o ANEXO B – PLANILHA DE PREÇOS BÁSICOS.

7.2.2. CRONOGRAMA FÍSICO E CRONOGRAMA FINANCEIRO compatível com o
serviço, conforme o  ANEXO D – CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, não se
admitindo parcela na forma de pagamento antecipado.

7.2.3.  Os valores unitários constantes do  ANEXO B –  PLANILHA DE PREÇOS
BÁSICOS,  elaborado  pela  COGERH,  são  considerados  valores  limites  máximos.
Assim,  cada  PROPONENTE  deve  observá-los  quando  da  apresentação  de  sua
Proposta de Preços, ressalvado o disposto no subitem 10.10., alíneas “d”, “d1” e
“d2” deste Edital.

7.3. O ANEXO B - PLANILHA DE PREÇOS BÁSICOS deverá ser seguido
integralmente no tocante aos quantitativos e unidades de medida, sendo
desclassificada a empresa que omiti-los por qualquer razão.

7.4. Correrão por conta da LICITANTE vencedora todos os custos que porventura
deixar de explicitar em sua proposta.

7.5. Recomenda-se que a  LICITANTE forneça a ficha de dados da pessoa que irá
assinar o Contrato, conforme ANEXO G  - MODELO DE FICHA DE DADOS DO
REPRESENTANTE LEGAL. A ausência dessa ficha não a tornará desclassificada.

7.6. Recomenda-se  que  as Propostas de Preços deverão sejam rubricadas e
numeradas sequencialmente, da primeira à última folha, de modo a refletir seu
número exato.

7.7. A eventual falta de numeração ou a numeração incorreta não será motivo de
desclassificação.

7.8. A eventual falta de assinatura e/ou de rubrica na Proposta de Preços não será
motivo de desclassificação, desde que suprida pelo representante legal da licitante
presente à sessão de abertura das propostas.
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7.9. As quantidades para a formação do preço deverão ser extraídas do ANEXO B –
PLANILHA  DE  PREÇOS  BÁSICOS,  não  sendo  aceitas  alterações  de  preços
motivadas por desconhecimento, omissões, enganos, erros ou outros fatores para
alterar posteriormente o preço proposto.

7.10. Comissão Especial de Licitação 03 ou a autoridade superior poderá realizar ou
propor diligências para aferir a exequibilidade da proposta, ou ainda, para ajustar a
proposta  apresentada  pela  LICITANTE  melhor  classificada,  com vistas  a  atender
plenamente ao orçamento estimado pela COGERH, compreendendo para tanto, a
readequação  dos  valores  unitários  que  deverão  ser  contemplados  iguais  ou
inferiores aos estimados, respeitando sempre o valor global ofertado na etapa de
negociação.

8. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - ENVELOPE “C”

8.1.  Os Documentos de Habilitação deverão ser apresentados da seguinte
forma:

8.1.1.  Em  originais  ou  publicação  em  Órgão  Oficial,  ou,  ainda,  por  qualquer
processo  de  cópia  autenticada,  salvo  as  certidões/documentos  emitidos  pela
Internet nos quais constem o endereço para comprovação da sua autenticidade.

8.1.2. Dentro do prazo de validade, para aqueles cuja validade possa expirar. Na
hipótese de o documento não conter expressamente o prazo de validade, deverá ser
acompanhado de declaração ou regulamentação do órgão emissor  que disponha
sobre  a  sua  validade.  Na  ausência  de  tal  declaração  ou  regulamentação,  o
documento será considerado válido pelo prazo de 60 (sessenta) dias, a partir da
data de sua emissão.

8.1.3. Rubricados e numerados sequencialmente, da primeira à última página, de
modo a refletir seu número exato.

8.1.3.1. A eventual falta de numeração ou a numeração incorreta não será motivo
de inabilitação, podendo ser suprida pelo representante da licitante e por membros
da Comissão na sessão de abertura dos documentos de habilitação.

8.1.4. Recomenda-se que sejam agrupados para cada exigência do Edital, através
de  CAPAS  SEPARATÓRIAS  que  definam  claramente  a  destinação  de  cada
DOCUMENTO para cada item e subitem; e a ausência de agrupamento com capas
separatórias não será motivo de inabilitação.

8.1.5. No caso de um mesmo DOCUMENTO comprovar mais de uma exigência do
Edital,  deverão  ser  apresentadas  tantas  cópias  quantas  forem necessárias  para
integrar separadamente o agrupamento objeto da comprovação.

8.1.6. Os documentos apresentados deverão ser obrigatoriamente, da mesma sede,
ou seja, se da matriz, todos da matriz, se de alguma filial, todos da mesma filial,
com exceção dos documentos que são válidos para matriz e todas as filiais. Caso a
Empresa seja vencedora, o Contrato será celebrado com a sede que apresentou a
documentação.
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8.2. Os Documentos de Habilitação consistirão de:

8.2.1.HABILITAÇÃO JURÍDICA

8.2.1.1. ATO CONSTITUTIVO, ESTATUTO OU CONTRATO SOCIAL EM VIGOR,
OU ÚLTIMO ADITIVO CONSOLIDADO, devidamente registrado, em se tratando
de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de ata
da  assembleia  que  elegeu  seus  atuais  Administradores.  Em  se  tratando  de
sociedades civis, Ato Constitutivo acompanhado de prova de diretoria em exercício,
e no caso de empresário individual, o Registro Comercial.

8.2.2. REGULARIDADE FISCAL

8.2.2.1.  PROVA DE SITUAÇÃO REGULAR PERANTE O INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL – INSS, através da Certidão Negativa/Positiva com Efeitos
de Negativa de Débitos relativos às Contribuições Previdenciárias e às de Terceiros,
emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB).

8.2.2.2.  PROVA DE SITUAÇÃO REGULAR PERANTE O FUNDO DE GARANTIA
POR TEMPO DE SERVIÇO – FGTS,  através de Certificado de Regularidade do
FGTS – CRF emitido pela Caixa Econômica Federal.

8.2.3. DO CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL

8.2.3.1.  A  apresentação  do  Certificado  de  Registro  Cadastral  (CRC)  atualizado,
expedido pela Secretaria do Planejamento e Gestão do Estado do Ceará – SEPLAG,
dispensa o licitante dos documentos citados nos subitens 8.2.1., 8.2.2. e 8.2.4.1.
deste Edital. O licitante  deverá apresentar a documentação comprobatória do seu
representante  legal  que  assina  as  declarações  exigidas  neste  Edital.  Todos  os
documentos apresentados  devem obedecer  ao  que estabelece  o  subitem  8.1.1.
deste Edital.

8.2.3.2. Caso o cadastro esteja  com algum documento (citado neste Edital)
vencido,  o  licitante  deverá  inserir  no  seu  Envelope  “C”  -  DOCUMENTOS  DE
HABILITAÇÃO,  o  referido  documento  dentro  do  prazo de  validade,  sob  pena  de
inabilitação (salvo os documentos acessíveis para consultas em sítios oficiais que
poderão  ser  consultados  pela  Comissão)  com  exceção  das  Microempresas  e
Empresas  de  Pequeno  Porte  (devidamente  comprovadas),  que  se  apresentarem
alguma restrição na comprovação da Regularidade Fiscal, seguirão as regras do art.
42 da Lei Complementar nº 123/2006.

8.2.3.3.  O  licitante  não  cadastrado  no  CRC  junto  à  SEPLAG/CE  deverá
apresentar  todos  os  documentos  exigidos  para  a  habilitação  previstos
neste  Edital.

8.2.3.4. O licitante vencedor fica obrigado a apresentar no ato da assinatura do
contrato  o  Certificado  de  Registro  Cadastral  –  CRC  emitido  pela  Secretaria  de
Planejamento e Gestão do Estado do Ceará.
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8.2.4.QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

8.2.4.1. A Licitante deverá apresentar PROVA DE INSCRIÇÃO OU REGISTRO DA
LICITANTE  NO  CONSELHO  REGIONAL  DE  ENGENHARIA  E  AGRONOMIA
(CREA) da localidade da sede da proponente.

8.2.4.2. COMPROVAÇÃO  DE  CAPACITAÇÃO  TÉCNICO-OPERACIONAL  DA
LICITANTE para  desempenho  de  atividade  pertinente  e  compatível  em
característica com o objeto desta licitação, a ser feita por intermédio de atestado ou
certidão fornecida por pessoa jurídica de direito público ou privado, em que figure o
nome da empresa licitante na condição de “contratada”,  comprovando a execução
dos  serviços  com  características  técnicas  similares  às  do  objeto  da  presente
licitação, cujas parcelas de maior relevância técnica seja:

a)  Experiência  em projetos  de  construção/recuperação  de  barragens  e
demais obras hidráulicas, inclusive de concreto estrutural, convencional e
CCR (concreto compactado a rolo).

8.2.4.3. COMPROVAÇÃO  DE CAPACITAÇÃO  TÉCNICO-PROFISSIONAL:
comprovação  de  a  PROPONENTE  possuir  como  Responsável  Técnico  ou  em seu
quadro permanente, na data prevista para entrega de documentos, profissional(is)
de  nível  superior,  ENGENHEIRO GEOTÉCNICO  OU GEOLÓGO,  ENGENHEIRO
HIDRÓLOGO e ENGENHEIRO ESTRUTURAL, reconhecidos pelo CREA, detentores
de CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO com registro de atestado no CREA, fornecido
por  pessoa jurídica  de direito  público  ou  privado,  que comprove a execução de
serviços  de características  técnicas  similares  às  do  objeto  da presente  licitação,
cujas parcelas de maior relevância técnica seja:

a)  Experiência  em projetos  de  construção/recuperação  de  barragens  e
demais obras hidráulicas, inclusive de concreto estrutural, convencional e
CCR (concreto compactado a rolo)

8.2.4.3.1.  No caso  de  o  profissional  detentor  do  atestado  ou da CERTIDÃO DE
ACERVO TÉCNICO, não constar na relação de responsáveis técnicos junto à entidade
profissional  competente,  o  acervo  do  profissional  será  aceito,  desde  que  ele
demonstre ser pertencente ao quadro permanente da empresa através de um dos
seguintes documentos:

a) O empregado comprovando-se o vínculo empregatício através de cópia da “ficha
ou livro de registro de empregados” ou cópia da Carteira de Trabalho e Previdência
Social – CTPS.

b) O sócio, comprovando-se a participação societária através de cópia do Contrato
Social.

c) Será admitida a comprovação do vínculo profissional por meio de Contrato de
Prestação de Serviços celebrado de acordo com a legislação civil comum.

8.2.4.3.2. Deverão constar, preferencialmente, nos ATESTADOS, DECLARAÇÕES ou
CERTIDÕES DE ACERVO TÉCNICO expedidos pelo CREA, em destaque, os seguintes
dados: data de início e término do serviço, local de execução, nome do contratante
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e da CONTRATADA, nome dos responsáveis técnicos,  seus títulos profissionais  e
números de registros no órgão de classe.

8.2.5. DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

8.2.5.1.  PROVA DE VALOR DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO,  NÃO INFERIOR A
10%(DEZ POR CENTO) DO VALOR DA PROPOSTA COMERCIAL, até a data de
entrega dos Documentos de Habilitação, Propostas Técnicas e Comerciais e cuja
comprovação será feita através do Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis
do último exercício social, já apresentado e entregue na forma da lei.

8.2.5.2. A avaliação para todas as licitantes será apurada através da apresentação
do  Índice de Liquidez Geral (LG) a seguir definido, calculado com 2 (duas) casas
decimais,  sem  arredondamentos.  A  fonte  do  valor  considerado  deverá  ser  o
Balanço  Patrimonial, apresentado  na  forma  da  lei.  Tratando-se  de  Sociedade
Anônima, deverão ser apresentadas as Demonstrações Contábeis por meio de uma
das seguintes formas: publicação em Diário Oficial, ou jornal de grande circulação,
ou ainda, através de cópia autenticada dos referidos documentos. Os demais tipos
societários  e  o  empresário  individual  deverão  apresentar  cópia  autenticada  do
Balanço Patrimonial, registrado na Junta Comercial da sede da licitante ou em
outro órgão equivalente,  ou por meio de Escrituração Contábil Digital (ECD) pelo
Sistema Público de Escrituração Digital (Sped), quando for o caso.

a) Liquidez Geral (LG):

LG =    (Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo)     >  1,20
(Passível Circulante +  Exigível a Longo Prazo)     

8.2.5.3.  CERTIDÃO NEGATIVA EXPEDIDA PELO CARTÓRIO DISTRIBUIDOR
DE FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL do local da sede da licitante, com data
de expedição não superior a  60 (sessenta) dias,  quando não houver prazo de
validade expresso no documento.

8.2.5.3.1.  Na ausência  da certidão negativa,  a  licitante  em recuperação  judicial
deverá  comprovar  o  acolhimento  judicial  do  plano  de  recuperação  judicial  nos
termos do art. 58 da Lei nº 11.101/2005. Já a licitante em recuperação extrajudicial
deverá apresentar a homologação judicial do plano de recuperação.

8.2.6.  CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII  DO ART.  7º  DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL

8.2.6.1. DECLARAÇÃO DA LICITANTE COMPROVANDO O FIEL CUMPRIMENTO
DAS RECOMENDAÇÕES DETERMINADAS PELO ART. 7º, INCISO XXXIII, DA
CONSTITUIÇÃO  FEDERAL,  isto  é,  que  não  utiliza  trabalho  de  menores  de
18(dezoito) anos na execução de serviços perigosos ou insalubres, nem de menores
de 16(dezesseis) anos para trabalho de qualquer natureza, conforme o ANEXO E -
MODELO DE DECLARAÇÃO – EMPREGADOR PESSOA JURÍDICA.

8.2.6.2. Recomenda-se que a Licitante forneça, a título de informação, número de
telefone, celular, fixo e pessoa de contato, preferencialmente local. A ausência
desses dados não a tornará inabilitada.
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9. DO PROCEDIMENTO E JULGAMENTO

9.1. Os trabalhos da sessão pública para recebimento das Propostas Técnica, de
Preços e dos Documentos de Habilitação obedecerão aos trâmites estabelecidos nos
subitens seguintes:

9.1.1. Na presença das PROPONENTES e demais pessoas que quiserem assistir à
sessão,  a COMISSÃO receberá os  invólucros  devidamente  lacrados,  contendo as
Propostas  Técnicas,  Propostas  de  Preços  e  os  Documentos  de  Habilitação
acompanhadas  do  credenciamento, da  DECLARAÇÃO  DE  INEXISTÊNCIA  DE
FATOS IMPEDITIVOS DE HABILITAÇÃO, conforme o modelo do  ANEXO N  e,
caso  seja  microempresa  ou  empresa  de  pequeno  porte,  declaração  conforme
modelo do  ANEXO I – DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE
PEQUENO PORTE, nos termos do item 4.3., e procederá ao que se segue

9.1.2. Conferência do credenciamento dos representantes legais mediante confronto
do instrumento de credenciamento com seu documento de identificação.

9.1.3. Para a boa condução dos trabalhos, cada LICITANTE/PROPONENTE deverá se
fazer representar por, no máximo, 2 (duas) pessoas.

9.1.4. Os  membros  da  COMISSÃO  e  pelo  menos  2  (dois)  escolhidos  entre  os
presentes  como  representantes  das  LICITANTES/PROPONENTES,  examinarão  e
rubricarão todas as folhas das Propostas Técnicas e os lacres dos envelopes das
Propostas de Preços e  dos Documentos de Habilitação apresentados.

9.1.5. Recebidos os envelopes “A” - PROPOSTAS TÉCNICAS, “B” – PROPOSTAS
DE PREÇOS e  “C” DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO,  proceder-se-á a abertura
daqueles referentes à Proposta Técnica.

9.1.6. Após a Presidente da Comissão declarar aberta a sessão, não será permitida
a participação de retardatários nem quaisquer retificações, adendos, acréscimos,
supressões ou substituições aos envelopes apresentados.

9.1.7. Serão abertos os envelopes “A”- Propostas Técnicas. Referidas Propostas
serão encaminhadas à COGERH para fins de avaliação por equipe técnica designada
para tal. Após análise será divulgado o julgamento dessa fase de Proposta Técnica
em sessão  pública  para  a  qual  os  licitantes  serão  previamente  convocados.  Na
mesma sessão pública serão abertos os  envelopes “B” - Propostas de Preços
dos  licitantes  cujas  Propostas  Técnicas  foram  classificadas.  O  julgamento  das
Propostas de Preços poderá ocorrer nessa mesma sessão pública ou a Comissão
poderá convocar outra sessão para esse fim, ficando cientificados os interessados.

