
ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E 
MOBILIDADE
GERENCIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

REGIME DIFERENCIAL DE CONTRATAÇÃO Nº 002/SIE/2019

O ESTADO DE SANTA CATARINA por meio da SECRETARIA DE ESTADO DA 
INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE com recursos federais do FUNDO NACIONAL 
DA AVIAÇÃO CIVIL, torna público que fará realizar licitação na modalidade de REGIME 
DIFERENCIAL DE CONTRATAÇÃO, do tipo MENOR PREÇO, pelo regime de 
execução por CONTRATAÇÃO INTEGRADA, modo de disputa ABERTO a fim de 
selecionar proposta objetivando a CONTRATAÇÃO INTEGRADA DE SERVIÇOS 
TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE 
PROJETO BÁSICO, LICENCIAMENTO AMBIENTAL, PROJETO EXECUTIVO, PARA 
POSTERIOR EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA AEROPORTUÁRIA E 
SERVIÇOS COMPLEMENTARES PARA O AEROPORTO SANTA TEREZINHA 
LOCALIZADO NO MUNICÍPIO CATARINENSE DEJOAÇABA, INTEGRANTE DO 
“PROGRAMA DE AVIAÇÃO REGIONAL” DO MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA, 
UTILIZANDO MODELAGEM DE INFORMAÇÃO DA CONSTRUÇÃO (BIM), de acordo 
com a autorização contida no Processo Nº SIE2426/2018, a ser regida pela Lei Nº 
12.462, de 05 de agosto de 2011, no Decreto Nº 7.581, de 11 de outubro de 2011, Lei nº  
11.578/2007, Decreto nº 7.967/2013  aplicando - se a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, 
quando expressamente indicado na Lei nº 12.462/2011, pela Lei Complementar Federal nº 
123, de 14 de dezembro de 2006, pelo Decreto Estadual nº 2.617, de 16 de setembro 
2009, e as demais normas legais federais e estaduais pertinentes, além das condições 
estabelecidas neste Edital e seus ANEXOS. 

1. DA LICITAÇÃO
O ESTADO DE SANTA CATARINA por meio da SECRETARIA DE ESTADO DA 
INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE, com recursos federias do FUNDO NACIONAL DA 
AVIAÇÃO CIVIL, em conformidade com a Lei nº 12.462, de 05 de agosto de 2011, no 
Decreto Nº 7.581, de 11 de outubro de 2011, Lei nº  11.578/2007, Decreto nº 7.967/2013  
aplicando - se a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, quando expressamente indicado na 
Lei nº 12.462/2011, torna público que realizará processo licitatório na modalidade 
REGIME DIFERENCIAL DE CONTRATAÇÃO Nº 002/SIE/2019, do tipo MENOR 
PREÇO GLOBAL, pelo regime de execução por CONTRATAÇÃO INTEGRADA, 
modo de disputa ABERTO. Os envelopes contendo a “documentação” e “proposta de 
preços” deverão ser entregues até as 13h30min (horário local da licitação), do dia 
XX de outubro de 2019, no Protocolo Geral do SIE, no andar térreo do Edifício das 
Diretorias, à rua Tenente Silveira, nº 162, em Florianópolis, sendo que a abertura dos 
envelopes contendo a proposta de preços no mesmo dia, logo após a entrega dos 
envelopes, julgamento das propostas e ato contínuo, será feita a abertura do envelope 
com a documentação de habilitação da empresa que apresentou a melhor proposta, em 
conformidade com o art. 12, da Lei n° nº 12.462/2011. 
1.1. A interessada que protocolar seus envelopes após o horário fixado no preâmbulo 
decairá do direito de participar da presente licitação.
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2. DO OBJETO

2.1.A presente licitação tem por objeto a CONTRATAÇÃO INTEGRADA DE 
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARAELABORAÇÃO 
DE PROJETO BÁSICO, LICENCIAMENTO AMBIENTAL, PROJETO EXECUTIVO, 
PARA POSTERIOR EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA AEROPORTUÁRIA E 
SERVIÇOS COMPLEMENTARES PARA O AEROPORTO SANTA TEREZINHA 
LOCALIZADO NO MUNICÍPIO CATARINENSE DE JOAÇABA, INTEGRANTE DO 
“PROGRAMA DE AVIAÇÃO REGIONAL” DO MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA, 
UTILIZANDO MODELAGEM DE INFORMAÇÃO DA CONSTRUÇÃO (BIM) 
CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 05/2018, CELEBRADO ENTRE A 
UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA, E PELO 
ESTADO DE SANTA CATARINA, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO 
DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE –SIE/SC.