9.1.8. A Comissão Especial de Licitação 03 divulgará, em sessão pública para a qual
os  licitantes  serão  previamente  convocados,  o  julgamento  das  Propostas  de
Preços e classificação final das Propostas com base na  melhor combinação de
Técnica e Preço, nos termos definidos neste Edital.

9.1.9.  A  COMISSÃO  verificará  a  existência  de  Microempresas  ou  Empresas  de
Pequeno  Porte  para  o  cumprimento  do  constante  na  Lei  Complementar  nº
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123/2006, procedendo como previsto no subitem 9.1.10.

9.1.10. Caso a proposta classificada em 1° lugar, com a  Maior Avaliação Final,
não seja ME ou EPP, a COMISSÃO procederá de acordo com os subitens a seguir:

9.1.11. Fica assegurada, como critério de desempate (Lei Complementar n° 123, de
14.12.2006), preferência de contratação para as MEs e EPPs.

9.1.11.1. Conforme define o § 8º do art. 5º do Decreto Federal nº 8.538/2015, nas
licitações que envolvam Técnica e Preço, entende-se por empate aquelas situações
em que a Avaliação Final das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte sejam
iguais ou até 10% (dez por cento) inferiores à Avaliação Final da licitante mais bem
classificada, depois  de  ordenadas  as  classificações  em  ordem  decrescente  de
Avaliação Final.

9.1.11.2. Para o efeito do disposto no subitem  9.1.11.1., ocorrendo empate na
Avaliação Final, a Comissão procederá da seguinte forma:

a) A Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte mais bem classificada poderá
apresentar  nova Proposta  de Preços,  reduzindo-a a  patamar  que,  após aplicada
novamente  a  fórmula  necessária  à  definição  da  Avaliação  Final,  alcance  uma
avaliação final superior àquela considerada vencedora do certame, situação em que
será classificada em primeiro lugar e consequentemente declarada vencedora do
certame.

b) Não ocorrendo a contratação da Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, na
forma da alínea anterior, serão convocadas as remanescentes que porventura se
enquadrem na  hipótese  do  subitem  9.1.11.1.,  na  ordem classificatória,  para  o
exercício do mesmo direito.

9.1.11.3.  No  caso  de  haver  empate  de  Avaliação  Final  entre  Microempresas  e
Empresas de Pequeno Porte que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem
9.1.11.1., será  realizado sorteio  entre  elas  para  que se  identifique  aquela  que
primeiro poderá apresentar nova Proposta de Preços, que deverá ser registrada em
ata.

9.1.11.4. Na hipótese de não-contratação nos termos previstos no subitem acima, o
objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do
certame.

9.1.11.5. Ocorrendo a situação prevista no subitem 9.1.11.1., a Microempresa ou
Empresa de Pequeno Porte mais bem classificada será convocada para apresentar
nova  Proposta  de  Preços  após  a  solicitação  da  COMISSÃO,  ocasião  em  que  o
representante legal da ME ou EPP deverá estar presente à sessão e declarar
sua intenção de apresentar nova proposta, sob pena de preclusão de seu
direito. Todos os atos deverão constar da ata dos trabalhos.

9.1.12.  Encerrada  a  fase  de  julgamento  das  propostas  e  verificação  de  sua
efetividade e, ainda, ultrapassada a fase de negociação, a Comissão Especial de
Licitação 03 procederá à abertura do envelope “C” - Documentos para Habilitação,
somente  do  licitante  classificado  em  primeiro  lugar, mantendo-se  os
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envelopes dos demais licitantes em posse da Comissão Especial de Licitação 03 até
a divulgação do resultado de julgamento da habilitação e declaração definitiva do
vencedor do certame.

9.1.13.  Aberto  o  ENVELOPE  “C”  -  DOCUMENTOS  DE  HABILITAÇÃO”,  será
procedida à análise e apreciação da documentação de acordo com as exigências
estabelecidas no ato convocatório, procedendo-se à habilitação ou inabilitação do
licitante.  A  Comissão  Especial  de  Licitação  03 poderá  a  seu  exclusivo  critério
proclamar na mesma sessão o resultado da habilitação, ou convocar outra para esse
fim, ficando cientificados os interessados.

9.1.14. Finalizada a fase de habilitação haverá fase recursal única, nos termos do
art. 59, e subsequente, da Lei nº 13.303/2016.

9.1.15.  A fase  recursal  somente  ocorrerá  depois  da decisão  quanto  ao  licitante
habilitado  e  declarado  provisoriamente  vencedor,  observado  o  disposto  no
subitem 9.6. deste edital.

9.1.16. Não havendo interposição de recurso ou sendo este julgado em definitivo,
será o processo licitatório encaminhado à autoridade competente para apreciação e
decisão de adjudicação do objeto licitado ao licitante vencedor e homologação do
certame.

9.1.17. A Decisão do julgamento do(s) Recursos(s) Administrativo(s) será publicada
em  Diário  Oficial  e  cópia  integral  da  referida  decisão  estará  à  disposição  dos
interessados na Comissão Especial de Licitação 03. Contudo, se presentes todos os
representantes legais das licitantes na sessão em que foi divulgada a decisão, estes
serão cientificados diretamente acerca do julgamento do recurso e continuidade do
certame, na sessão pública em que será lavrada a ata.

9.1.18. Os resultados de cada fase da licitação serão divulgados em sessão pública
e, disponibilizados no site da PGE.

9.2. Após a entrega dos invólucros contendo as Propostas Técnicas, de Preços e os
Documentos  de  Habilitação,  nenhum  documento  adicional  será  aceito  ou
considerado no julgamento, e nem serão permitidos quaisquer adendos, acréscimos
ou retificações.

9.2.1.  É  facultada  à  COMISSÃO  ou  autoridade  superior,  de  ofício  ou  mediante
requerimento  do  interessado,  em qualquer  fase  da  licitação  realizar  diligências,
destinadas a esclarecer ou complementar a instrução do processo vedada a inclusão
posterior  de  documento  ou  informação  que  deveria  constar  originalmente  da
proposta.

9.3. De cada sessão realizada será lavrada a respectiva ata circunstanciada, a qual
será  assinada  pela  COMISSÃO  e  pelos  representantes  das
LICITANTES/PROPONENTES.

9.4. O resultado de julgamento final da Licitação será informado na mesma sessão
ou posteriormente em outra sessão, através de notificação aos interessados.
9.5. Todos os atos praticados na execução das diversas fases desta licitação deverão
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ser  registrados  em  Atas,  as  quais  estarão  disponibilizadas  no  site:
www.pge.ce.gov.br.

9.6. DOS RECURSOS CONTRA O JULGAMENTO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO

9.6.1.  Após  o  julgamento  da  habilitação,  os  licitantes  poderão  interpor  recurso
contra os atos da  Comissão Especial de Licitação 03, relativos ao julgamento da
habilitação e ao julgamento das Propostas Técnicas e de Preços.

9.6.2.  Os  recursos  administrativos  impetrados  e  as  impugnações  a  este  Edital
deverão ser formalizados por meio de processo junto ao protocolo da Central de
Licitações da PGE.

9.6.3.  O prazo para interpor o  recurso será de  5(cinco) dias úteis,  e  será
aberto após o encerramento  da  verificação das propostas técnicas e de preços
(§1º do art. 59) e análise dos documentos de habilitação.

9.6.4.  Interposto  o  recurso,  poderão  os  demais  licitantes  apresentarem
contrarrazões recursais no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado da intimação aos
licitantes da interposição de recurso.

9.6.5.  Expirado  o  prazo  para  contrarrazões,  com  ou  sem elas,  o  recurso  será
submetido à análise de julgamento, salvo se apresentados de forma intempestiva.

9.6.6.  Durante  o  prazo  recursal  e  de  apresentação  das  contrarrazões  será
franqueada vista aos autos do processo.

10. DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO

10.1. A  responsabilidade  pelas  informações,  pareceres  técnicos,  jurídicos  e
econômicos  exarados  na  presente  licitação  é  exclusiva  da  equipe  técnica  do
Órgão/Entidade de onde este certame é originário.

A – AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS TÉCNICAS – ENVELOPE “A”

10.2. A Comissão procederá à abertura das Propostas Técnicas das licitantes. Estas
serão encaminhadas ao órgão de origem para avaliação e pontuação, que será feita
através da Comissão Técnica de Análise especificamente constituída para este fim.

10.3. A Comissão Técnica de Análise da COGERH determinará a PONTUAÇÃO
TÉCNICA (PT) de cada licitante mediante os critérios estabelecidos no ANEXO F –
CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO DA PONTUAÇÃO TÉCNICA.

10.4. Será atribuída Pontuação Técnica (PT)  variando de 0 (zero) a 100 (cem)
pontos, conforme os critérios definidos.

10.5. Será atribuído a cada proposta um  ÍNDICE TÉCNICO (IT),  calculado em
função da Maior Pontuação Técnica obtida pelos licitantes, nos termos a seguir:

______________________________________________________________________________________________
LICITAÇÃO Nº 20220003 - COGERH                                                                                                                                            19

http://www.pge.ce.gov.br/


             

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

onde:
IT     = ÍNDICE TÉCNICO;
PTP  = PONTUAÇÃO TÉCNICA da PROPOSTA em análise;
MPT = MAIOR PONTUAÇÃO TÉCNICA entre todas as Propostas em análise.

10.5.1  Os  índices  assim  obtidos  devem  ser  arredondados  até  a  segunda  casa
decimal, de acordo com os critérios da NBR 5891 – ABNT.

10.6. Serão desclassificadas as Propostas Técnicas que: 

a) Apresentem qualquer  referência  a  preços ou  valores  relativos  à  Proposta  de
Preços.

b) Estejam incompletas em virtude de omissão ou insuficiência de informação, bem
como  aquelas  que  contenham  limitação  ou  condição  contrastante  com  as
disposições deste edital.

c) Apresentem PONTUAÇÃO TÉCNICA inferior a 50 (cinquenta) pontos.

d) Não pontuem em qualquer uma das alíneas dos fatores A, B e C dispostos no
ANEXO F – CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO DA PONTUAÇÃO TÉCNICA

e) Não apresentem equipe mínima de 11 (onze) profissionais;

f)  Não  apresentem  a  Relação  da  Equipe  Técnica  com  o  compromisso  de
participação,  nos  termos  do  ANEXO K – MODELO DE RELAÇÃO DA EQUIPE
TÉCNICA COM COMPROMISSO DE PARTICIPAÇÃO.

B – AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS – ENVELOPE “B”

10.7. A  COMISSÃO procederá à abertura das Propostas de Preços das licitantes
cujas Propostas Técnicas foram classificadas. Estas poderão ser encaminhadas à
COGERH para análise e pontuação, que nesse caso será feita pela mesma Comissão
Técnica de análise retrocitada.

10.8.  A avaliação das Propostas de Preços das licitantes será representada pelo
ÍNDICE DE PREÇO (IP) correspondente, apurado conforme fórmula abaixo:

IP =     MPG    
            PG

IP = ÍNDICE DE PREÇO;
MPG = MENOR PREÇO GLOBAL ofertado entre os licitantes;
PGP = PREÇO GLOBAL DA PROPOSTA em avaliação.
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10.9. O  ÍNDICE DE PREÇO (IP) encontrado será considerado com duas casas
decimais,  sendo desprezados os demais algarismos a partir  da 3ª(terceira) casa
decimal, procedendo-se ao arredondamento até a segunda casa decimal.

10.10. Serão desclassificadas as Propostas de Preços que apresentarem um
ou mais itens descritos a seguir:

a) Condições ilegais, omissões, erros e divergência ou conflito com as exigências
deste Edital.

b) Proposta em função da oferta de outro competidor na licitação.

c) Preço unitário e/ou preço total simbólico ou irrisório, havidos assim como aqueles
incompatíveis com os preços praticados no mercado, Art.  56,  inciso  III, Lei
13.303/2016.

d) Preço que exceda ao preço unitário estabelecido na  PLANILHA DE PREÇOS
BÁSICOS – ANEXO B.

d1)  Caso  a  LICITANTE  apresente  itens  com  preços  unitários  superiores  aos
estimados  pela  COGERH,  deverá  anexar  à  Proposta  relatório  técnico
circunstanciado justificando os preços unitários ofertados, relatório esse que deverá
constar do Envelope “B” – Propostas de Preços.

d2)  Caso  as  justificativas  apresentadas  pela  Licitante  não  sejam acatadas  pela
Comissão Especial de Licitação 03, a proposta da Licitante será desclassificada.

e) Preço excessivo, assim entendido como aquele superior ao orçado pela COGERH.

10.11. Na proposta prevalecerão, em caso de discordância entre os valores
numéricos e por extenso, estes últimos, ressalvado o caso em que claramente
estiver correto o valor numérico comprovado por meio da Planilha de Preços.

10.12. Os erros de soma e/ou multiplicação, bem como o valor total proposto,
eventualmente configurados nas Propostas de Preços das PROPONENTES, serão
devidamente corrigidos, não se constituindo, de forma alguma, como motivo para
desclassificação da proposta.

10.12.1.  No  caso  de  erro  de  multiplicação  do  preço  unitário  pela  quantidade
correspondente, o produto será retificado, mantendo-se inalterado o preço unitário
e a quantidade.

10.12.2.  No  caso  de  erro  de  adição,  a  soma  será  retificada,  mantendo-se
inalteradas as parcelas.

10.13. No caso de divergências entre as colunas, discriminação dos serviços,
unidades e quantidades constantes dos orçamentos apresentados pelos licitantes e
aqueles constantes do edital, prevalecerão as discriminações dos serviços, unidades
e quantidades do edital, sujeitando-se a licitante a executar os serviços de acordo
com as especificações e detalhamento constantes do instrumento convocatório,
devendo a comissão proceder o registro em ata das referidas correções.
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10.14. A empresa deverá apresentar o mesmo preço unitário para serviços iguais.
Caso a empresa apresente preços unitários diferentes, a Comissão fará a correção,
considerando o menor dos preços unitários apresentados para os serviços iguais,
não se constituindo, de forma alguma, motivo para desclassificação.

10.15. DA AVALIAÇÃO FINAL DAS PROPOSTAS

10.15.1.  O julgamento do certame se dará pelo critério de técnica e preço
considerando-se a pontuação obtida nas Propostas Técnicas e de Preços, mediante
os critérios estabelecidos no ANEXO F  –  CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO DA
PONTUAÇÃO TÉCNICA.  As propostas serão classificadas de acordo com a
Avaliação Final (AF), nos termos da fórmula a seguir:

AF = (7 x IT) + (3 x IP)   
 Onde:
AF = AVALIAÇÃO FINAL
IT = ÍNDICE TÉCNICO
IP = ÍNDICE DE PREÇO

10.15.2.  Será julgada  vencedora a  LICITANTE que obtiver  na  Avaliação Final
(AF) a MELHOR  COMBINAÇÃO  DE  TÉCNICA  E  PREÇO,  ficando  as  demais
classificadas em ordem decrescente de AF.

10.15.3. Em caso de empate entre 2 (duas) propostas, serão utilizados, na ordem
em que se encontram enumerados, os seguintes critérios de desempate, dispostos
no art. 55 da Lei 13.303/2016, para o qual todas as licitantes serão convocadas:

I - disputa final, em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta
fechada, em ato contínuo ao encerramento da etapa de julgamento;

II  -  avaliação do desempenho contratual  prévio dos licitantes,  desde que exista
sistema objetivo de avaliação instituído;

III - os critérios estabelecidos no art. 3º da Lei no 8.248, de 23 de outubro de 1991,
e no § 2º do art. 3º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993;

IV - sorteio.

C– AVALIAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO – ENVELOPE “C”

10.16.  A habilitação será julgada com base nos Documentos de Habilitação
apresentados, observadas as exigências pertinentes à Habilitação Jurídica,
Regularidade Fiscal, Qualificação Técnica, Qualificação Econômico-Financeira e
Cumprimento do Disposto no Inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal.

10.16.1.  Será  inabilitada  a  licitante  que deixar  de  apresentar  qualquer  um dos
documentos exigidos no  ENVELOPE “C”, ou apresentá-los em desacordo com as
exigências do presente edital.
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11. DA ADJUDICAÇÃO

11.1. O objeto da licitação será adjudicado ao autor da proposta vencedora,
mediante Contrato a ser firmado entre este e a COGERH. O adjudicatário tem o
prazo de 5 (cinco) dias úteis para assinatura do Contrato, contado da data de sua
convocação para esse fim, podendo esse prazo ser prorrogado, a critério da
Administração, por igual período e por uma vez, desde que por motivo justificado.

11.2. Quando a Licitante adjudicatária não cumprir as obrigações constantes deste
Edital e não assinar o Contrato no prazo estabelecido no subitem 11.1., é facultada
à COGERH, convidar a segunda classificada, e assim sucessivamente, para assinar
o Contrato nas mesmas condições da primeira colocada, inclusive quanto ao preço,
ou revogar a licitação.

11.3.  A  adjudicatária  deverá  apresentar  quando  da  celebração  do  contrato,
devidamente assinados pelo seu representante legal, os seguintes documentos:

11.3.1. TERMO DE COMPROMISSO DE SIGILO DE INFORMAÇÕES (conforme o
modelo constante no ANEXO L).

11.3.2.  TERMO  DE  COMPROMISSO  DE  EXECUÇÃO  DOS  SERVIÇOS  E  DE
CESSÃO  DE  DIREITOS  AUTORAIS  PATRIMONIAIS (conforme  o  modelo
constante no ANEXO M).

11.4. Caso a LICITANTE adjudicatária se recuse a assinar o Contrato ou convidada a
fazê-lo não atenda no prazo fixado, garantida prévia e fundamentada defesa, será
considerada inadimplente e estará sujeita a multa correspondente a 10% (dez por
cento) do valor da sua proposta.

11.5.  Além das obrigações  legais  regulamentares  e  as  demais  constantes  deste
instrumento e seus anexos, obriga-se a PROPONENTE a apresentar documentação
referente à Regularidade Fiscal dentro da validade.

12. DOS PRAZOS DE VIGÊNCIA E DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

12.1. Os prazos de vigência e de execução estão encerrados na Cláusula Quarta
constante no ANEXO H – MINUTA DO CONTRATO, deste Edital.

13. DOS PREÇOS E DO REAJUSTAMENTO

13.1. Os parâmetros para reajustamento dos preços estão encerrados na Cláusula
Quinta constante no ANEXO H – MINUTA DO CONTRATO, deste Edital.

14. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

14.1. As condições de pagamento estão encerradas na Cláusula Sexta constante
no ANEXO H – MINUTA DO CONTRATO, deste Edital.

15. DA FISCALIZAÇÃO

15.1. As condições de fiscalização contratual estão encerradas na Cláusula Sétima
constante no ANEXO H – MINUTA DO CONTRATO, deste Edital.
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16. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

16.1.  Será  exigida  garantia  contratual  nos  termos  estabelecidos  na  Cláusula
Oitava da minuta do contrato constante no Anexo H deste Edital.

17. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

17.1. As obrigações da contratada estão encerradas na Cláusula Nona constante
no ANEXO H – MINUTA DO CONTRATO, deste Edital.

18. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

18.1.  As  obrigações  da  contratante  estão  encerradas  na  Cláusula  Décima
constante no ANEXO H – MINUTA DO CONTRATO, deste Edital.

19.  DA EXECUÇÃO E DO RECEBIMENTO

19.1.  Os  critérios  para  execução  e  recebimento  do  objeto estão  encerrados  na
Cláusula Décima Primeira constante no ANEXO H – MINUTA DO CONTRATO,
deste Edital.

19.2. O recebimento dos serviços será feito por representante legal designado pela
COGERH para este fim.

20. DA SUBCONTRATAÇÃO

20.1. Não será admitida a subcontratação.

21. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

21.1. Caso a LICITANTE adjudicatária se recuse a assinar o Contrato ou convidada a
fazê-lo não atenda no prazo fixado, garantida prévia e fundamentada defesa, será
considerada  inadimplente  e  estará  sujeita  às  seguintes  cominações,
independentemente de outras sanções previstas na Lei n°13.303/16.

21.1.1. Multa correspondente a 10% (dez por cento) do valor da sua proposta.

21.2. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com a sanção de
suspensão, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no
prazo de 10 (dez) dias úteis.

21.3.  A licitante recolherá a multa por  meio de depósito  bancário  em nome da
COGERH, se não o fizer, será cobrada em processo de execução.

21.4.  Conforme  art.  185  da  Lei  nº  14.133/21,  aplicam-se  às  licitações  e  aos
contratos regidos pela Lei nº 13.303/2016, as disposições do Capítulo II-B do Título
XI da Parte Especial do Código Penal.

21.5. Nenhuma sanção será aplicada sem garantia da ampla defesa e contraditório,
na forma da lei.

22. DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO

22.1. As licitantes devem observar e a contratada deve observar e fazer observar,
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por seus fornecedores e subcontratados, se admitida subcontratação, o mais alto
padrão de ética durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução
do  objeto  contratual.  Para  os  propósitos  deste  item,  definem-se  as  seguintes
práticas:

a) “prática corrupta”: oferecer,  dar,  receber ou solicitar,  direta ou indiretamente,
qualquer vantagem com o objetivo de influenciar  a ação de servidor público no
processo de licitação ou na execução de contrato;
b) “prática fraudulenta”:  a falsificação ou omissão dos fatos,  com o objetivo de
influenciar o processo de licitação ou de execução de contrato;
c) “prática conluiada”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre duas ou mais
licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão
licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos;
d)  “prática  coercitiva”:  causar  dano  ou  ameaçar  causar  dano,  direta  ou
indiretamente,  às  pessoas  ou  sua  propriedade,  visando  a  influenciar  sua
participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato.
e) “prática obstrutiva”:

(1) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações
falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de
impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista neste subitem;

(2)  atos  cuja  intenção  seja  impedir  materialmente  o  exercício  do  direito  de  o
organismo financeiro multilateral promover inspeção.

22.2. Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro
multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção
sobre uma empresa ou pessoa física, para a outorga de contratos financiados pelo
organismo  se,  em  qualquer  momento,  constatar  o  envolvimento  da  empresa,
diretamente  ou  por  meio  de  um  agente,  em  práticas  corruptas,  fraudulentas,
conluiadas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução um
contrato financiado pelo organismo.

22.3.  Considerando  os  propósitos  dos  itens  acima,  a  licitante  vencedora  como
condição para a contratação, deverá concordar e autorizar que, na hipótese de o
contrato vir a ser financiado, em parte ou integralmente, por organismo financeiro
multilateral,  mediante  adiantamento  ou  reembolso,  permitirá  que  o  organismo
financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas possam inspecionar o local
de execução do contrato e todos os documentos e registros relacionados à licitação
e à execução do contrato.

22.4. A contratante, garantida a prévia defesa, aplicará as sanções administrativas
pertinentes, previstas em Lei, se comprovar o envolvimento de representante da
empresa  ou  da  pessoa  física  contratada  em  práticas  corruptas,  fraudulentas,
conluiadas  ou  coercitivas,  no  decorrer  da  licitação  ou  na  execução  do  contrato
financiado por organismo financeiro multilateral, sem prejuízo das demais medidas
administrativas, criminais e cíveis.

23. DAS DEMAIS CONDIÇÕES

23.1.  A  apresentação  da  proposta  implica  aceitação  plena  das  condições
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estabelecidas nesta LICITAÇÃO PÚBLICA.

23.2. A presente licitação poderá ser anulada em qualquer tempo, desde que seja
constatada irregularidade no processo e/ou em seu julgamento, ou revogada por
conveniência  da  COGERH,  sem  que  tal  ato  gere  qualquer  indenização  ao
participante.

23.3. Os casos omissos e eventuais esclarecimentos adicionais a este Edital e seus
anexos,  deverão  ser  dirigidos,  por  escrito,  diretamente  à  Comissão  Especial  de
Licitação 03, no horário comercial, de segunda a sexta-feira, ou através do fone n°
(085)  3459.6384  ou  e-mail  cel03  @pge.ce.gov.br  ,  até  5(cinco)  dias  úteis
anteriores à data de entrega dos envelopes de Propostas Técnicas,  de Preços e
Documentos de Habilitação. Não serão aceitos comunicados verbais, nem pedidos
de esclarecimentos formulados após o prazo aqui estabelecido.

23.4. A empresa interessada em participar da presente licitação, poderá adquirir o
edital gratuitamente em forma magnética junto a Comissão Especial de Licitação 03,
desde  que  apresente  um  CD  ou  pendrive,  ou  pela  internet  no  endereço
cel03  @pge.ce.gov.br  

23.5. Os Editais, Adendos, Esclarecimentos e Adiamentos das Licitações promovidas
pela COMISSÃO poderão ser acessados no site www.seplag.ce.gov.br.

23.6. As intimações/convocações formuladas pela Comissão Especial de Licitação 03
serão através de e-mail  ou disponibilizadas no andamento das licitações no site
www.pge.ce.gov.br, valendo qualquer das comunicações.

23.7. As intimações/convocações formuladas pela Comissão Especial de Licitação 03
serão através de e-mail  ou disponibilizadas no andamento das licitações no site
www.pge.ce.gov.br, valendo qualquer das comunicações.

23.8. O andamento desta LICITAÇÃO, bem como todas as atas de julgamento de
cada fase deste certame licitatório, estarão disponíveis para ciência dos licitantes,
no  site:  www.pge.ce.gov.br  (CENTRAL  DE  LICITAÇÕES   ANDAMENTOS  OU→
ATAS  LICITAÇÃO PÚBLICA   COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO 03)→ → .

Fortaleza,       de abril de 2022.

________________________________
JOÃO LÚCIO FARIAS DE OLIVEIRA

 Presidente da COGERH

_______________________________
FRANCISCO ASSIS RABELO PEREIRA

Assessor Jurídico da COGERH
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ANEXO A – TERMO DE REFERÊNCIA
(disponível no site www.seplag.ce.gov.br)
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ANEXO B – PLANILHA DE PREÇOS BÁSICOS
(disponível no site www.seplag.ce.gov.br)
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ANEXO C – MODELO DE CARTA DE PROPOSTA DE PREÇOS
(PAPEL TIMBRADO DA PROPONENTE, contendo endereço, telefone )

Local e data

À Comissão Especial de Licitação 03

Fortaleza-CE.

REF:  PROCEDIMENTO  REGIDO  PELA  LEI  Nº  13.303/2016  –
LICITAÇÃO Nº 20220003 – COGERH, CUJO OBJETO É A LICITAÇÃO
COM CRITÉRIO DE JULGAMENTO MELHOR COMBINAÇÃO DE TÉCNICA
E PREÇO PARA OS SERVIÇOS  ESPECIALIZADOS DE  CONSULTORIA
TÉCNICA  PARA  COMPOSIÇÃO  DE  UM  PAINEL  DE  SEGURANÇA  DE
BARRAGENS,  COM  QUADRO  DE  TÉCNICOS  CONSULTORES
ESPECIALIZADOS  NAS  SEGUINTES  ÁREAS  DE  CONHECIMENTO:
ENGENHARIA  GEOTÉCNICA;  ENGENHARIA  HIDRÁULICA;
ENGENHARIA  HIDROLÓGICA;  ENGENHARIA  ESTRUTURAL;
ENGENHARIA MECÂNICA; E GEOTECNOLOGIAS.

Prezados Senhores,

Apresentamos a V.Sas. nossa proposta para execução dos serviços objeto do  Edital de
Licitação n° 20220003 - COGERH – REGIDO PELA LEI 13.303/2016, com critério
de julgamento melhor combinação de Técnica e Preço, pelo preço global de R$_______
(______________________), com prazo de execução que será definido  pelo  gestor
conforme  necessidade  a  contar  do  recebimento  de  cada  ordem  de  serviço  ou
instrumento equivalente.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar
o Contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim
o Sr. ___________________________________________________, Carteira de
Identidade n°. ______________________ expedida em __/__/____, Órgão Expedidor
_______________ e CNPF n° _______________________, como representante legal
desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de _______
(________________) dias, a contar da data de abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições
estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.

Atenciosamente,

................................................                 ........................................................
FIRMA PROPONENTE / CNPJ                   REPRESENTANTE LEGAL / CPF

            assinatura legível ou seguida de carimbo
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ANEXO D – CRONOGRAMA FÍSICO – FINANCEIRO
(disponível no site www.seplag.ce.gov.br)
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ANEXO E – MODELO DE DECLARAÇÃO – EMPREGADOR PESSOA JURÍDICA
(PAPEL TIMBRADO DA PROPONENTE, contendo endereço, telefone )

À
Comissão Especial de Licitação 03

REF: PROCEDIMENTO REGIDO PELA LEI Nº 13.303/2016 – LICITAÇÃO
Nº 20220003 – COGERH, CUJO OBJETO É LICITAÇÃO COM CRITÉRIO
DE JULGAMENTO MELHOR COMBINAÇÃO DE  TÉCNICA E PREÇO PARA
OS SERVIÇOS  ESPECIALIZADOS  DE  CONSULTORIA  TÉCNICA  PARA
COMPOSIÇÃO DE UM PAINEL  DE SEGURANÇA DE BARRAGENS,  COM
QUADRO  DE  TÉCNICOS  CONSULTORES  ESPECIALIZADOS  NAS
SEGUINTES  ÁREAS  DE  CONHECIMENTO:  ENGENHARIA  GEOTÉCNICA;
ENGENHARIA  HIDRÁULICA;  ENGENHARIA  HIDROLÓGICA;
ENGENHARIA  ESTRUTURAL;  ENGENHARIA  MECÂNICA;  E
GEOTECNOLOGIAS.

DECLARAÇÃO

......................................................., inscrita no CNPJ nº ........................., por
intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) ......................................., portador
(a) da Carteira de Identidade nº ......................... e do CPF nº
....................................... DECLARA, para fins do disposto no  art. 7º, inciso XXXIII, da
Constituição Federal, que não emprega menor de dezoito (18) anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis (16) anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (    ).

..........................................................
(DATA)

..........................................................
(NOME)

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL (devidamente comprovado)
(assinatura legível ou seguida de carimbo)

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima).
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ANEXO F – CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO DA PONTUAÇÃO TÉCNICA

REF: PROCEDIMENTO REGIDO PELA LEI Nº 13.303/2016 – LICITAÇÃO
Nº 20220003 – COGERH, CUJO OBJETO É LICITAÇÃO COM CRITÉRIO
DE JULGAMENTO MELHOR COMBINAÇÃO DE  TÉCNICA E PREÇO PARA
OS SERVIÇOS  ESPECIALIZADOS  DE  CONSULTORIA  TÉCNICA  PARA
COMPOSIÇÃO DE UM PAINEL  DE SEGURANÇA DE BARRAGENS,  COM
QUADRO  DE  TÉCNICOS  CONSULTORES  ESPECIALIZADOS  NAS
SEGUINTES  ÁREAS  DE  CONHECIMENTO:  ENGENHARIA  GEOTÉCNICA;
ENGENHARIA  HIDRÁULICA;  ENGENHARIA  HIDROLÓGICA;
ENGENHARIA  ESTRUTURAL;  ENGENHARIA  MECÂNICA;  E
GEOTECNOLOGIAS.

1. CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO DA PONTUAÇÃO TÉCNICA

1.1. A pontuação da Proposta Técnica será obtida através do somatório dos pontos,
seguindo  as  pontuações  máximas  dispostas no  Quadro  01-  Pontuação Técnica
Máxima, disposto neste Anexo F.

1.2. Os critérios de pontuação, que resultam na qualidade esperada, estão descritos
no Quadro 2 ao Quadro 5, dispostos neste Anexo F.

1.3.  As  Propostas  Técnicas  conterão  todos  os  atestados,  declarações  e  quaisquer
outros  documentos  (originais  ou  cópias  autenticadas  em  cartório)  que  serão
necessários para aferição de sua nota técnica, a ser calculada conforme o especificado
neste anexo.