3. DOS SERVIÇOS
3.1.Os serviços deverão ser executados obedecendo integralmente o Termo de 
Referência (ANEXO I).
3.2.O prazo para execução global dos serviços (projetos e obras) será de até 18 
(dezoito) meses, a contar do recebimento da Ordem de Serviço.
3.3.A contratada deverá tomar todas as providências para que o objeto deste 
processo seja cumprido em conformidade com o Termo de Referência (ANEXO I).
3.4.A Responsabilidade Técnica sobre a execução dos serviços será da contratada, que 
deverá possuir em seu quadro, profissionais habilitados com qualificação nos serviços 
contratados.
3.5.Será permitida a subcontratação para as até o limite de 30% (trinta por cento) do 
valor do orçamento, desde que previamente autorizada pela SIE.
3.5.1.A subcontratação depende de autorização prévia por parte do CONTRATANTE, 
com parecer técnico da fiscalização, ao qual cabe avaliar se a Subcontratada cumpre os 
requisitos de qualificação técnica necessários para a execução dos serviços. 
3.5.2. A CONTRATADA originária deve submeter à apreciação do CONTRATANTE o 
pedido de prévia anuência para subcontratação, com apresentação do (s) pretendente 
(s) subcontratado (s) e da respectiva documentação, que deve corresponder à exigida 
para habilitação nesta licitação. 
3.5.3. Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral 
da CONTRATADA pela perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão 
e coordenação das atividades da Subcontratada, bem como responder perante o 
CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigações contratuais 
correspondentes ao objeto da subcontratação.
3.5.4. Uma vez aprovada, a subcontratada deverá emitir ART de execução junto ao 
CREA ou CAU da parte da obra que esta executar.
3.6. Será permitida a participação de pessoas jurídicas organizadas em consórcio, 
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limitado a 3 (três) empresas.
3.6.1. Para fins de habilitação, deverá ser apresentado o compromisso público ou 
particular de constituição de consórcio, subscrito pelos consorciados, atendidas as 
condições previstas no Art. 51 do Decreto nº 7.581 de 11 de outubro de 2011 e aquelas 
estabelecidas neste Edital; 
3.6.2.Ficam vedadas a participação de pessoa jurídica consorciada em mais de um 
consórcio e a participação isolada da consorciada, bem como de profissional em mais 
de uma EMPRESA, ou em mais de um consórcio;
3.6.3. A pessoa jurídica ou consórcio deverá assumir inteira responsabilidade pela 
inexistência de fatos que possam impedir a sua habilitação na presente licitação e, 
ainda, pela autenticidade de todos os documentos que forem apresentados;
3.6.4. As pessoas jurídicas que participarem organizadas em consórcio deverão 
apresentar, além dos demais documentos exigidos neste Edital, compromisso de 
constituição do consórcio, por escritura pública ou documento particular registrado em 
Cartório de Registro de Títulos e Documentos, discriminando a EMPRESA líder, 
estabelecendo responsabilidade solidária dos integrantes pelos atos praticados pelo 
consórcio;
3.6.5. O prazo de duração do consórcio deve, no mínimo, coincidir com o prazo de 
conclusão do objeto licitatório, até sua aceitação definitiva;
3.6.6. Os consorciados deverão apresentar compromisso de que não alterarão a 
constituição ou composição do consórcio, visando manter válidas as premissas que 
asseguram a sua habilitação, salvo quando expressamente autorizado pela SIE; 
3.6.7. Os consorciados deverão apresentar compromisso de que não se constituem 
nem se constituirão, para fins do consórcio, em pessoa jurídica e de que o consórcio 
não adotará denominação própria, diferente de seus integrantes;
3.6.8. Os consorciados deverão comprometer-se a apresentar, antes da assinatura do 
contrato decorrente desta licitação, o Instrumento de Constituição e o registro do 
Consórcio, aprovado por quem tenha competência em cada uma das EMPRESAS. O 
Contrato de consórcio deverá observar, além dos dispositivos legais e cláusula de 
responsabilidade solidária, as cláusulas deste Edital.
3.6.9. A comprovação das capacidades técnico-profissional e técnico-operacional 
exigidas neste Edital poderá ser efetuada, no todo ou parte, por qualquer uma das 
consorciadas. 3.7. Conforme previsto no Art. 6º da Lei N° 12.462/2011, o orçamento 
previamente estimado para a contratação será tornado público apenas e imediatamente 
após o encerramento da licitação.
3.8. A execução dos serviços será fiscalizada por Técnicos da SIE e/ou por ela 
designados.
3.9. Fazem parte deste EDITAL:

ANEXO I – Termo de Referência
AENXO II - Documentos
ANEXO III – Cronograma Financeiro e Cronograma de Desembolso.
ANEXO IV – Carta de Apresentação de Documentos de Habilitação 
ANEXO V – Carta de Apresentação de Proposta de Preços (Deve acompanhar o 
envelope 01)
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ANEXO VI – Modelo de Declaração cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do art. 7º 
da CFRB
ANEXO VII – Declaração de Participação de Visita Técnica
ANEXO VIII – Declaração de não Participação na Visita Técnica.
ANEXO IX – Documentação Necessária para Habilitação(Deve acompanhar o envelope 
02).
ANEXO X– Modelo de Atestado de Conhecimento das Especificações e Normas 
pertinentes à execução dos serviços
ANEXO XI –Modelo de Declaração de Micro Empresa ou Empresa de Pequeno Porte
ANEXO XII – Modelo de Declaração de cumprimento das normas referentes à Saúde e 
à Segurança no Trabalho.
ANEXO XIII – Modelo de Curriculum Vitae
ANEXO XIV – Autorização Individual
ANEXO XV – Declaração de disponibilidade operacional
ANEXO XVI – Minuta de Contrato

4. DOS ENVELOPES DA DOCUMENTAÇÃO E DA PROPOSTA
4.1. A proposta de preços e a documentação deverão ser apresentadas com seus 
respectivos envelopes identificados e lacrados, constando externamente os seguintes 
dados de identificação:
4.1.1. Nome, CNPJ e endereço da empresa proponente.
4.1.2. Os dizeres “SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE 
– REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO N° 002/SIE/2019” – Local, data e 
hora da abertura.
4.1.3. Os dizeres:

No envelope n° 1 - Proposta de Preços - Envelope Nº 01.
No envelope n° 2 - Documentação de Habilitação - Envelope Nº 02.