2. As Propostas Técnicas serão avaliadas por Comissão Técnica da Cogerh e deverão
apresentar  a  Metodologia  e  a  Organização dos Trabalhos,  além da Experiência  da
Empresa  Licitante  e  da  Experiência  da  Equipe  Técnica,  bem  como  a  Formação
Acadêmica da Equipe, nos termos a seguir expostos:

2.1. FATOR A – METODOLOGIA E ORGANIZAÇÃO DOS TRABALHOS: Máximo de
10 (dez) páginas, em folha tamanho A4.

2.1.1. Deverá ser apresentada a Metodologia adotada na realização dos serviços em
que  demonstre  o  conhecimento  do  problema  e  Organização  dos  Trabalhos.  A
pontuação está disposta no Quadro 2 - Fator A - Metodologia e Organização dos
Trabalhos, deste Anexo F.

a)  Abordagem  técnica  e  metodologia:  Será  analisada  a  apresentação  de
metodologia relacionada aos produtos a serem apresentados, incluindo a descrição e
as ações das etapas a serem desempenhadas no projeto, conforme descrito no Termo
de  Referência.  Serão  considerados  os  aspectos  metodológicos  correlacionados  às
ações propostas pela consultora, incluindo métodos de trabalho e ferramentas para a
análise dos resultados, para a obtenção dos resultados esperados na execução dos
serviços objeto desta Solicitação de Proposta.

b) Plano de Trabalho: Será avaliado o Plano de Trabalho proposto pela consultora,
para  examinar  em  detalhes  sua  funcionalidade,  exequibilidade  e  adequação  à
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execução dos serviços, segundo a abordagem técnica e a metodologia propostas, bem
como avaliar o nível de atendimento às expectativas do Cliente quanto à forma de
condução  dos  trabalhos  de  elaboração  dos  Serviços  objeto  desta  Solicitação  de
Proposta.

c)  Organização  e  dotação  de  Pessoal:  Serão  analisadas  a  organização  e  a
composição da equipe de especialistas como proposta pela consultora; abrangendo,
mas não se limitando, a atribuição de responsabilidades e o cronograma de atividades
da equipe como apresentado na Proposta Técnica. A análise inclui como a consultora
pretende  se  organizar  para  a  condução  das  atividades  e  o  pessoal  que  pretende
alocar, nas diferentes fases dos serviços, de acordo com a metodologia e o plano de
trabalho que propõe.

2.2. FATOR B – EXPERIÊNCIA DA EMPRESA LICITANTE

2.2.1.  A  licitante  deverá  demonstrar  experiência,  a  ser  comprovada  por  meio  de
atestado fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, em que figure o
nome da empresa licitante na condição de “CONTRATADA”, devidamente certificado
pelo CREA, atestando a realização dos serviços descritos no  Quadro 3  -  Fator B -
Experiência da Empresa Licitante, deste Anexo F.

2.3. FATOR C – EXPERIÊNCIA DA EQUIPE TÉCNICA

2.3.1.  A  equipe  técnica  para  a  realização  dos  serviços  deverá  ser  composta,  no
mínimo, por 11 (onze) profissionais, conforme a seguir descrito:

a)  Engenheiro  Geotécnico  –  3  (três)  profissionais  com  formação  em
Engenharia  Civil  ou  Geologia, regularmente  inscritos  na  entidade  profissional
CREA, com experiência comprovada por meio de atestado emitido por pessoa jurídica
de  direito  público  ou  privado  com apresentação  de  Certidão  de  Atestado  Técnico
(CAT),  com registro  de atestado,  emitidas  pelo  CREA,  atestando a  realização dos
serviços descritos no  Quadro 4  -  Fator C - Experiência da Equipe Técnica da
Licitante, deste Anexo F.

b)  Engenheiro  Hidráulico  –  2  (dois)  profissionais  com  formação  em
Engenharia Civil, regularmente inscritos na entidade profissional CREA, com
experiência comprovada por meio de atestado emitido por pessoa jurídica de direito
público ou privado com apresentação de Certidão de Atestado Técnico (CAT), com
registro  de  atestado,  emitidas  pelo  CREA,  atestando  a  realização  dos  serviços
descritos no Quadro 4 - Fator C - Experiência da Equipe Técnica da Licitante,
deste Anexo F.

c)  Engenheiro  Hidrólogo  –  2  (dois)  profissionais  com  formação  em
Engenharia Civil, regularmente inscritos na entidade profissional CREA, com
experiência comprovada por meio de atestado emitido por pessoa jurídica de direito
público ou privado com apresentação de Certidão de Atestado Técnico (CAT), com
registro  de  atestado,  emitidas  pelo  CREA,  atestando  a  realização  dos  serviços
descritos no Quadro 4 - Fator C - Experiência da Equipe Técnica da Licitante,
deste Anexo F.

d)  Engenheiro  Estrutural  –  2  (dois)  profissionais  com  formação  em
Engenharia Civil, regularmente inscritos na entidade profissional CREA, com
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experiência comprovada por meio de atestado emitido por pessoa jurídica de direito
público ou privado com apresentação de Certidão de Atestado Técnico (CAT), com
registro  de  atestado,  emitidas  pelo  CREA,  atestando  a  realização  dos  serviços
descritos no Quadro 4

e) Engenheiro Mecânico – 1 (um) profissional com formação em Engenharia
Mecânica,  regularmente  inscrito  na  entidade  profissional  CREA, com
experiência comprovada por meio de atestado emitido por pessoa jurídica de direito
público ou privado com apresentação de Certidão de Atestado Técnico (CAT), com
registro  de  atestado,  emitidas  pelo  CREA,  atestando  a  realização  dos  serviços
descritos no Quadro 4 - Fator C - Experiência da Equipe Técnica da Licitante,
deste Anexo F.

f)  Técnico  em  Geotecnologia  –  1  (um)  profissional  com  formação em
Engenharia Civil ou Engenharia Cartográfica ou Geologia ou Geografia e áreas afins,
com experiência comprovada por meio de atestado emitido por pessoa jurídica de
direito público ou privado com apresentação de Certidão de Atestado Técnico (CAT),
com registro de atestado, emitidas pelos respectivos conselhos de classe atestando os
serviços descritos no  Quadro 4  -  Fator C - Experiência da Equipe Técnica da
Licitante, deste Anexo F.

2.3.5. Deverá ser apresentado Compromisso firmado pela PROPONENTE assegurando
que os profissionais por ela indicados para fins de comprovação de capacitação técnica
participarão dos serviços objeto desta licitação.

2.4. FATOR D – FORMAÇÃO ACADÊMICA DA EQUIPE TÉCNICA

2.4.1. Os documentos comprobatórios da formação acadêmica deverão ser entregues
em  cópia  devidamente  autenticada.  Os  cursos  aqui  tratados  devem  atender  aos
requisitos estabelecidos pelo Ministério da Educação (MEC). Para efeito de pontuação
da  formação  acadêmica  da  equipe  técnica (Quadro  5  -  Fator  D  -  Formação
Acadêmica  da  Equipe  Técnica) será  considerado  o  maior  grau  de  titulação
apresentado e serão considerados os seguintes títulos, de acordo com o profissional:

a) ENGENHEIRO GEOTÉCNICO – Mestrado ou Doutorado na área de Engenharia
Geotécnica.

b) ENGENHEIRO HIDRÁULICO - Mestrado ou Doutorado na área de Recursos
Hídrico e/ou Engenharia Hidráulica.

c) ENGENHEIRO HIDRÓLOGO - Mestrado ou Doutorado na área de Recursos
Hídrico e/ou Hidrologia.

d) ENGENHEIRO ESTRUTURAL - Mestrado ou Doutorado na área de Engenharia
Estrutural e/ou Tecnologia do Concreto.

e) ENGENHEIRO  MECÂNICO  – Especialização  ou  Mestrado  na  área  de
Engenharia Mecânica e áreas afins.

f) TÉCNICO  EM  GEOTECNOLOGIAS  - Especialização  na  área  de
Geoprocessamento e/ou Geotecnologias.
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2.5. PONTUAÇÃO TÉCNICA MÁXIMA

2.5.1. O Quadro 1- PONTUAÇÃO TÉCNICA MÁXIMA a seguir define a Pontuação
Técnica (PT) máxima para Metodologia e Organização dos Trabalhos, Experiência da
Empresa Licitante e Experiência da Equipe Técnica e Formação Acadêmica.

Quadro 1- PONTUAÇÃO TÉCNICA MÁXIMA

ESPECIFICAÇÃO
PONTUAÇÃO

TÉCNICA
MÁXIMA

A. METODOLOGIA E ORGANIZAÇÃO DOS TRABALHOS
(a) Abordagem técnica e metodologia [0 - 5 pontos]
(b) Plano de Trabalho [0 – 2,5 pontos]
(c) Organização e dotação de Pessoal [0 – 2,5 pontos]

10

B. EXPERIÊNCIA DA EMPRESA LICITANTE 20

C. EXPERIÊNCIA DA EQUIPE TÉCNICA

(a) 3 (três) profissionais de Engenharia Geotécnica com formação 
em Engenharia Civil ou Geologia, regularmente inscrito na entidade 
profissional CREA [0 – 18 pontos]

(b) 2 (dois) profissionais de Engenharia Hidráulica com formação 
em Engenheiria Civil, regularmente inscrito na entidade profissional 
CREA [0 – 12 pontos]

(c) 2 (dois) profissionais de Engenharia Hidrológica com formação 
em Engenharia Civil, regularmente inscrito na entidade profissional 
CREA [0 – 12 pontos]

(d) 2 (dois) profissionais de Engenharia Estrutural com formação 
em Engenharia Civil, regularmente inscrito na entidade profissional 
CREA [0 – 6 pontos]

(e) 1 (um) profissional de Engenharia Mecânica com formação em 
Engenharia Mecânico, regularmente inscrito na entidade profissional 
CREA [0 – 2 pontos]

(f) 1 (um) profissional Técnico em Geotecnologias com formação 
em Engenharia Civil ou Engenharia Cartográfico ou Geologia ou Geo-
grafia, regularmente inscrito na entidade profissional CREA [0 – 2 
pontos]

52

D. FORMAÇÃO ACADÊMICA DA EQUIPE TÉCNICA 18

3. CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO DA PONTUAÇÃO TÉCNICA

3.1. Para a determinação da pontuação técnica deverão ser considerados os fatores
relacionados  neste  anexo,  declarados  na  proposta  técnica  e/ou  em  documentos
integrantes.

3.2. A Comissão Técnica de Análise da COGERH determinará a PONTUAÇÃO TÉCNICA
(PT) de cada LICITANTE, mediante os critérios estabelecidos neste anexo, aplicando a
seguinte fórmula:
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PONTUAÇÃO TÉCNICA (PT) = FATOR A + FATOR B + FATOR C + FATOR D,
onde:

FATOR A – METODOLOGIA E ORGANIZAÇÃO DOS TRABALHOS
FATOR B – EXPERIÊNCIA DA EMPRESA LICITANTE
FATOR C – EXPERIÊNCIA DA EQUIPE TÉCNICA
FATOR D – FORMAÇÃO ACADÊMICA DA EQUIPE TÉCNICA

3.3.  Será atribuída a  Pontuação  Técnica  (PT),  variando  de  0  (zero)  a  100  (cem)
pontos, conforme os critérios definidos.

3.3.1.  A pontuação mínima   exigida (FATOR A + FATOR B + FATOR C)  é  de  50
(cinquenta) pontos.

4. PONTUAÇÃO DOS FATORES

4.1. FATOR A – METODOLOGIA E ORGANIZAÇÃO DOS TRABALHOS

Quadro 2 -  Fator A - Metodologia e Organização dos Trabalhos
A CRITÉRIO NÃO

APRESENTOU
INSATISFATÓRIO REGULAR ADEQUADA AO

REQUERIDO

A1 Abordagem
técnica  e
metodologia

0 1 2 5

A2 Plano  de
Trabalho

0 0,5 1 2,5

A3 Organização
e  dotação
de Pessoal

0 0,5 1 2,5

PONTUAÇÃO MÁXIMA 10 PONTOS

4.2. FATOR B – EXPERIÊNCIA DA EMPRESA LICITANTE

4.2.1. Deverá ser comprovada por meio de atestado fornecido por pessoa jurídica de
direito público ou privado, em que figure o nome da empresa licitante devidamente
certificada pelo CREA na condição de “CONTRATADA”.

Quadro 3 - Fator B - Experiência da Empresa Licitante

B EXPERIÊNCIAS CRITÉRIOS DE
PONTUAÇÃO

PONTUAÇÃO

B1 Experiência  em  projeto  de  construção  de
barragens  e/ou projeto  de  recuperação  de
barragens  e/ou acompanhamento  de
construção  de  barragens  e  demais  obras
hidráulicas,  inclusive  de  concreto  estrutural,
convencional e CCR (concreto compactado a
rolo)

2 atestados: 1 ponto
3 atestados: 3 pontos
4 ou mais atestados: 
5 pontos NOTA MÁXIMA 05

B2 Experiência  em  estudos/projetos  em
instrumentação e segurança de barragens

2 atestados: 1 ponto
3 atestados: 3 pontos
4 ou mais atestados: 

NOTA MÁXIMA 05
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5 pontos
B3 Experiência  em  Inspeção  de  Segurança

Regular (ISR) em barragens  e/ou  Inspeção
de Segurança Especial (ISE) em barragens

2 atestados: 1 ponto
3 atestados: 3 pontos
4 ou mais atestados: 
5 pontos

NOTA MÁXIMA 05

B4 Experiência  em  Planos  de  Segurança  de
Barragem  (PSB)  e/ou Plano  de  Ação  de
Emergência  (PAE)  e/ou Experiência  em
Revisão Periódica de Segurança de Barragem

2 atestados: 1 ponto
3 atestados: 3 pontos
4 ou mais atestados: 
5 pontos

NOTA MÁXIMA 05

PONTUAÇÃO MÁXIMA 20 PONTOS

4.3. FATOR C – EXPERIÊNCIA DA EQUIPE TÉCNICA

4.3.1.  Consultor  A1,  A2  e  A3:  Engenheiro  Geotécnico,  com  formação  em
Engenharia  Civil  ou  Geólogo,  regularmente  inscritos  nos  respectivos  conselhos  de
classe, com experiências comprovadas por meio de atestados ou ARTs (Anotação de
Responsabilidade Técnica) fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado,
devidamente  registrado nos  respectivos  conselhos  de  classe.  As  CATs  deverão vir
acompanhadas dos registros de atestados.

4.3.2.  Consultor  B1 e B2:  Engenheiro  Hidráulico,  com formação em Engenheiro
Civil,  regularmente  inscrito  no  CREA,  com  experiência  comprovada  por  meio  de
atestado emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, com apresentação
de Certidão de Atestado Técnico (CAT) com registro de atestado emitido pelo CREA.

4.3.3. Consultor C1 e C2: Engenheiro Hidrólogo, com formação em Engenharia Civil,
regularmente inscrito no CREA, com experiência comprovada por meio de atestado
emitido  por  pessoa  jurídica  de  direito  público  ou  privado,  com  apresentação  de
Certidão de Atestado Técnico (CAT) com registro de atestado emitido pelo CREA.

4.3.4.  Consultor D1 e D2:  Engenheiro  Estrutural,  com formação em Engenharia
Civil,  regularmente  inscrito  no  CREA,  com  experiência  comprovada  por  meio  de
atestado emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, com apresentação
de Certidão de Atestado Técnico (CAT) com registro de atestado emitido pelo CREA.

4.3.5.  Consultor  E1: Engenheiro  Mecânico,  regularmente  inscrito  no  CREA,  com
experiência comprovada por meio de atestado emitido por pessoa jurídica de direito
público ou privado, com apresentação de Certidão de Atestado Técnico (CAT) com
registro de atestado emitido pelo CREA.