4.2. Os envelopes encaminhados através dos Correios serão protocolados 
imediatamente após o seu recebimento. Sugere-se a colocação dos dois envelopes 
dentro de um terceiro envelope.
4.2.1.A SIE não se responsabiliza pelo extravio ou chegada tardia dos envelopes 
encaminhados na forma do subitem 4.2.

5. DO CREDENCIAMENTO PARA PARTICIPAR DO CERTAME
5.1. Em data e horário estabelecidos, no preâmbulo deste Edital, para a realização da 
sessão pública do Regime Diferenciado de Contratação, as licitantes interessadas 
deverão comparecer, por intermédio de seu representante, que deverá identificar-se, 
comprovando o credenciamento e os necessários poderes para representar a empresa, 
formular propostas e praticar todos os atos relativos ao certame.
5.2.Para comprovar a condição de representante da licitante entregará à 
Comissão:
5.2.1.Cópia do documento de identidade de fé pública (Carteira de Identidade Civil ou 
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documento de identidade expedido por órgão de registro profissional);
5.2.2.Seprocurador, procuração pública ou particular (acompanhada de cópia 
autenticada do contrato social da empresa), com poderes específicos para representar a 
empresa na licitação, em todas as suas fases e todos os demais atos;
5.2.3.Se dirigente/proprietário, cópia autenticada do contrato social, estatuto ou ata de 
eleição do dirigente da licitante;
5.2.4. No caso de participação de empresas em consórcio, o credenciamento deve ser 
realizado pela empresa líder do consórcio;
5.2.5.O licitante deverá apresentar Declaração de que se enquadra na condição de 
Microempresa (ME), Empresa de Pequeno Porte (EPP), Microempreendedor Individual 
(MEI) ou Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (EIRELI), nos termos da Lei 
Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, declarando que se enquadram 
nesta categoria jurídica empresarial, e que não se enquadram nas exceções do § 4º do 
art. 3º, se for o caso (ANEXO XI).
5.2.5.1. A verificação posterior de que, nos termos da lei, o declarante não se enquadra 
como ME, EPP, MEI ou EIRELI, caracterizará crime de fraude à licitação, sujeitando-se 
as sanções previstas no art. 90 da Lei Federal n° 8.666/93, de 21 de junho de 1993, 
garantido o direito ao contraditório e à ampla defesa. 
5.2.5.2.as microempresas e empresas de pequeno porte optantes pelo SIMPLES 
deverão apresentar documento que comprove esta situação.
5.3.Os documentos acima relacionados não deverão estar contidos no interior no 
envelope nº 2 – Documentos de Habilitação.
5.4. Tão somente a pessoa credenciada poderá intervir no procedimento licitatório, 
sendo admitido, para esse feito, um único representante por licitante interessada.
5.5.Nenhuma pessoa, ainda que munida de procuração, poderá representar mais de 
uma empresa nesta licitação, sob pena de exclusão sumária de ambas as licitantes 
representadas.
5.6. A comprovação de que o interessado não possui poderes específicos para 
representar a licitante no certame implicará na impossibilidade de participar da fase 
competitiva, consubstanciada nos lances verbais e, permanecendo tão somente no 
certame a sua proposta escrita.
5.7. A fase de credenciamento somente será encerrada pela Comissão quando do início 
da abertura dos envelopes de propostas.

6. DA PROPOSTA DE PREÇOS – ENVELOPE Nº 1 
6.1. A proposta de preços deverá ser elaborada, levando em consideração o descrito no 
Anexo I do edital, devendo obrigatoriamente ser datilografada ou impressa por qualquer 
processo eletrônico, em idioma nacional, sem cotações alternativas, emendas, rasuras 
ou entrelinhas, contendo a razão social completa e CNPJ da licitante, endereço, telefone 
e/ou “fac-símile” e/ou endereço eletrônico, devendo a última folha ser datada e assinada 
pelo representante da licitante devidamente identificado. Preferencialmente em papel 
timbrado, em uma única via com todas as suas folhas numeradas e rubricadas.
6.2. A proposta apresentada de acordo com o modelo constante do ANEXO V deste 
Edital, deverá obrigatoriamente conter:
6.2.1. A identificação dos serviços cotados, observadas as especificações e 
condições constantes do Anexo I do presente edital, de forma a permitir que a 
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Comissão de Licitações possa facilmente constatar se as mesmas foram ou não 
atendidas;
6.2.2.O (s) preço(s) unitário(s) e total(is), expresso(s) em reais, com no máximo 2 (duas) 
casas decimais;
6.2.2.1.Em caso de divergência entre os valores unitários e totais, serão considerados 
os primeiros, e entre os valores expressos em algarismos e por extenso, será 
considerado este último;
6.2.3.Prazo de sua validade, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, 
contados da data limite para apresentação das propostas neste Certame.
6.2.4.O prazo de execução dos serviços será conforme cronograma físico-
financeiro, conforme Anexo II contados da data de assinatura do Contrato e/ou 
recebimento da Autorização de Serviços, devidamente assinado pelo representante 
legal.
6.2.5.A proponente é obrigada a cotar todos os itens;
6.2.6. As empresas deverão apresentar na proposta de preços o valor bruto, 
objetivando o julgamento da proposta;
6.2.7.Não serão aceitas propostas sem a assinatura do representante da empresa 
devidamente identificado;
6.2.8. Constatada a falta de assinatura na proposta, esta poderá ser sanada no ato da 
constatação de tal fato pelo representante legal, desde que devidamente comprovada a 
sua representatividade por intermédio de procuração com poderes específicos inerentes 
ao presente Certame.
6.2.9. Sugerimos que a empresa indique em sua proposta os dados bancários para 
facilitar o processo de contrato e emissão de nota de empenho, e
6.2.9.1.Indicar o gestor do contrato pela empresa.
6.3. Nos preços cotados devem estar inclusos todos os custos relacionados com a 
remuneração e encargos sociais e outros, pertinentes ao fornecimento do(s) objeto(s), 
bem como taxas, impostos, fretes, e demais despesas diretas e indiretas incidentes 
sobre o(s) mesmo(s).
6.4 A licitante vencedora deverá reelaborar e apresentar à SIE, por meio eletrônico, as 
planilhas com indicação dos quantitativos e dos custos unitários, bem como do 
detalhamento das Bonificações e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais 
(ES), com os respectivos valores adequados ao lance vencedor.
6.5.Serão desconsideradas as propostas que apresentem alternativas de preços ou 
qualquer outra condição não prevista neste Edital.
6.6.Para efeitos de verificação de inexequibilidade dos preços da proposta, serão 
empregados os critérios constantes do art. 48, inciso II, da Lei nº. 8.666/93 e alterações 
posteriores em vigência na data prevista para a entrega das propostas, tanto para o 
preço global quanto para os preços unitários da referida proposta.

7. DA FASE DE LANCES E DA NEGOCIAÇÃO
7.1. Aberta a sessão pública, o Presidente da Comissão de Licitações abrirá o envelope 
nº 1contendo a proposta de preços, verificará a sua conformidade com as exigências do 
presente Edital e as ordenará por ordem de menor preço global.
7.2. Aberta a etapa competitiva, os Licitantes classificados poderão encaminhar lances 
públicos, sucessivos, sendo imediatamente informados do valor consignado no registro 
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de cada lance. 
7.3. Durante o transcurso da sessão, os Licitantes terão informações, em tempo real, do 
valor do melhor lance registrado; 
7.4. Será permitido aos Licitantes a apresentação de lances intermediários durante a 
disputa. Serão considerados intermediários os lances que forem iguais ou superiores ao 
menor ofertado, mas inferiores ao último lance dado pelo próprio licitante, e registrado 
no sistema pela própria Licitante; 
7.5. Não poderá haver desistência dos lances ofertados após a abertura da seção, 
sujeitando-se a Licitante desistente às sanções previstas neste Edital. 
7.6. Durante a fase de lances, o Presidente poderá excluir, justificadamente, lance cujo 
valor seja manifestamente inexequível.
7.7. Havendo empate entre duas ou mais propostas, o desempate far-se-á através dos 
seguintes critérios, nesta ordem: 
I. Disputa final, em que os Licitantes empatados poderão apresentar nova proposta 
fechada em ato contínuo à classificação; 
II. Avaliação do desempenho contratual prévio dos Licitantes, desde que exista sistema 
objetivo de avaliação instituído; 
III. Utilização de bens e serviços produzidos ou prestados por empresas brasileiras;
IV. Utilização de bens e serviços produzidos por empresas que invistam em pesquisa e 
no desenvolvimento tecnológico no País; 
V. Sorteio; 
7.8. Após a definição da melhor proposta, se a diferença em relação à proposta 
classificada em segundo lugar for de pelo menos dez por cento, a COMISSÃO poderá 
admitir o reinício da disputa aberta para a definição das demais colocações, fase em 
que os Licitantes serão convocados a reapresentar lances.
7.8.1. Neste caso, os lances iguais serão classificados conforme a ordem de 
apresentação.
7.9. A Licitante melhor classificada será convocada para reelaborar e apresentar à 
Administração Pública, a PROPOSTA adequada ao lance vencedor, no prazo de 24 
(vinte e quatro) horas, sujeitando-se a Licitante às sanções previstas neste Edital.
7.10. Após o julgamento das propostas, o licitante vencedor deverá reelaborar e 
apresentar à Comissão e Licitação, o Anexo II - Quadro 01 - Cronograma Físico no 
prazo estabelecido no edital de licitação. 
7.11. Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, o Presidente poderá 
oferecer contraproposta ao Licitante que tenha apresentado lance mais vantajoso, para 
que seja obtida melhor proposta, observado o critério de julgamento, não se admitindo 
negociar condições diferentes daquelas previstas no edital.
7.12. O Presidente anunciará o lance vencedor imediatamente após o encerramento da 
etapa de lances da sessão pública ou, quando for o caso, após a negociação e decisão 
acerca da aceitação do lance de MENOR PREÇO.
7.13. Será vencedora a empresa que atender ao edital e ofertar o MENOR PREÇO.
7.14. Nas licitações será assegurada, como critério de desempate, preferência de 
contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte, conforme disposto 
na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, procedendo-se da seguinte 
forma:
7.14.1 A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá 
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apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, 
situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado;
7.14.2. Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, 
na forma do inciso I do caput do artigo 45 da Lei Complementar nº 123, de 14 de 
dezembro de 2006, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem 
na hipótese dos §§ 1º e 2º do art. 44 desta Lei Complementar, na ordem classificatória, 
para o exercício do mesmo direito;
7.14.3. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e 
empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos §§ 1º e 
2º do art. 44 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, será realizado 
sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor 
oferta.
7.14.4. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas 
pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por 
cento) superiores à proposta mais bem classificada.
7.15. Os lances observarão o decréscimo mínimo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) do 
último valor ofertado.
7.15.1. O Presidente da Comissão poderá, de acordo com o valor dos lances ofertados, 
fixar outro valor mínimo para os novos lances.
7.16. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pela Comissão, 
implicará na exclusão da licitante da etapa de lances verbais e na consideração do 
último preço apresentado, pela licitante, para efeito de ordenação das propostas.
7.17. O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, convocadas pela 
Comissão, as licitantes deixarem de apresentar novos lances.
7.18. Na hipótese da não-contratação nos termos previstos no subitem 7.14, o objeto 
licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.
7.19. Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as propostas, a Comissão examinará:
7.19.1. A aceitabilidade da proposta de menor valor, comparando-a com valores 
consignados em planilha de acompanhamento de preços do órgão licitante, decidindo a 
respeito; 
7.19.2. O atendimento das especificações e qualificações do bem ofertado, definidas no 
Edital e seus anexos, bem como as demais condições estabelecidas.
7.20. Se a oferta não for aceitável ou se a licitante desatender as exigências de 
habilitação, a Comissão examinará as ofertas subsequentes, verificando a sua 
aceitabilidade e procedendo a sua habilitação, na ordem de classificação, e assim 
sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda as condições do edital, 
sendo a respectiva licitante declarada vencedora.
7.21. Encerrada a fase competitiva do Certame e ordenadas as propostas, será aberto 
pela Comissão o Envelope nº 2 – Documentos de Habilitação da licitante classificada 
com menor preço global.