4.3.6. Consultor F1: Técnico de Geotecnologias, com formação em Engenharia Civil
ou  Engenharia  Cartográfico  ou Geologia  ou  Geografia  e  áreas  afins,  regularmente
inscrito no respectivo conselho de classe, com experiências comprovadas por meio de
atestados  ou  ARTs  (Anotação  de  Responsabilidade  Técnica)  fornecidos  por  pessoa
jurídica  de  direito  público  ou  privado,  devidamente  registrado  nos  respectivos
conselhos de classe. As CATs deverão vir acompanhadas dos registros de atestados.
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Quadro 4 - Fator C - Experiência da Equipe Técnica da Licitante
C EXPERIÊNCIA DA EQUIPE

TÉCNICA
CRITÉRIOS DE 
PONTUAÇÃO

PONTUAÇÃO

C1
C

o
n

su
lt

o
r 

A
1

 –
E
n
g
en

h
ei

ro
 G

eo
té

cn
ic

o

Experiência em projeto de 
construção de barragens e/ou 
projeto de recuperação de barragens

2 atestados: 1 ponto
3 atestados: 2 pontos
4 atestados ou mais: 
3 pontos

NOTA MÁXIMA
03

C2

Experiência em acompanhamento de
construção de barragens e demais 
obras hidráulicas, inclusive de 
concreto estrutural, convencional e 
CCR (concreto compactado a rolo)

2 atestados: 1 ponto
3 atestados: 2 pontos
4 atestados ou mais: 
3 pontos

NOTA MÁXIMA
03

C3

C
o

n
su

lt
o
r 

A
2

 –
E
n
g
en

h
ei

ro
  
G

eo
té

cn
ic

o

Experiência em Inspeção de 
Segurança Regular (ISR) em 
barragens e/ou Experiência em 
Inspeção de Segurança Especial 
(ISE) em barragens

2 atestados: 1 ponto
3 atestados: 2 pontos
4 atestados ou mais: 
3 pontos

NOTA MÁXIMA
03

C4

Experiência em projeto de 
construção de barragens

2 atestados: 1 ponto
3 atestados: 2 pontos
4 atestados ou mais: 
3 pontos

NOTA MÁXIMA
03

C5

C
o

n
su

lt
o
r 

A
3

 –
E
n
g
en

h
ei

ro
 G

eo
té

cn
ic

o

Experiência em Planos de Segurança 
de Barragem (PSB)

2 atestados: 1 ponto
3 atestados: 2 pontos
4 atestados ou mais: 
3 pontos

NOTA MÁXIMA
03

C6

Experiência em estudos/projetos em 
instrumentação e segurança de 
barragens

2 atestados: 1 ponto
3 atestados: 2 pontos
4 atestados ou mais: 
3 pontos

NOTA MÁXIMA
03
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C7

C
o

n
su

lt
o
r 

B
1

 –
E
n
g
en

h
ei

ro
 H

id
rá

u
lic

o

Experiência em Inspeção de 
Segurança Regular (ISR) em 
barragens e/ou Inspeção de 
Segurança Especial (ISE) em 
barragens;

2 atestados: 1 ponto
3 atestados: 2 pontos
4 atestados ou mais: 
3 pontos

NOTA MÁXIMA
03

C8

Experiência em projeto de 
construção de barragens e/ou 
Experiência em estudos hidráulicos 
para dimensionamento de 
vertedouros.

2 atestados: 1 ponto
3 atestados: 2 pontos
4 atestados ou mais: 
3 pontos

NOTA MÁXIMA
03

C9

C
o

n
su

lt
o
r 

B
2

 –
E
n
g
en

h
ei

ro
 H

id
rá

u
lic

o

Experiência em Planos de Segurança 
de Barragem (PSB) e/ou Revisão 
Periódica de Segurança de Barragem

2 atestados: 1 ponto
3 atestados: 2 pontos
4 atestados ou mais: 
3 pontos

NOTA MÁXIMA
03

C10

Plano de Ação de Emergência (PAE) 
e/ou Experiência em estudo em 
simulação de ruptura de barragem

2 atestados: 1 ponto
3 atestados: 2 pontos
4 atestados ou mais: 
3 pontos

NOTA MÁXIMA
03

C11

C
o

n
su

lt
o
r 

C
1

 –
 E

n
g
en

h
ei

ro
 H

id
ró

lo
g
o Experiência em Inspeção de 

Segurança Regular (ISR) em 
barragens e/ou Inspeção de 
Segurança Especial (ISE) em 
barragens

2 atestados: 1 ponto
3 atestados: 2 pontos
4 atestados ou mais: 
3 pontos

NOTA MÁXIMA
03

C12

Experiência em projeto de 
construção de barragens e/ou 
estudos hidrológicos para 
dimensionamento de 
barragens/vertedouros

2 atestados: 1 ponto
3 atestados: 2 pontos
4 atestados ou mais: 
3 pontos

NOTA MÁXIMA
03

C13

C
o

n
su

lt
o
r 

C
2

 – Experiência em Planos de Segurança 
de Barragem (PSB) e/ou Revisão Pe-
riódica de Segurança de Barragem

2 atestados: 1 ponto
3 atestados: 2 pontos
4 atestados ou mais: 
3 pontos

NOTA MÁXIMA
03

C14
Experiência em Plano de Ação de 
Emergência (PAE) e/ou estudo em si-
mulação de ruptura de barragem

2 atestados: 1 ponto
3 atestados: 2 pontos
4 atestados ou mais: 
3 pontos

NOTA MÁXIMA
03
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E
n
g
en

h
ei

ro
 H

id
ró

lo
g
o

C15

C
o

n
su

lt
o
r 

D
1

 –
E
n
g
en

h
ei

ro
 E

st
ru

tu
ra

l

Experiência em projeto de 
construção de barragens e/ou 
projeto de recuperação de barragens
e/ou acompanhamento de obras em
barragens e demais obras 
hidráulicas, inclusive de concreto 
estrutural, convencional e CCR 
(concreto compactado a rolo)

2 atestados: 1 ponto
3 atestados: 2 pontos
4 atestados ou mais: 
3 pontos

NOTA MÁXIMA
03

C16

C
o

n
su

lt
o
r 

D
2

 –
E
n
g
en

h
ei

ro
 E

st
ru

tu
ra

l

Experiência em Inspeção de 
Segurança Regular (ISR) em 
barragens e/ou Inspeção de 
Segurança Especial (ISE) em 
barragens e/ou projeto de 
construção de barragens e demais 
obras hidráulicas, inclusive de 
concreto estrutural, convencional e 
CCR (concreto compactado a rolo)

2 atestados: 1 ponto
3 atestados: 2 pontos
4 atestados ou mais: 
3 pontos

NOTA MÁXIMA
03
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C17

C
o

n
su

lt
o
r 

E
1

 –
E
n
g
en

h
ei

ro
 M

ec
ân

ic
o

Experiência em Inspeção de 
Segurança Regular (ISR) em 
barragens e/ou Inspeção de 
Segurança Especial (ISE) em 
barragens e/ou Planos de 
Segurança de Barragem (PSB)e/ou 
projeto de construção de barragens e
demais obras hidráulicas

2 atestados: 1 ponto
3 atestados ou mais: 
2 pontos

NOTA MÁXIMA
02

C18

C
o

n
su

lt
o
r 

F
1

 –
T
éc

n
ic

o
 d

e
G

eo
te

cn
o
lo

g
ia

s

Experiência em projetos de Sistemas
de Informação Geográfica (SIG),  
georreferenciamento e 
geoprocessamento com ênfase em 
Modelos Digitais de Elevação

2 atestados: 1 ponto
3 atestados ou mais: 
2 pontos

NOTA MÁXIMA
02

PONTUAÇÃO MÁXIMA 52 PONTOS

4.4. FATOR D – DA FORMAÇÃO ACADÊMICA DA EQUIPE TÉCNICA

4.4.1.  Os  documentos  comprobatórios  da  formação  acadêmica  da  equipe  técnica
deverão ser entregues em cópia devidamente autenticada. Os cursos aqui tratados
devem atender aos requisitos estabelecidos pelo Ministério da Educação (MEC). Para
efeito de pontuação da formação acadêmica da equipe técnica será considerado o
maior grau de titulação apresentado.

Quadro 5 - Fator D - Formação Acadêmica da Equipe Técnica

D ESPECIALIZAÇÃO MESTRADO DOUTORADO PONTUAÇÃO

A1  -  Engenheiro
Civil  ou  Geólogo  –
Mestrado  ou
Doutorado  na
área  de
Engenharia
Geotécnica.

- 1 1,8
NOTA MÁXIMA

1,8
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A2  - Engenheiro
Civil  ou  Geólogo  -
Mestrado  ou
Doutorado  na
área  de
Engenharia
Geotécnica.

- 1 1,8
NOTA MÁXIMA

1,8

A3  -  Engenheiro
Civil  ou  Geólogo  -
Mestrado  ou
Doutorado  na
área  de
Engenharia
Geotécnica.

- 1 1,8
NOTA MÁXIMA

1,8

B1  -  Engenheiro
Civil - Mestrado ou
Doutorado  na
área  de  Recursos
Hídrico  e/ou
Engenharia
Hidráulica.

- 1 1,8
NOTA MÁXIMA

1,8

B2  -  Engenheiro
Civil - Mestrado ou
Doutorado  na
área  de  Recursos
Hídrico  e/ou
Engenharia
Hidráulica.

- 1 1,8
NOTA MÁXIMA

1,8

C1  -  Engenheiro
Civil  -  Mestrado
ou  Doutorado  na
área  de  Recursos
Hídrico  e/ou
Hidrologia.

- 1 1,8
NOTA MÁXIMA

1,8

C2  -  Engenheiro
Civil - Mestrado ou
Doutorado  na
área  de  Recursos
Hídrico  e/ou
Hidrologia.

- 1 1,8
NOTA MÁXIMA

1,8

D1  -  Engenheiro
Civil - Mestrado ou
Doutorado  na
área  de
Engenharia
Estrutural  e/ou
Tecnologia  do
Concreto.

- 1 1,8 NOTA MÁXIMA
1,8

D2  -  Engenheiro
Civil - Mestrado ou
Doutorado  na
área  de
Engenharia
Estrutural  e/ou
Tecnologia  do
Concreto.

- 1 1,8 NOTA MÁXIMA
1,8

E1  -  Engenheiro 0,5 1 - NOTA MÁXIMA
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Mecânico  –
especialização  ou
Mestrado na área
de  Engenharia
Mecânica  e  áreas
afins.

1

F1  -  Engenheiro
Civil  ou  Engenheiro
Cartográfico  ou
Geólogo  ou
Geógrafo  -
especialização  na
área  de
Geoprocessament
o  e/ou
Geotecnologias.

0,8 - -
NOTA MÁXIMA

0,8

PONTUAÇÃO MÁXIMA 18 PONTOS

PONTUAÇÃO MÁXIMA TOTAL (A+B+C+D) = 100 PONTOS

4.4.2. Para efeito de pontuação da formação acadêmica será considerado o maior grau
de titulação apresentado.

4.4.3. Durante do processo de análise da proposta para posterior parecer técnico, a
COMISSÃO poderá, a seu critério, fazer diligência, exigir esclarecimentos adicionais e/
ou comprobatórios sobre a documentação incluída na Proposta Técnica.

5. DESCLASSIFICAÇÃO DE PROPOSTAS TÉCNICAS

5.1. Serão desclassificadas as propostas técnicas que:

a) Apresentem qualquer referência a preços ou valores relativos à Proposta de Preços;

b) Estejam incompletas em virtude de omissão ou insuficiência de informação, bem
como aquelas que contenham limitação ou condição contrastante com as disposições
deste edital.

c) Apresentem PONTUAÇÃO TÉCNICA inferior a 50 (cinquenta) pontos.

d) Não pontuem em qualquer uma das alíneas dos fatores A, B e C;

e) Não apresentem equipe mínima de 11 (onze) profissionais;

f) Não apresentem a Relação da Equipe Técnica com o compromisso de participação.

6. DA AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS TÉCNICAS

6.1. Será atribuído a cada proposta um ÍNDICE TÉCNICO (IT), calculado em função
da Maior Pontuação Técnica obtida pelos licitantes, nos termos a seguir:

IT =     PTP      , em que :
          MPT
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IT = ÍNDICE TÉCNICO;
PTP = PONTUAÇÃO TÉCNICA da PROPOSTA em análise;
MPT = MAIOR PONTUAÇÃO TÉCNICA entre todas as Propostas em análise.

6.2. Os índices assim obtidos devem ser arredondados até a segunda casa decimal, de
acordo com os critérios da NBR 5891 – ABNT.

7. DA AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS

7.1.  A  avaliação  das  Propostas  de  Preços  das  licitantes  será  representada  pelo
ÍNDICE DE PREÇO(IP) correspondente, apurado por meio da fórmula abaixo:

IP =  MPG, em que:
 PGP

IP = ÍNDICE DE PREÇO;
MPG = MENOR PREÇO GLOBAL ofertado entre os licitantes;
PGP = PREÇO GLOBAL DA PROPOSTA em avaliação.

8. DA AVALIAÇÃO FINAL DAS PROPOSTAS

8.1. DA  AVALIAÇÃO FINAL(AF)  de  cada  LICITANTE  será  calculada  mediante  a
seguinte fórmula:

AF = 7 X IT + 3 X IP, em que:

AF = AVALIAÇÃO FINAL;
IT = ÍNDICE TÉCNICO;
IP = ÍNDICE DE PREÇO;

8.2. AVALIAÇÃO FINAL (AF) será usada como critério de classificação final.

8.3. Será julgada vencedora a LICITANTE que obtiver a MAIOR AVALIAÇÃO FINAL
(MELHOR COMBINAÇÃO DE TÉCNICA E PREÇO), ficando as demais classificadas
em ordem decrescente de AF.

8.4. Em caso de empate entre 2 (duas) propostas serão utilizados, na ordem em que
se encontram enumerados, os seguintes critérios de desempate, dispostos no art. 55
da Lei n.º 13.303/2016, para o qual todas as licitantes serão convocadas:

I - disputa final, em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta
fechada, em ato contínuo ao encerramento da etapa de julgamento;

II  -  avaliação  do  desempenho  contratual  prévio  dos  licitantes,  desde  que  exista
sistema objetivo de avaliação instituído;

III - os critérios estabelecidos no art. 3º da Lei no 8.248, de 23 de outubro de 1991,
eno § 2º do art. 3º da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993;

IV – sorteio.
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9. CONSIDERAÇÕES SOBRE O JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

9.1.  O julgamento do certame se dará pelo critério combinação  de técnica e preço,
considerando-se as notas obtidas nas propostas de preço e de técnica, calculadas por
pontuação atribuída para cada Fator de Avaliação, que consistirá num conjunto de
requisitos de qualificação a serem pontuados conforme documentos  apresentados pelos
licitantes, em atendimento às regras do processo licitatório. As propostas serão
classificadas de acordo com a Avaliação  Final,  nos  termos  da  fórmula  descrita
anteriormente.

________________________________________________________________________________________________
LICITAÇÃO Nº 20220003 - COGERH                                                                                                                                                 45



________________________________________________________________________________

ANEXO G – MODELO DE FICHA DE DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL

REF: PROCEDIMENTO REGIDO PELA LEI Nº 13.303/2016 – LICITAÇÃO Nº 20220003
– COGERH,  CUJO OBJETO É LICITAÇÃO COM CRITÉRIO DE JULGAMENTO MELHOR
COMBINAÇÃO  DE  TÉCNICA E PREÇO PARA OS SERVIÇOS  ESPECIALIZADOS  DE
CONSULTORIA  TÉCNICA  PARA  COMPOSIÇÃO  DE  UM  PAINEL  DE  SEGURANÇA  DE
BARRAGENS,  COM  QUADRO  DE  TÉCNICOS  CONSULTORES  ESPECIALIZADOS  NAS
SEGUINTES  ÁREAS DE CONHECIMENTO:  ENGENHARIA  GEOTÉCNICA;  ENGENHARIA
HIDRÁULICA;  ENGENHARIA  HIDROLÓGICA;  ENGENHARIA  ESTRUTURAL;
ENGENHARIA MECÂNICA; E GEOTECNOLOGIAS.

Dados pessoais do(s) representante(s) e/ou procurador(es) da futura Contratada,
indicando(s) para assinatura do Contrato:

NOME :

NACIONALIDADE :

ESTADO CIVIL :

PROFISSÃO :

RG :

CNPF :

DOMICÍLIO :

CIDADE :

UF :

FONE FIXO :

CELULAR :

E-MAIL
:
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ANEXO H – MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO Nº        /COGERH/2022
ORIUNDO DO EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 20220003 – COGERH
PROCEDIMENTO REGIDO PELA LEI 13.303/2016
PROCESSO VIPROC Nº 01774654/2022

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A
COMPANHIA DE  GESTÃO  DE  RECURSOS
HÍDRICOS E A EMPRESA XXXXXXXXX PARA
OS FINS NELE INDICADOS

A COMPANHIA DOS RECURSOS HÍDRICOS – COGERH , situada em Fortaleza - Ceará,
na_______________________, inscrita no C.N.P.J. sob o nº ______________________e
________________ denominado Contratante, neste ato representada por seus Diretores
infra-assinados, e a empresa ___________________ estabelecida na rua
______________________, inscrita no CNPJ sob nº ___________________, CGF sob no

_______________________, aqui denominada Contratada, neste ato representada por
seu representante legal ________________________, residente e domiciliado nesta
cidade, RESOLVEM celebrar este Contrato mediante as Cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO

1.1. O presente Contrato tem como fundamento a Lei nº 13.303/2016, o  Edital  de
Licitação n° 20220003 - COGERH– REGIDO PELA LEI 13.303/2016, e seus anexos,
devidamente homologado pelo Sr. Diretor-Presidente da COGERH, a proposta da
Contratada, tudo parte integrante deste termo, independentemente de transcrição.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO

2.1. Constitui objeto deste Termo OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA
TÉCNICA PARA COMPOSIÇÃO DE UM PAINEL DE SEGURANÇA DE BARRAGENS,
COM QUADRO DE TÉCNICOS CONSULTORES ESPECIALIZADOS NAS SEGUINTES
ÁREAS  DE  CONHECIMENTO:  ENGENHARIA  GEOTÉCNICA;  ENGENHARIA
HIDRÁULICA;  ENGENHARIA  HIDROLÓGICA;  ENGENHARIA  ESTRUTURAL;
ENGENHARIA MECÂNICA; E GEOTECNOLOGIAS, devidamente especificado no ANEXO
A – TERMO DE REFERÊNCIA do Edital, em regime de Empreitada por Preço Global.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS

3.1. O valor global deste Contrato é de R$ ___________ (________________________),
a ser pago por meio da Fonte 70 – recursos próprios da COGERH.