8. DA HABILITAÇÃO: ENVELOPE Nº 02
8.1.Poderão participar da presente licitação as empresas cadastradas na Secretaria 
de Estado da Administração de Santa Catarina/Diretoria de Gestão de Materiais e 
Serviços (DGMS), que possuírem Certificado de Registro Cadastral (CRC) válido e que 
cumpram a exigência técnica prevista no item 8.2 e 8.3  deste edital.
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8.1.1.O cadastramento e a documentação necessária podem ser consultados no 
site:http://portaldecompras.sc.gov.br/index.php?option=com_content&task=view&id=7&It
emid=30.
8.1.1.1.Para as empresas não cadastradas, deverá ser apresentada a documentação 
exigida para o referido cadastro, conforme o ANEXO IX.
8.1.1.2.Os documentos que omitirem o prazo de validade serão considerados válidos 
por noventa (90) dias, a partir da data de sua emissão.
8.1.2.As empresas deverão participar da licitação isoladamente ou participação de 
consórcios.
8.1.3.Estarão impedidas de participar desta licitação as Empresas que se encontrem 
sob falência, concordata, concurso de credores ou em fase de dissolução ou liquidação 
e as que tenham sido declaradas inidôneas ou impedidas de licitar ou contratar com a 
Administração Pública por força da Lei nº 8.666/93, com suas alterações posteriores.
8.2. Para a Qualificação Técnica Operacional as empresas deverão apresentar os 
documentos elencados no item 12 do Termo de Referência: Qualificação Técnica 
mínima.
8.3. Para a Qualificação Técnica profissional as empresas deverão apresentar os 
documentos elencados no item 12 do Termo de Referência: Qualificação Técnica 
mínima.
8.4. A empresa primeira classificada deverá apresentar “Atestado de Vistoria” ou 
“Declaração Não Realização de Vistoria”. 
8.4.1. A vistoria dos locais de prestação dos serviços é facultativa.
8.4.2. A opção pela não realização de vistoria obriga a licitante a apresentação do 
Anexo VIII, do edital.
8.4.3. A opção pela realização de vistoria obriga a licitante a apresentação do Anexo 
VII, do edital.
8.4.4.A visita ao local da prestação dos serviços poderá ser realizada pelas empresas 
no dia xx/xx/2019, através de agendamento prévio, via telefone n° (48) 3664-2012/ 
Diretoria de Integração de Transporte da SIE. Na visita, Responsável Técnico da 
empresa deverá estar obrigatoriamente acompanhado por Servidor Designado pelo 
Secretário de Estado da SIE.
8.4.5. O Atestado de Vistoria deverá ser assinado por servidor da SIE que acompanhar 
o representante legal e/ou responsável técnico da empresa interessada durante a 
vistoria, onde este tomará conhecimento de todas as peculiaridades para a prestação 
dos serviços, bem como das condições existentes para execução dos mesmos.
8.5.A empresa primeira classificada deverá apresentar ainda, declaração, em 
atendimento a Lei Estadual nº 10.732, de 07/04/1998, Lei Estadual nº 16.003, de 25 de 
abril de 2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 1.694, de 23 de agosto de 2013, 
de que a empresa cumpre as normas de Saúde e Segurança do Trabalho e mantém 
programas de capacitação de seus trabalhadores no que se refere a saúde e segurança 
do trabalho, conforme modelo do Anexo XII, deste edital.
8.5.4. Após a fase de habilitação, não cabe desistência da proposta, salvo por motivo 
justo, decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão Permanente de 
Licitação (§ 6º, art. 43, da Lei nº 8.666/93, e alterações posteriores). 
8.7. A documentação exigida para habilitação, item 8, deverá ser apresentada 
preferencialmente na ordem exigida pelo Edital.
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8.8. Serão inabilitadas as empresas que não atenderem as condições de habilitação, 
conforme definido neste edital.

9. DAS IMPUGNAÇÕES, DOS ESCLARECIMENTOS E DOS RECURSOS
9.1.Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar o presente Edital por 
irregularidade na aplicação da Lei e pedir esclarecimentos, devendo protocolar o pedido 
formal e expressamente, com todos os dados de identificação e qualificação 
necessários, junto ao serviço de no Protocolo Geral do SIE, no andar térreo do Edifício 
das Diretorias, à rua Tenente Silveira, nº 162, em Florianópolis, das 13h às 19h, até o 5 
(quinto) dia útil que anteceder a data fixada para a abertura dos Envelopes de proposta, 
conforme previsto no Art. 45, inciso I, letra b) da Lei nº 12.462/11.
9.1.1.Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital, perante a Administração, a 
licitante que não o fizer até o quinto dia útil que anteceder a abertura dos envelopes de 
propostas e venha a apontar falhas ou irregularidades que o viciariam, hipótese em que 
tal comunicação não terá efeito de recurso. 
9.2.  A impugnação feita tempestivamente pela licitante não a impedirá de participar do 
certame até o transito em julgado da decisão a ela pertinente. 
9.3. O procedimento licitatório terá uma fase recursal única, que se seguirá à habilitação 
do vencedor, sendo analisados os recursos referentes ao julgamento das propostas ou 
lances e à habilitação do vencedor.
9.3.1. Os licitantes que desejarem apresentar os recursos, deverão manifestar 
imediatamente a sua intenção de recorrer, sob pena de preclusão.
9.4.Os recursos serão dirigidos à SIE, por intermédio da Comissão Permanente de 
Licitações, a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis ou, 
nesse mesmo prazo, encaminhá-los, devidamente informados, para apreciação e 
decisão da autoridade superior, devendo neste caso a decisão ser proferida dentro do 
prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado do recebimento do processo, sob pena de 
responsabilidade.
9.5.Interposto o recurso, o prazo para apresentação de contrarrazões será o mesmo do 
recurso e começará imediatamente após o encerramento do prazo recursal.
9.6.Os recursos referentes aos atos de habilitação e julgamento das propostas terão 
efeitos suspensivos, podendo a autoridade competente, motivadamente e presente 
razões de interesse público, atribuir ao recurso interposto eficácia suspensiva aos 
demais recursos.
9.7.Não será conhecido o recurso cuja petição tenha sido apresentada fora do prazo 
e/ou subscrita por procurador não habilitado legalmente no processo para responder 
pela empresa.
9.8. Na contagem dos prazos será excluído o dia do início e incluído o dia do 
vencimento.
9.9.Nenhum prazo de recurso, representação ou pedido de reconsideração se inicia ou 
corre sem que
9.10. Questionamentos referentes ao Edital e seus anexos, deverão ser feitos através 
do e-mail gelic@sie.sc.gov.br ou diretamente no portal de compras do Estado de Santa 
Catarina http://www.portaldecompras.sc.gov.br, em campo específico para 
questionamentos a este certame licitatório, em até 5 (cinco) dias úteis imediatamente 
anterior ao do recebimento dos envelopes contendo os documentos e as propostas de 

183

mailto:gelic@sie.sc.gov.br
http://www.portaldecompras.sc.gov.br


ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E 
MOBILIDADE
GERENCIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

preços, não se admitindo que sejam efetuados durante a fase de abertura dos 
Envelopes.

10. DO CONTRATO
10.1.O vencedor do Certame será convocado para, no prazo máximo de cinco dias, 
assinar o contrato, conforme minuta do ANEXO XVI.
10.2.Para a assinatura do Contrato deverá ser apresentado prova de regularidade para 
com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal, Prova de Regularidade relativa ao Fundo 
de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), Prova de Regularidade relativa a 
Seguridade Social (INSS) e prova de Regularidade relativa a Débitos Trabalhistas 
(CNDT), caso alguma certidão apresentada na fase de habilitação tenha vencido nesse 
período até a assinatura.
10.3. O adjudicatário, no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados da assinatura do Termo 
de Contrato, prestará garantia no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor 
do contrato.
10.4. A garantia poderá ser prestada em caução, em dinheiro ou título da dívida pública, 
seguro-garantia ou fiança bancária.
10.4.1. A garantia será liberada 30 (trinta) dias após o termo de recebimento definitivo 
do serviço ou retida para pagamento de eventual multa aplicada, se for o caso.
10.4.2. No caso de caução em dinheiro, o valor será depositado em conta específica, 
com rendimento financeiro, o qual será devolvido junto com o principal.
10.5. O contrato será elaborado cumprindo o que dispõe o Capítulo III da Lei n.º 
8.666/93, conforme minuta que integra este Edital.
10.6.Na contratação integrada, é vedada a celebração de termos aditivos aos 
contratos firmados, exceto nos seguintes casos:
I - Para recomposição do equilíbrio econômico-financeiro decorrente de caso fortuito ou 
força maior; 
II - Por necessidade de alteração do projeto ou das especificações para melhor 
adequação técnica aos objetivos da contratação, a pedido da administração pública, 
desde que não decorrentes de erros ou omissões por parte do contratado, observados 
os limites previstos no § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.
10.7. O prazo de execução só poderá ser prorrogado, a critério da Administração, desde 
que ocorra um dos motivos previstos no parágrafo primeiro do artigo 57 da Lei no 
8.666/1993, ou alguma das circunstâncias descritas no §5º do art. 79 da mesma Lei, 
devidamente autuado em processo próprio e aprovado pela autoridade competente.
10.7.1. O pedido de prorrogação de prazo deverá ser solicitado, no mínimo 45 (quarenta 
e cinco) dias, antes de expirar o prazo contratual.
10.8. A inexecução total ou parcial do contrato ensejará à sua rescisão, com as 
consequentes penalidades.
10.9. Os serviços referentes ao objeto deste certame serão iniciados em no máximo 
cinco dias após a emissão da Ordem de Serviço, que será emitida pelo Secretário da 
SIE de Santa Catarina após a assinatura do Contrato (e respectiva publicação no Diário 
Oficial do Estado de Santa Catarina).