3.2. No preço estabelecido nesta Cláusula estão incluídas todas as despesas diretas e
indiretas, impostos e demais despesas necessárias à execução do objeto deste Contrato.

3.3. Os recursos financeiros necessários aos pagamentos do objeto deste Contrato estão
devidamente equacionados e assegurados especificamente no orçamento  da COGERH,
com Dotação Orçamentária descrita no processo licitatório.

CLÁUSULA QUARTA – DOS PRAZOS DE VIGÊNCIA E DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

4.1. Os serviços objeto deste contrato deverão ser executados e concluídos dentro do
prazo de 18 (dezoito) meses, contados a partir da data de recebimento da Ordem de
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Serviço, após publicação do extrato do Contrato no Diário Oficial do Estado.

4.2. O prazo de vigência deste Contrato será de 30 (trinta)  meses, contados a partir da
assinatura deste instrumento contratual.

4.2.1. Os prazos de vigência e de execução poderão ser prorrogados por acordo entre as
partes,  nos termos do art.  71, da Lei  n.º  13.303/2016 e do art.  51 do Regulamento
Interno de Licitações e Contratos da COGERH.

4.2.2.  Os  pedidos  de  prorrogação  deverão  se  fazer  acompanhar  de  um  relatório
circunstanciado adaptado às novas condições propostas. Esses pedidos serão analisados e
julgados pela comissão de acompanhamento e fiscalização da  COGERH.

4.2.3. Os pedidos de prorrogação de prazos serão dirigidos à Gerência demandante da
COGERH, em até 30 (trinta) dias antes da data do término do prazo contratual.

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

4.4.  O  Contrato  poderá  ser  alterado  nos  casos  previstos  no  art.  81  da  Lei  Federal
n.°13.303/2016 e no art. 61 do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da Cogerh.

4.5. A publicação resumida do Contrato dar-se-á nos termos do § 2º do art. 51 da Lei n.º
13.303/2016.

CLÁUSULA QUINTA – DOS PREÇOS E DO REAJUSTAMENTO

5.1. Os preços são fixos e irreajustáveis pelo período de 12 (doze) meses da apresentação
da proposta. Após os 12 (doze) meses os preços contratuais serão reajustados, tomando-
se por base o mês da apresentação da proposta, pela  variação  do  ÍNDICE  DE
CONSULTORIA, Coluna 39 constantes da revista "CONJUNTURA ECONÔMICA", editada pela
Fundação Getúlio Vargas.

5.1.1. No cálculo dos reajustes se utilizará a seguinte fórmula:

R=V [
I−I o
I 0 ]

, onde:

R = Valor do reajuste procurado.
V = Valor contratual dos serviços a serem reajustados.
Io = Índice inicial – correspondente ao mês da entrega da proposta.
I = Índice final – correspondente ao mês de aniversário anual da proposta.

5.2. A aplicação do reajuste se fará a partir do 13º mês após a data-limite da
apresentação da proposta de preços, sendo que o seu valor se manterá fixo por 12 meses,
e assim sucessivamente a cada 12 meses.

5.3 A data base de referência da proposta de preços será o mês de apresentação da
proposta de preços, e os possíveis reajustes, calculados a partir deste.

CLÁUSULA SEXTA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

6.1.  Os pagamentos  serão efetuados por  produtos  concluídos,  que se  constituem nos
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relatórios parciais e nos conclusivos, os quais deverão ser atestados pelos membros da
Comissão de Acompanhamento e Fiscalização da COGERH.

6.2.  O  pagamento  será  efetuado  em  até  30  (trinta)  dias,  contados  da  data  da
apresentação  da  nota  fiscal/fatura  devidamente  atestada  pelo  gestor  da  contratação,
mediante crédito em conta corrente em nome da CONTRATADA no Banco do Brasil.

6.2.1. A nota fiscal/fatura que apresentar incorreções será devolvida à CONTRATADA para
as devidas correções. Nesse caso, o prazo de que trata o subitem anterior começará a fluir
a partir da data de apresentação da nota fiscal/fatura corrigida.

6.3.  Não será efetuado qualquer  pagamento à CONTRATADA nas  seguintes  situações:
antes da execução do objeto, se o objeto não estiver de acordo com as especificações
deste instrumento e em caso de descumprimento das condições de habilitação exigidas na
licitação.

6.4.  Efetuar  a  retenção  ou  glosa  dos  pagamentos  nas  hipóteses  previstas  em lei  ou
quando autorizado pela autoridade imediatamente superior, com prévia manifestação da
área jurídica.

6.5. No caso de atraso de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de
alguma forma para tanto, serão devidos pela CONTRATANTE encargos moratórios à taxa
nominal de 6% a.a. (seis por cento ao ano), capitalizados diariamente em regime de juros
simples.

6.5.1. O valor dos encargos será calculado pela fórmula: EM = I x N x VP, onde: EM =
Encargos  moratórios  devidos;  N  =  Números  de  dias  entre  a  data  prevista  para  o
pagamento  e  a  do  efetivo  pagamento;  I  =  Índice  de  compensação  financeira=
0,00016438; e VP = Valor da prestação em atraso.

6.6.  Os  pagamentos  encontram-se  ainda  condicionados  à  apresentação  dos  seguintes
comprovantes: Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e à
Dívida  Ativa  da  União,  Certidão  Negativa  de  Débitos  Estaduais,  Certidão  Negativa  de
Débitos Municipais,   Certificado   de   Regularidade   do   FGTS – CRF e  Certidão
Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT.

6.7. Toda a documentação exigida deverá ser apresentada em original ou por qualquer
processo  de  reprografia,  autenticada  por  cartório  competente  ou  por  servidor  da
Administração, ou publicação em órgão da imprensa oficial. Caso a documentação tenha
sido emitida pela internet, só será aceita após a confirmação de sua autenticidade.

6.8.  Será  efetuada  a  retenção  na  fonte  dos  tributos  e  contribuições  elencadas  nas
disposições determinadas pelos órgãos fiscais e  fazendários,  em conformidade com as
normas vigentes.

6.9.  Após  constatação  da  realização  dos  serviços  pela  Fiscalização,  os  Boletins  de
Medições  serão  encaminhados  para  aprovação  do  Gestor  do  Contrato  e  em  seguida
remetidos para pagamento.

6.9.1. Os boletins de medições serão realizados de acordo com os serviços executados.

6.10. Os pagamentos encontram-se ainda condicionados à apresentação dos seguintes
comprovantes:

a) Cópia do comprovante de quitação das verbas rescisórias, válido perante o Ministério
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do Trabalho, referente às rescisões ocorridas no período a que se refere à execução do
Contrato;

b) Documentação relativa à regularidade para com o Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço (FGTS), Trabalhista, Fazendas Federal, Estadual, Municipal e Certidão de Falência
e Recuperação Judicial.

6.11.  O  pagamento  de  cada  fatura  dependerá  da  apresentação  dos  documentos  e
quitações acima referidos.

6.12. Fica assegurado à COGERH, o direito de deduzir de qualquer documento de cobrança
da CONTRATADA, as importâncias correspondentes a multas e/ou débitos a que a mesma,
porventura, tiver dado causa.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA FISCALIZAÇÃO

7.1. A execução contratual será acompanhada e fiscalizada por um gestor e um fiscal
especialmente designados para este fim, a serem informados quando da lavratura do
instrumento  contratual,  conforme previsto  no  art.  62  do  Regulamento  Interno  de
Licitações e Contratos da COGERH.

CLÁUSULA OITAVA – DA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

8.1.  A  CONTRATADA  deverá  apresentar  à  Administração  da  CONTRATANTE,  no  prazo
máximo  de  10  (dez)  dias  úteis,  contado  da  assinatura  do  respectivo  instrumento,
comprovante  de  prestação  de  garantia  de  5% (cinco  por  cento)  sobre  o  valor  deste
contrato, em conformidade com o disposto no art. 70, da Lei Federal nº 13.303/2016 e
art. 50 do Regulamento Interno de Licitações da COGERH, conforme abaixo:

a) Caução em dinheiro
b) Fiança Bancária
c) Seguro-Garantia.

8.1.1. É vedada à prestação de garantia através de Título da Dívida Agrária.

8.1.2. Na garantia deverá estar expresso prazo de validade superior a 90 (noventa) dias
do prazo contratual.

8.2. A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a aplicação
de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até
o máximo de 2% (dois por cento).

8.2.1. 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
contratuais,  conforme  dispõem  o  Regulamento  Interno  de  Licitações  e  Contratos  da
COGERH.

8.3.  A  não  prestação  de  garantia  caracteriza  descumprimento  total  da  obrigação
assumida, ficando a contratada sujeita às penalidades legalmente estabelecidas, inclusive
multa.

8.4. A garantia prestada, de acordo com o estipulado neste instrumento, será restituída e/
ou liberada após o cumprimento integral de todas as obrigações contratuais e, quando em
dinheiro, será atualizada monetariamente, conforme dispõe o § 4º, do art. 70 e § 4º do
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art.  50  do  Regulamento  de  Licitações  e  Contratos  da  COGERH,  da  Lei  Federal  nº
13.303/2016.

8.5. Na ocorrência de acréscimo contratual de valor deverá ser prestada garantia
proporcional ao valor acrescido, nas mesmas condições inicialmente estabelecidas.

8.6. Na ocorrência de prorrogação de prazo contratual, deverá ser prestada garantia para
cobertura do novo prazo contratual, nos termos previstos neste contrato.

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

9.1. Executar o objeto contratado, de acordo com as descrições previstas neste Termo
e com o cronograma estipulado pela CONTRATANTE, observadas, ainda, as previsões
do Plano de Trabalho/Metodologia aprovadas pela CONTRATANTE.

9.2.  Executar  o  serviço  por  meio  de  pessoas  idôneas,  assumindo  total
responsabilidade por quaisquer danos ou falta que venham a cometer no desempenho
de suas funções.

9.3. Substituir os profissionais nos casos de impedimentos fortuitos, de maneira que
não prejudiquem o bom andamento e a boa prestação dos serviços.

9.4. Facilitar a ação da FISCALIZAÇÃO na inspeção do serviço, prestando prontamente
os esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE.

9.5.  Responder  perante  a  COGERH,  mesmo  no  caso  de  ausência  ou  omissão  da
FISCALIZAÇÃO, indenizando-a devidamente por quaisquer atos ou fatos lesivos aos
seus  interesses,  que possam interferir  na execução do Contrato,  quer  sejam eles
praticados por empregados, prepostos ou mandatários seus. A responsabilidade se
estenderá aos danos causados a terceiros, devendo a CONTRATADA adotar medidas
preventivas  contra  esses  danos,  com fiel  observância  das  normas  emanadas  das
autoridades competentes e das disposições legais vigentes.

9.6. Manter o mais completo e absoluto sigilo sobre os dados, materiais, documentos
e  informações  a  que  venham  a  ter  acesso,  direta  ou  indiretamente,  durante  a
execução dos serviços,  devendo  providenciar  a  assinatura,  por  seu Representante
Legal e pelos profissionais integrantes de sua equipe.

9.6.1. No que se refere aos profissionais envolvidos na execução dos serviços que
estejam  direta  ou  indiretamente  a  serviço  da  CONTRATADA,  deve  constar  do
respectivo  Contrato  de  trabalho  ou  de  prestação  de  serviços,  cláusula  de  sigilo,
prevendo penalidades, caso sejam divulgadas informações confidenciais mesmo após
findo o Contrato firmado com a CONTRATANTE.

9.7.  Responsabilizar-se,  integralmente,  por  todos  e  quaisquer  ônus  e  encargos
decorrentes da Legislação Fiscal (Federal, Estadual e Municipal) e da Legislação Social,
Previdenciária,  Trabalhista  e  Comercial,  sendo  certo  que  os  empregados  da
CONTRATADA  não  terão,  sob  hipótese  alguma,  vínculo  empregatício  com  a
CONTRATANTE.

9.8. Disponibilizar, a qualquer tempo, toda documentação referente ao pagamento dos
tributos, seguros, encargos sociais, trabalhistas e previdenciários relacionados com o
objeto do Contrato.
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9.9.  Responder,  pecuniariamente,  por  todos  os  danos  e/ou  prejuízos  que  forem
causados  à  União,  Estado,  Município  ou  terceiros,  decorrentes  da  prestação  dos
serviços.

9.10. Responsabilizar-se, quando for o caso, pela adoção das medidas necessárias à
proteção  ambiental  e  às  precauções  para  evitar  a  ocorrência  de  danos  ao  meio
ambiente  e  a  terceiros,  observando  o  disposto  na  legislação  federal,  estadual  e
municipal em vigor, inclusive a Lei n.º 9.605, publicada no D.O.U de 13/02/98.

9.11.  Manter  durante  toda  a  execução  contratual  em  compatibilidade  com  as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação.

9.12. Respeitar a legislação relativa à disposição final ambientalmente adequada dos
resíduos  gerados,  mitigação  dos  danos  ambientais  por  meio  de  medidas
condicionantes e de compensação ambiental e outros, conforme § 1º do art. 32 da Lei
n.º 13.303/2016.

9.13. Prestar imediatamente as informações e os esclarecimentos que venham a ser
solicitados pela CONTRATANTE, salvo quando implicarem em indagações de caráter
técnico, hipótese em que serão respondidas no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.

9.14. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total
ou  em parte,  o  objeto  deste  Contrato  em que  se  verificarem vícios,  defeitos  ou
incorreções resultantes da entrega ou de materiais empregados, e responderá por
danos causados diretamente a terceiros ou à CONTRATANTE, independentemente da
comprovação de sua culpa ou dolo na execução deste Contrato,  não podendo ser
arguido  para  efeito  de  exclusão  ou  redução  de  sua  responsabilidade  o  fato  de  a
CONTRATANTE proceder à fiscalização ou acompanhar a execução contratual.

9.14.1. Para o cumprimento do previsto no subitem anterior, será concedido o prazo
de 10 (dez) dias, contado da notificação.

9.14.2.  O  não  atendimento  sujeitará  a  CONTRATADA  às  penalidades  e/ou
generalidades previstas no instrumento contratual.

9.15.  Atender  prontamente  a  quaisquer  exigências  do(a)  gestor(a)  do  Contrato,
inerentes ao objeto do presente Contrato.

9.16. Informar ao gestor(a) do Contrato, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro)
horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento
do prazo previsto, com a devida comprovação.

9.17. Responder por todas as despesas diretas e indiretas que incidam ou venham a
incidir sobre a execução deste Contrato, inclusive as obrigações relativas a salários,
previdência  social,  impostos,  encargos  trabalhistas,  fiscais,  comerciais  e  outras
providências,  respondendo  obrigatoriamente  pelo  fiel  cumprimento  das  leis
trabalhistas e específicas de acidentes do trabalho e legislação correlata, aplicáveis ao
pessoal empregado na execução contratual.

9.18.  Cumprir,  quando  for  o  caso,  as  condições  de  garantia  do  objeto,
responsabilizando-se  pelo período oferecido  em sua proposta,  observando o prazo
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mínimo exigido pela Administração.

9.19. Responsabilizar-se pela conformidade, adequação, desempenho e qualidade dos
serviços  e  bens,  bem  como  de  cada  material,  matéria-prima  ou  componente
individualmente considerado, mesmo que não sejam de sua fabricação, garantindo
seu perfeito desempenho.

9.20.  A  CONTRATADA,  nos  termos  da  Lei  Estadual  n.º  15.854,  de  24/9/2015,
regulamentada pelo Decreto n.º 32.042, de 14/9/2016, que dispõe sobre a reserva de
vagas de emprego a presos e egressos do Sistema Penitenciário  Estadual,  deverá
disponibilizar  na  execução  do  Contrato,  vagas  aos  presos  em regime semiaberto,
aberto, em livramento condicional e egressos do sistema prisional e aos jovens do
sistema  socioeducativo  entre  16  e  18  anos,  que  estejam  cumprindo  medida  de
semiliberdade, na proporção que trata a referida Lei e Decreto.

9.21. Orientar, coordenar, acompanhar o contingente alocado, solucionar quaisquer
imprevistos,  inclusive  a  correção  de  situações  adversas,  para  o  perfeito
desenvolvimento das atividades.

9.22. Comunicar, em tempo hábil, à  COGERH, nos casos de ocorrência de fatos ou
anormalidades que venham a prejudicar a perfeita execução dos serviços, viabilizando
sua interferência e correção da situação apresentada.

9.23.  A inadimplência  da CONTRATADA, com referência  aos  encargos trabalhistas,
sociais, previdenciários, fiscais e comerciais, não transfere à  COGERH, sob qualquer
hipótese, a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto deste
Contrato.

9.24. Solicitar à COGERH, previamente e por escrito, toda a documentação existente e
disponível que auxilie na realização dos trabalhos

9.25. Responsabilizar-se integralmente pela observância do dispositivo no título II,
capítulo V, da CLT e demais normas do Ministério do Trabalho, relativas a segurança e
a medicina do trabalho, bem como a Legislação correlata em vigor a ser exigida e
Portaria n.°343/2019-GAPRE.

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

10.1.  Disponibilizar  todas  as  informações  e  documentos  necessários  à  realização  do
trabalho.

10.2. Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades
constatadas  nos  serviços  prestados,  para  que  sejam adotadas  as  medidas  corretivas
necessárias.

10.3. Fiscalizar os serviços prestados pela CONTRATADA, bem como o gerenciamento do
Contrato de prestação de serviços.

10.4. Solicitar a execução do objeto à CONTRATADA através de autorização de serviços ou
outro instrumento hábil, que será emitido após a assinatura do Contrato.

10.5. Proporcionar à CONTRATADA todas as condições necessárias ao pleno cumprimento
das obrigações decorrentes do objeto contratual, conforme estabelecido na Lei Federal n.º
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13.303/2016 e posteriores alterações.

10.6.  Promover  os  pagamentos  dentro  do  prazo  estipulado  neste  instrumento  e  no
Contrato a ser firmado.

10.7. Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas às
obrigações contratuais.

10.8. Aplicar as penalidades previstas em lei e no Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA EXECUÇÃO E DO RECEBIMENTO

11.1. Quanto à execução:

11.1.1. O objeto contratual deverá ser executado em conformidade com as especificações
estabelecidas  neste  instrumento,  no  prazo  de  18  (dezoito)  meses,  a  contar  do
recebimento de cada ordem de serviço ou instrumento equivalente, no endereço, horários
e dias estabelecidos no respectivo documento.

11.1.2. Os atrasos ocasionados por motivo de força maior ou caso fortuito, desde que
justificados até 2 (dois) dias úteis antes do término do prazo de execução, e aceitos pela
contratante, não serão considerados como inadimplemento contratual.

11.2. Quanto ao recebimento:

11.2.1.  PROVISORIAMENTE,  mediante  recibo,  para  efeito  de  posterior  verificação  da
conformidade do objeto com as especificações, devendo ser feito por pessoa credenciada
pela contratante.

11.2.2.  DEFINITIVAMENTE,  sendo  expedido  termo  de  recebimento  definitivo,  após
verificação  da  qualidade  e  da  quantidade  do  objeto,  certificando-se  de  que  todas  as
condições estabelecidas foram atendidas e, consequente aceitação das notas fiscais pelo
gestor da contratação, devendo haver rejeição no caso de desconformidade.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RESCISÃO

12.1.  A  inexecução  total  ou  parcial  deste  contrato  pela  CONTRATADA  ensejará  sua
rescisão pela COGERH, com as consequências previstas neste Contrato e na legislação que
rege a Administração Pública e seus contratos.

12.2. Considera-se em mora a CONTRATADA pelo simples descumprimento das obrigações
assumidas  neste  contrato,  independentemente  de  qualquer  interpelação  judicial  ou
extrajudicial.

12.3. Constituem motivo para a rescisão do contrato:

I – O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos.

II – O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos.

III  –  A  lentidão  do  seu  cumprimento,  levando  a  Administração  a  comprovar  a
impossibilidade  da  conclusão  da  obra,  do  serviço  ou  do  fornecimento,  nos  prazos
estipulados.

IV – O atraso injustificado no início da obra, serviço ou fornecimento.
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V – A paralisação da obra,  do serviço ou do fornecimento,  sem justa causa e prévia
comunicação à Administração.

VI  –  O  desatendimento  das  determinações  regulares  da  autoridade  designada  para
acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores.

VII – O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas em registro próprio.

VIII – A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil.

IX – A dissolução da sociedade ou o falecimento do representante legal da CONTRATADA.

X – A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que
prejudique a execução deste contrato.

XI – Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e
determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinada a
CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato.

XII  –  A  supressão,  por  parte  da  Administração,  de  obras,  serviços  ou  compras,
acarretando modificação do valor inicial deste contrato além do limite permitido no §1º do
art. 81 da Lei 13.303/16.

XIII – O atraso nos pagamentos devidos pela Administração, decorrentes do fornecimento,
ou parcelas destes, já recebidos ou executados, salvo em caso de calamidade pública,
grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado a CONTRATADA o direito de
optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a
situação.

XIV – A não liberação, por parte da Administração, de área, local ou objeto para execução
de  obra,  serviço  ou  fornecimento,  nos  prazos  contratuais,  bem  como  das  fontes  de
materiais naturais especificadas no projeto.

XV  –  A  ocorrência  de  caso  fortuito  ou  de  força  maior,  regularmente  comprovada,
impeditiva da execução do contrato.

XVI – Descumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal,
sem prejuízo das sanções penais cabíveis.

12.4. A rescisão deste contrato poderá ser:

I – Determinada por ato unilateral e escrito de qualquer das partes.

II – Amigável, por acordo entre as partes, desde que haja conveniência para a COGERH.

III – Judicial, nos termos da legislação.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

13.1. Pela inexecução total ou parcial do contrato, a COGERH poderá, garantida a prévia
defesa, aplicar a contratada, nos termos do art. 83 da Lei nº 13.303/2016 e dos arts. 84 a
86 do seu Regulamento Interno de Licitações e Contratos, as seguintes penalidades:

13.1.1. Advertência
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13.1.2. Multas, estipuladas na forma a seguir:

a) Multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato, por dia de atraso,
até  o  máximo  de  2%  (dois  por  cento).  pela  inobservância  do  prazo  fixado  para
apresentação da garantia.

b) Multa diária de 0,3% (três décimos por cento), no caso de atraso na execução do
objeto  contratual  até  o  30º  (trigésimo)  dia,  sobre  o  valor  da  nota  de  empenho  ou
instrumento  equivalente  e  rescisão  contratual,  exceto  se  houver  justificado  interesse
público em manter a avença, hipótese em que será aplicada apenas a multa.

c) Multa diária de 0,5% (cinco décimos por cento), no caso de atraso na execução do
objeto  contratual  superior  a  30  (trinta)  dias,  sobre  o  valor  da  nota  de  empenho  ou
instrumento     equivalente. A aplicação da presente multa exclui a aplicação da multa
prevista na alínea anterior.

d) Multa diária de 0,1% (um décimo por cento) sobre o valor da nota de empenho ou
instrumento equivalente, em caso de descumprimento das demais cláusulas contratuais,
elevada para 0,3% (três décimos por cento) em caso de reincidência.

e) Multa de 20% (vinte por cento), sobre o valor do contrato, no caso de desistência da
execução do objeto ou rescisão contratual não motivada pela COGERH.

13.1.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar
com a entidade sancionadora, por prazo não superior a 2 (dois) anos.

13.2.  A multa  a  que porventura a  contratada der causa será descontada da garantia
contratual ou, na sua ausência, insuficiência ou de comum acordo, nos documentos de
cobrança e pagamento pela execução do contrato, reservando-se a COGERH o direito de
utilizar, se necessário, outro meio adequado à liquidação do débito.

13.2.1. Se não for possível o pagamento da multa por meio de descontos dos créditos
existentes, a contratada recolherá a multa por meio de depósito bancário em nome da
COGERH. Se não o fizer, será cobrada em processo de execução.

13.3. A multa poderá ser aplicada com outras sanções segundo a natureza e a gravidade
da falta  cometida,  desde que observado  o princípio  da  proporcionalidade,  previsto  no
Capítulo II, Seção IV – Das Sanções Administrativas do Regulamento Interno de Licitações
e Contratos da COGERH

13.4. Nenhuma sanção será aplicada sem garantia da ampla defesa e contraditório, na
forma da lei.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA SUBCONTRATAÇÃO

14.1. Não será admitida a subcontratação.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO

15.1.  A  CONTRATADA  deve  observar  e  fazer  observar,  por  seus  fornecedores  e
subcontratados, se admitida subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o
processo  de  licitação,  de  contratação  e  de  execução  do  objeto  contratual.  Para  os
propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas:
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a) “prática corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer
vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação
ou na execução de contrato;

b) “prática fraudulenta”: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar
o processo de licitação ou de execução de contrato;

c)  “prática  conluiada”:  esquematizar  ou  estabelecer  um  acordo  entre  duas  ou  mais
licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador,
visando estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos;

d) “prática coercitiva”: causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às
pessoas  ou  sua  propriedade,  visando  influenciar  sua  participação  em  um  processo
licitatório ou afetar a execução deste contrato.

e) “prática obstrutiva”:

(1) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas
aos  representantes  do  organismo  financeiro  multilateral,  com  o  objetivo  de  impedir
materialmente a apuração de alegações de prática prevista nesta cláusula;

(2) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo
financeiro multilateral promover inspeção.

15.2.  Na  hipótese  de  financiamento,  parcial  ou  integral,  por  organismo  financeiro
multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre
uma empresa ou pessoa física, para a outorga de contratos financiados pelo organismo se,
em qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa, diretamente ou por meio
de um agente, em práticas corruptas, fraudulentas, conluiadas, coercitivas ou obstrutivas
ao participar da licitação ou da execução um contrato financiado pelo organismo.

15.3. Considerando os propósitos dos itens acima, a CONTRATADA  deverá concordar e
autorizar que, na hipótese deste contrato vir a ser financiado, em parte ou integralmente,
por  organismo financeiro  multilateral,  mediante  adiantamento ou reembolso,  permitirá
que  o  organismo  financeiro  e/ou  pessoas  por  ele  formalmente  indicadas  possam
inspecionar  o  local  de  execução  deste  contrato  e  todos  os  documentos  e  registros
relacionados à licitação e à execução deste contrato.

15.4.  A CONTRATANTE, garantida a prévia defesa,  aplicará as sanções administrativas
pertinentes, previstas em Lei se comprovar o envolvimento de representante da empresa
ou  da  pessoa  física  contratada  em  práticas  corruptas,  fraudulentas,  conluiadas  ou
coercitivas,  no  decorrer  da  licitação  ou  na  execução  deste  contrato  financiado  por
organismo  financeiro  multilateral,  sem  prejuízo  das  demais  medidas  administrativas,
criminais e cíveis.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA PUBLICAÇÃO

16.1. A publicação do extrato do presente Contrato será providenciada pela
CONTRATANTE, no Diário Oficial do Estado - DOE, como condição indispensável para sua
eficácia, nos termos do art. 51, §2º, da Lei 13.303/2016.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO FORO

17.1. As partes elegem o foro da comarca de Fortaleza - CE, como o único competente
para dirimir quaisquer dúvidas oriundas deste Contrato, com expressa renúncia de
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qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

17.2. E por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 2
(duas) vias de igual teor e para um só fim de direito, na presença das testemunhas
adiante nomeadas, que a tudo assistiram, na forma da lei.

Fortaleza,           de                          de 2022.

PELA CONTRATANTE          PELA CONTRATADA

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX                XXXXXXXXXXXXXXXXXX
REPRESENTANTE LEGAL         REPRESENTANTE LEGAL

TESTEMUNHAS:
__________________________________

___________________________________
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ANEXO I – DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE
(PAPEL TIMBRADO DA PROPONENTE, contendo endereço, telefone )

REF: PROCEDIMENTO REGIDO PELA LEI Nº 13.303/2016 – LICITAÇÃO
Nº 20220003 – COGERH, CUJO OBJETO É LICITAÇÃO COM CRITÉRIO
DE JULGAMENTO MELHOR COMBINAÇÃO DE  TÉCNICA E PREÇO PARA
OS SERVIÇOS  ESPECIALIZADOS  DE  CONSULTORIA  TÉCNICA  PARA
COMPOSIÇÃO DE UM PAINEL  DE SEGURANÇA DE BARRAGENS,  COM
QUADRO  DE  TÉCNICOS  CONSULTORES  ESPECIALIZADOS  NAS
SEGUINTES  ÁREAS  DE  CONHECIMENTO:  ENGENHARIA  GEOTÉCNICA;
ENGENHARIA  HIDRÁULICA;  ENGENHARIA  HIDROLÓGICA;
ENGENHARIA  ESTRUTURAL;  ENGENHARIA  MECÂNICA;  E
GEOTECNOLOGIAS.

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato
convocatório,  que  a  empresa
________________________________________(denominação da pessoa jurídica), CNPJ
nº  __________________  endereço  _________________________________  receita
bruta no valor de R$___________________, é ________(microempresa ou empresa
de pequeno porte), nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar nº
123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando
apta,  portanto,  a  exercer  o  direito  de  preferência  como  critério  de  desempate  no
procedimento acima descrito.

                              _________________________________________
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL DEVIDAMENTE COMPROVADO

(Assinatura legível ou seguida de carimbo)
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ANEXO J – MODELO DE PRORROGAÇÃO E REVALIDAÇÃO DE PROPOSTA DE
PREÇOS  (PAPEL TIMBRADO DA PROPONENTE)

Local e data

À Comissão Especial de Licitação 03

REF: PROCEDIMENTO REGIDO PELA LEI Nº 13.303/2016 – LICITAÇÃO
Nº 20220003 – COGERH, CUJO OBJETO É LICITAÇÃO COM CRITÉRIO
DE JULGAMENTO MELHOR COMBINAÇÃO DE  TÉCNICA E PREÇO PARA
OS SERVIÇOS  ESPECIALIZADOS  DE  CONSULTORIA  TÉCNICA  PARA
COMPOSIÇÃO DE UM PAINEL  DE SEGURANÇA DE BARRAGENS,  COM
QUADRO  DE  TÉCNICOS  CONSULTORES  ESPECIALIZADOS  NAS
SEGUINTES  ÁREAS  DE  CONHECIMENTO:  ENGENHARIA  GEOTÉCNICA;
ENGENHARIA  HIDRÁULICA;  ENGENHARIA  HIDROLÓGICA;
ENGENHARIA  ESTRUTURAL;  ENGENHARIA  MECÂNICA;  E
GEOTECNOLOGIAS.

DECLARAÇÃO

Eu,  ___________________________representante  legal  da
empresa____________________________,  DECLARO  para  fins  de  prova  junto  à
Comissão  Especial  de  Licitação  03,  a  concordância no  tocante  à  prorrogação  e
revalidação da nossa Proposta de Preços antes do seu vencimento, por iguais e sucessivos
períodos até a efetiva contratação.

______________________________________
REPRESENTANTE LEGAL
(Assinatura legível ou seguida de carimbo)

Obs.  1:  É  necessário  que  o  documento  seja  assinado  pelo  representante  legal
devidamente comprovado.

Obs. 2. A LICITANTE não deverá apresentar preço nessa Declaração de Prorrogação e
Revalidação de Proposta.

Obs. 3. A ausência dessa DECLARAÇÃO não inabilita a LICITANTE.
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ANEXO K – MODELO DE RELAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA COM COMPROMISSO DE
PARTICIPAÇÃO (PAPEL TIMBRADO DA PROPONENTE, contendo endereço, telefone)

Local e data

À Comissão Especial de Licitação 03

REF: PROCEDIMENTO REGIDO PELA LEI Nº 13.303/2016 – LICITAÇÃO
Nº 20220003 – COGERH, CUJO OBJETO É LICITAÇÃO COM CRITÉRIO
DE JULGAMENTO MELHOR COMBINAÇÃO DE  TÉCNICA E PREÇO PARA
OS  SERVIÇOS  ESPECIALIZADOS  DE  CONSULTORIA  TÉCNICA  PARA
COMPOSIÇÃO DE UM PAINEL  DE SEGURANÇA DE BARRAGENS,  COM
QUADRO  DE  TÉCNICOS  CONSULTORES  ESPECIALIZADOS  NAS
SEGUINTES  ÁREAS  DE  CONHECIMENTO:  ENGENHARIA  GEOTÉCNICA;
ENGENHARIA  HIDRÁULICA;  ENGENHARIA  HIDROLÓGICA;
ENGENHARIA  ESTRUTURAL;  ENGENHARIA  MECÂNICA;  E
GEOTECNOLOGIAS.

Prezados Senhores,

Pelo presente, como representante legal da empresa ___________assumo o compromisso
de que os profissionais abaixo relacionados e nominados participarão dos serviços objeto
do presente certame, conforme atribuições profissionais discriminados, admitindo-se no
decorrer  dos  serviços  a  substituição  desses  profissionais  por  outros  de  experiência
equivalente ou superior, desde que aprovada pela COGERH

NOME CATEGORIA PROFISSIONAL ESPECIALIDADE

_________________________                   ____________________________________
FIRMA PROPONENTE / CNPJ                 REPRESENTANTE LEGAL (COMPROVADO)
                                                                 assinatura legível ou seguida de carimbo
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ANEXO L – TERMO DE COMPROMISSO DE SIGILO DE INFORMAÇÕES
(MODELO) (PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE)

REF: PROCEDIMENTO REGIDO PELA LEI Nº 13.303/2016 – LICITAÇÃO
Nº 20220003 – COGERH, CUJO OBJETO É LICITAÇÃO COM CRITÉRIO
DE JULGAMENTO MELHOR COMBINAÇÃO DE  TÉCNICA E PREÇO PARA
OS SERVIÇOS  ESPECIALIZADOS  DE  CONSULTORIA  TÉCNICA  PARA
COMPOSIÇÃO DE UM PAINEL  DE SEGURANÇA DE BARRAGENS,  COM
QUADRO  DE  TÉCNICOS  CONSULTORES  ESPECIALIZADOS  NAS
SEGUINTES  ÁREAS  DE  CONHECIMENTO:  ENGENHARIA  GEOTÉCNICA;
ENGENHARIA  HIDRÁULICA;  ENGENHARIA  HIDROLÓGICA;
ENGENHARIA  ESTRUTURAL;  ENGENHARIA  MECÂNICA;  E
GEOTECNOLOGIAS.
 
Pelo  presente  instrumento,  a  Empresa................  (denominação)  ..................  e
(qualificação),................,  com  sede  à  ...................  (endereço),  doravante
denominada CONTRATADA, representada pelo seu Presidente ou Diretor, (qualificação),
residente e domiciliado à ........., em face do contrato nº ......., tem como compromisso
manter confidenciais as informações que lhe forem fornecidas pela COGERH, situada
à..............  (endereço),  doravante  denominada  contratante,  neste  ato  representada
pelo seu Presidente (ou Diretor),........... (qualificação).............,residente e domiciliado
à.................nas formas a seguir convencionadas:

1. DEFINIÇÃO

1.1  Deve  ser  considerada  “Propriedade  de  Informação”  qualquer  informação,
abrangendo, irrestritamente, “Know how”, dados, requisitos, especificações, técnicas de
procedimento, processos, planejamento, plantas, dados de ensaio ou patentes, relativos
à  engenharia,  produção,  “marketing”,  serviços,  ou  qualquer  projeto,  seja  este  de
pesquisa, futuro ou em execução, incluindo-se, ainda, qualquer dado sobre questões
pessoais ou financeiras relacionadas a negócio presente ou futuro – seja este expresso
nas  formas  oral,  escrita,  gráfica,  eletrônica  ou  em  cópias  cedidas  pela  empresa.
Compreende,  também,  todas  as  invenções,  técnicas,  procedimentos,  projetos,
descobertas  e  aperfeiçoamentos,  além  da  propriedade  intelectual,  devidamente,
identificada como confidencial no momento de sua divulgação.

1.2 Toda Propriedade de Informação que for divulgada, oralmente, só deve ser tutelada
pelo presente termo de compromisso se for identificada como tal, no momento de sua
divulgação e, posteriormente, ratificada como sigilosa em documento escrito dentro do
prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da divulgação.

2. DA UTILIZAÇÃO DA PROPRIEDADE DE INFORMAÇÃO

2.1 A CONTRATADA se compromete perante a CONTRATANTE a acatar os seguintes
termos a respeito da Propriedade de Informação:

2.1.1 Toda Propriedade de Informação enviada pela CONTRATANTE à CONTRATADA será
utilizada, apenas, para a execução dos trabalhos requeridos a este último.

2.1.2  O  CONTRATADO  tomará  todas  as  precauções  cabíveis  a  fim  de  evitar  o
conhecimento total ou parcial da Propriedade de Informação por parte de terceiros.
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2.1.3  Na  eventualidade  da  CONTRATADA  considerar  necessário  o  conhecimento  da
Propriedade de Informação por pessoas estranhas ao Contrato, deverá requisitar, por
escrito, a prévia autorização da CONTRATANTE, condição essa que obrigará a respeitar
todos  os  termos  do  presente  compromisso,  e  a  não  utilizar  as  informações  para
qualquer  outro  propósito,  além  do  estabelecido  para  a  consecução  do  serviço
contratado.

3. DA PROPRIEDADE DE INFORMAÇÃO

3.1  Não  serão  essas  informações  duplicadas,  nem  mesmo  utilizadas,  total  ou
parcialmente, para qualquer outro objetivo que não seja indispensável à consecução
dos  serviços  prestados  pela  CONTRATADA  à  CONTRATANTE,  sem  sua  prévia
autorização, por escrito.

3.2  Serão  protegidas  e  mantidas  em sigilo  pela  CONTRATADA,  a  qual  utilizará  do
mesmo cuidado e segurança que tem por hábito utilizar na preservação e manipulação
de documentos de seu próprio interesse ou de igual importância.

3.3 Toda Propriedade de Informação cedida pela CONTRATANTE, bem como qualquer
cópia ou similar que tenha sido feita, permanecerá como de sua propriedade, devendo
ser devolvida ao término do serviço prestado, ou destruída no prazo de 15 (quinze)
dias, sendo que, em havendo tal procedimento deverá ser devidamente, informado à
CONTRATANTE.

3.4  Caso  tome  conhecimento  do  vazamento  de  informações,  a  CONTRATADA
comunicará o fato,  imediatamente, à CONTRATANTE,  a qual  tomará as providências
cabíveis.

4. DOS LIMITES À PROTEÇÃO DA PROPRIEDADE DE INFORMAÇÃO

4.1 As regras de procedimento concernentes à utilização e ao manuseio da Propriedade
de Informação, supracitadas, excluem as seguintes informações:

4.1.1  As  informações cuja  divulgação que  já  chegaram ao  domínio  público  ou que
chegarem a ele por outros meios, que não incluam a participação ou envolvimento da
CONTRATADA.

4.1.2 As informações cuja divulgação tenham sido previamente autorizadas, por escrito,
pela CONTRATANTE.

4.1.3  As  informações  divulgadas  mediante  pedido  do  Governo  Brasileiro,
comprometendo-se,  neste  caso,  a  CONTRATADA de  comunicar  à  CONTRATANTE  no
prazo de 10 (dez) dias, a contar da data da feitura ou recebimento do pedido.

5. DAS ALTERAÇÕES

5.1 Nenhuma emenda ou modificação será acrescentada a não ser que seja autorizada,
por escrito, pela COGERH.

6. DO PRAZO

6.1  O  prazo  deste  instrumento  corresponderá  ao  período  de  duração  do  Contrato
nº........, assinado entre as partes, prorrogando-se, por 2 (dois) anos a contar da data
de encerramento do mesmo.
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7. DA RESCISÃO

7.1 A extinção do presente Termo de Compromisso não liberará a CONTRATADA das
obrigações ora impostas, relativas ao uso e proteção da Propriedade de Informação.

8. DOS FUNDAMENTOS LEGAIS

8.1 Este instrumento tem embasamento legal,  nas normas que regem o sigilo,  em
especial, a Lei nº 9279, de 14 de maio de 1996, que regula os direitos e obrigações
relativos à propriedade industrial e o Decreto nº 4553, de 27 de dezembro de 2002,
que  estabelece  normas  para  a  salvaguarda  de  documentos,  materiais,  áreas,
comunicações e sistemas de informações de natureza sigilosa, e dá outras providências.

8.2 Fica estabelecido que o fornecimento da Propriedade de Informação de que trata o
presente  documento  não  será  interpretado  como  concessão  de  quaisquer  direitos,
tácitos ou expressos, direitos de patente, direitos autorais, direitos de marca registrada
ou plano de negócios, sobre invenções, projetos, descobertas ou quaisquer questões de
que trate a Propriedade de Informação então cedida.

9. DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS

9.1 Fica estabelecido que o fornecimento da Propriedade de Informação não ensejará
quaisquer direitos de patentes, autorais, de marca registrada ou plano de negócios,
invenções,  projetos,  descobertas  ou  quaisquer  outras  questões  de  que  trate  a
Propriedade de Informação, ora cedida.

9.2 A execução, existência e desempenho do presente termo de compromisso devem
ser mantidos em sigilo pela CONTRATADA e não deverá ser divulgado sem a prévia
autorização da CONTRATANTE.

9.3  O  presente  termo  representará  o  completo  entendimento  e  compromisso  das
partes,  substituindo  qualquer  negócio,  compromisso,  empreendimento,  comunicação
oral ou escrita, previamente, estabelecida sobre o objeto deste Termo.

10. DO FORO

Fica  eleito  o  foro  de  Fortaleza,  Ceará,  para  dirimir  as  questões  resultantes  deste
instrumento.

Fortaleza, xx de xxxxx de 2022.

CONTRATANTE:

CONTRATADA:
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ANEXO M – TERMO DE COMPROMISSO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E DE
CESSÃO DE DIREITOS AUTORAIS PATRIMONIAIS (MODELO)

(PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE)

REF: PROCEDIMENTO REGIDO PELA LEI Nº 13.303/2016 – LICITAÇÃO
Nº 20220003 – COGERH, CUJO OBJETO É LICITAÇÃO COM CRITÉRIO
DE JULGAMENTO MELHOR COMBINAÇÃO DE  TÉCNICA E PREÇO PARA
OS SERVIÇOS  ESPECIALIZADOS  DE  CONSULTORIA  TÉCNICA  PARA
COMPOSIÇÃO DE UM PAINEL  DE SEGURANÇA DE BARRAGENS,  COM
QUADRO  DE  TÉCNICOS  CONSULTORES  ESPECIALIZADOS  NAS
SEGUINTES  ÁREAS  DE  CONHECIMENTO:  ENGENHARIA  GEOTÉCNICA;
ENGENHARIA  HIDRÁULICA;  ENGENHARIA  HIDROLÓGICA;
ENGENHARIA  ESTRUTURAL;  ENGENHARIA  MECÂNICA;  E
GEOTECNOLOGIAS.

Em conformidade com o disposto no Edital, declaramos que executaremos os serviços
objeto desta licitação a serviço da [RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA LICITANTE], inscrita no
CNPJ / MF sob o nº......................…

Igualmente, declaramos que, cedemos à COGERH, por este Instrumento, sem qualquer
ônus  adicional,  todos  os  direitos  autorais,  de  natureza  patrimonial,  referentes  aos
serviços  que  viermos  a  realizar  no  âmbito  do  contrato  decorrente  desta  licitação,
incluindo os direitos de divulgação em qualquer tipo de mídia, existente ou que venha a
existir, desde que, na divulgação, conste o crédito aos profissionais responsáveis pela
elaboração dos mesmos.

Declaramos, também, estarmos de acordo com as seguintes prerrogativas da COGERH
em relação aos citados serviços:

1 – COGERH poderá proceder quaisquer alterações que considerar necessárias, a seu
exclusivo critério, nos nossos planos ou projetos, a qualquer tempo, sem ônus adicional,
independentemente de autorização específica, na forma prevista no art. 29 da Lei n°
9.610/1998 c/c art. 18 da Lei nº 5.194/1966 e art. 16 da Lei nº 12.378/2010.

2 – A COGERH poderá indicar ou anunciar o nome dos autores dos planos ou projetos da
forma que considerar mais adequada, na divulgação do empreendimento ou dos planos
ou projetos, em cada evento deste tipo, ou mesmo não indicá-los ou anunciá-los se
houver limitação de espaço ou tempo na mídia de divulgação, inclusive nas hipóteses de
alteração dos planos ou projetos e de elaboração de planos ou projetos derivados –
estes, conforme conceito da Lei nº 9.610/1998, art. 5º, inc. VIII alínea “g”

3 – A COGERH, poderá reutilizar os planos ou projetos originais para outras áreas ou
localidades além daquela para a qual foram originalmente feitos, com as adaptações
técnicas que considerar necessárias, sendo que a COGERH não nos remunerará por essa
reutilização.

Declaramos ainda, que faremos constar em todos os documentos que venham a compor
os planos ou projetos, ou em parte deles, a critério da COGERH:

a. o teor da cessão de direitos autorais e autorizações desta cláusula e, com destaque, a
inscrição “PROPRIEDADE DA COGERH”; e
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b. se for o caso, os nomes de títulos e registros profissionais dos autores dos estudos
anteriores  aos  planos  ou  projetos  objeto  do  contrato,  se  tais  estudos  definirem  a
concepção  dos  trabalhos  a  serem  feitos  pelo  CONTRATADO,  sejam  tais  autores
empregados da COGERH ou não.

Finalmente, comprometemo-nos a não fazer o aproveitamento substancial dos nossos
projetos  em  outros  projetos  que  venhamos  a  elaborar,  de  modo  a  preservar  a
originalidade das obras.

.........................................,........de.........................de 2022

------------------------------------------------------------------------------
[Nome completo do profissional]
[Identidade] – [CPF / MF]

________________________________________________________________________________________________
LICITAÇÃO Nº 20220003 - COGERH                                                                                                                                                 66



________________________________________________________________________________

ANEXO N – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS DE
HABILITAÇÃO (MODELO)

(PAPEL TIMBRADO DA PROPONENTE, contendo endereço, telefone )

Local e data

À Comissão Especial de Licitação 03
Av. Dr. José Martins Rodrigues nº 150
Centro Administrativo Bárbara de Alencar – Edson Queiroz
Fortaleza – Ceará – Brasil

REF:  PROCEDIMENTO  REGIDO  PELA  LEI  Nº  13.303/2016  –  LICITAÇÃO  Nº
20220003  –  COGERH,  CUJO  OBJETO  É  LICITAÇÃO COM  CRITÉRIO  DE
JULGAMENTO MELHOR COMBINAÇÃO DE TÉCNICA E PREÇO PARA OS SERVIÇOS
ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA TÉCNICA PARA COMPOSIÇÃO DE UM PAINEL
DE  SEGURANÇA  DE  BARRAGENS,  COM  QUADRO  DE  TÉCNICOS  CONSULTORES
ESPECIALIZADOS  NAS  SEGUINTES  ÁREAS  DE  CONHECIMENTO:  ENGENHARIA
GEOTÉCNICA;  ENGENHARIA  HIDRÁULICA;  ENGENHARIA  HIDROLÓGICA;
ENGENHARIA ESTRUTURAL; ENGENHARIA MECÂNICA; E GEOTECNOLOGIAS.

_______________________ (Razão Social  da  licitante)  __________________ (CNPJ
Nº),  sediada  no  (a)  ___________________  (endereço  completo),  declara,  sob  as
penas  da  lei,  em  especial  do  Art.  38  da  Lei  13.303/16,  que  nossos  diretores,
responsáveis legais ou técnicos, membros de conselho técnico, consultivo, deliberativo
ou administrativo ou sócio, não são empregados ou ocupantes de cargo comissionado na
COGERH, bem como nossa Empresa não está incursa em nenhum dos impedimentos
elencados  no  item  3.  do  edital  da  licitação  referenciada.

Local e Data

Atenciosamente,

__________________________________________
FIRMA LICITANTE/CNPJ
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL (legível ou seguida de carimbo)
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