11. DO PAGAMENTO
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11.1. Os serviços referentes a cada parcela serão pagos apenas depois de concluídos e 
aceitos pela CONTRATANTE, após confirmados o recebimento das respectivas ARTs 
e/ou RRTs por parte dos profissionais declarados na fase de habilitação. Não será 
admitido qualquer tipo de adiantamento.

11.2. Deverão ser emitidas junto ao CREA e/ou CAU e apresentados os comprovantes 
de pagamento das respectivas ARTs e/ou RRTs, dos autores/responsáveis pela 
elaboração dos projetos e execução das obras.

11.3. Em cada medição, a CONTRATADA deverá comprovar que os profissionais 
alocados na equipe técnica declarada na fase de habilitação continuam vinculados ao 
quadro de pessoal da empresa (período referente ao mês anterior ao da medição), 
ficando a CONTRATADA sujeita às penalidades descritas neste Termo de Referência 
no caso do não atendimento deste item.

11.4. O pagamento da primeira nota fiscal/fatura somente poderá ocorrer após a 
comprovação do cumprimento das cláusulas referentes a seguros e garantias 
contratuais.

11.5. A SIE pagará à contratada, pelos serviços contratados e executados, os preços 
integrantes da proposta aprovada, ressalvada a incidência de reajustamento e a 
ocorrência de imprevistos. Fica expressamente estabelecido que os preços incluem 
todos os custos diretos e indiretos para a execução dos serviços, de acordo com as 
condições previstos nas Especificações e nas Normas indicadas neste Edital e demais 
documentos da licitação, constituindo assim sua única remuneração pelos trabalhos 
contratados e executados.

11.6. Os pagamentos serão efetuados por Ordem Bancária, através do Banco do Brasil 
- S/A, em Florianópolis/SC, mediante requerimento da CONTRATADA ou de Procurador 
devidamente habilitado, contra a apresentação das faturas correspondentes, 
condicionado à entrega e à aprovação do serviço e ao cumprimento do cronograma de 
execução.

11.7. Os pagamentos dos serviços serão efetuados até 30 (trinta) dias, após o término 
do período correspondente aos serviços executados e será liberado mediante a 
apresentação da Certidão Negativa de Débito para com a Fazenda do Estado de Santa 
Catarina (Decreto no 3.650 de 27/05/93) e também, quando a empresa não for 
catarinense, da CND do Estado de origem (Decreto no 3.884/93, de 26/08/93). Nenhum 
pagamento será efetuado à CONTRATADA caso exista pendência junto à Justiça do 
Trabalho, Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). 

11.7. As despesas para pagamento do objeto desta licitação correrão a conta do 
FUNDO NACIONAL DA AVIAÇÃO CIVIL, conforme Termo de Compromisso nº 
05/20018 – Processo: 50000.023152/2018-96 anexo aos autos do processo.
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12. DO REAJUSTE
12.1. O contrato só será reajustado a partir de 12 (doze) meses a contar da data 
limite para apresentação da Proposta, em conformidade com a Lei Federal nº 10.192, 
de 14 de fevereiro de 2001.
12.2.O reajuste de preços contratuais será calculado de acordo com a variação do 
“Índice de Custo da Construção Civil e Obras Públicas – Edificações (Coluna 35)” da 
Fundação Getúlio Vargas.
12.3.O cálculo do reajustamento será procedido aplicando-se a seguinte fórmula:

I-  I0R=   V.
I0

,             onde

R – Reajustamento procurado;
V – Valor do pagamento solicitado a preços iniciais do contrato;
I – Índice correspondente à data de adimplemento da parcela do serviço 
faturada; e,
I0– Índice do mês referente à data limite da entrega das propostas. 

13. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
13.1. Sem prejuízo das regras previstas no art. 47 da Lei nº 12.462/2011, e no Capítulo 
IV da Lei nº 8.666/93, comete ato passível de sanção o Licitante que: 
13.1.1. Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta não celebrar o 
contrato, inclusive nas hipóteses previstas no parágrafo único do art. 40 e no art. 41 da 
Lei n° 12.462/2011;
13.1.2. Deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou apresentar 
documento falso; 
13.1.3. Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem 
motivo justificado; 
13.1.4. Não mantiver a proposta, salvo se em decorrência de fato superveniente, 
devidamente justificado; 
13.1.5. Fraudar a licitação ou praticar atos fraudulentos na execução do contrato; 
25.1.6. Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal; 
13.1.7. Der causa à inexecução total ou parcial do contrato. 
13.1.8. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto 
às condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou conluio 
entre os licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da 
fase de lances. 
13.1.9. Aquele que se comprometer as irregularidades do item 25.1, ficará impedido de 
licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, pelo prazo de 
até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas no instrumento convocatório e no 
contrato, bem como das demais cominações legais. 
13.2. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas no 
subitem anterior ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às 
seguintes sanções: 
13.2.1 – Multa: aplicar-se-á conforme percentuais abaixo: 
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a) 5% (cinco por cento) sobre o valor da proposta, nos casos em que a licitante deixar 
de apresentar a documentação exigida pelo certame;
b) 10% (dez por cento) sobre o valor da proposta no caso em que a licitante não a 
mantenha, no prazo de validade da proposta; 
c) 15% (quinze por cento) sobre o valor da proposta no caso em que a licitante 
apresentar documento falso ou no caso de recusa injustificada do licitante adjudicatário 
em assinar o contrato ou retirar o documento equivalente, dentro do prazo estabelecido 
pela Administração; 
d) 20% (vinte por cento) sobre o valor da proposta no caso em que a licitante cometer 
fraude ou comportar-se de modo inidôneo no âmbito da licitação. 
13.3. As sanções aplicáveis são advertência, multa, suspensão temporária de 
participação em licitação, impedimento de licitar e contratar e declaração de 
inidoneidade, nos termos do estabelecido no art. 47 da Lei nº 12.462 de 04 de agosto 
de 2011, no Capítulo IV da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, no Decreto Estadual 
2.617 de 16 de setembro de 2009 e demais disposições da legislação vigente.
13.4. Na aplicação das penalidades previstas neste edital, a Administração considerará, 
motivadamente, a gravidade da falta, seus efeitos, bem como os antecedentes da 
licitante ou contratada, graduando-as e podendo deixar de aplicá-las, se admitidas as 
justificativas da licitante ou contratada, nos termos do que dispõe o art. 87, caput, da Lei 
Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.
13.5. As penalidades aplicadas serão registradas no cadastro da licitante/contratada.

14. DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO
14.1. Decorrido o prazo para interposição de recurso em face do julgamento das 
propostas ou lances e à habilitação do vencedor, caso nenhum tenha sido interposto, 
ou, julgados os que acaso tenham sido postulados, o Secretário da SIE adjudicará e 
homologará o resultado da licitação, podendo, observado o disposto no art. 28 da Lei 
Federal nº 12.462/11, revogá-la ou anulá-la.
14.2. A adjudicatária firmará, após a homologação do resultado da licitação, o 
respectivo contrato, conforme ANEXO XIII, integrante deste Edital, observadas as 
condições estipuladas no mesmo;
14.3. A adjudicatária será notificada por e-mail pela Comissão Permanente de 
Licitações para, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data do recebimento 
da notificação, assinar o contrato, ou instrumento equivalente.
14.3.1. Este prazo, a requerimento da adjudicatária e a critério exclusivo da CPL, 
presentes as razões de interesse público, poderá ser prorrogado uma vez, por igual 
período.
14.4. O ato de convocação da adjudicatária para assinatura do contrato ou instrumento 
equivalente interrompe a contagem do prazo de validade da proposta.

15. DA REVOGAÇÃO E ANULAÇÃO
15.1.A SIE, em ato/despacho fundamentado, poderá revogar a licitação por razões de 
interesse público e deverá anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de 
terceiro, sem a obrigação de indenizar.
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16. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

16.1. As despesas para pagamento do objeto desta licitação correrão a conta do 
FUNDO NACIONAL DA AVIAÇÃO CIVIL, conforme Termo de Compromisso nº 
05/20018 – Processo: 50000.023152/2018-96 anexo aos autos do processo.
16.2. Os recursos serão repassados pela União em atendimento ao disposto no art. 6º 
da Portaria nº 624, de 23 de novembro de 2017.

17. DISPOSIÇÕES GERAIS
17.1. Além do estabelecimento neste Edital, os procedimentos licitatórios reger-se-ão 
Lei Nº 12.462, de 05 de agosto de 2011, no Decreto Nº 7.581, de 11 de outubro de 
2011, aplicando - se a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, quando expressamente 
indicado na Lei nº 12.462/2011 e demais legislações em vigor que lhes for inerente, não 
cabendo aos participantes a alegação de desconhecimento, sob qualquer pretexto.
17.2. A empresa poderá obter elementos necessários à interpretação e ao perfeito 
conhecimento desta licitação junto a esta Comissão Permanente de Licitação, por meio 
do e-mail: gelic@sie.sc.gov.br, até o quinto dia útil anterior à data do recebimento das 
propostas.
17.3. A Comissão Permanente de Licitação, a qualquer tempo, poderá solicitar à 
empresa esclarecimento ou confirmação sobre documentos apresentados na fase de 
habilitação ou sobre dados e elementos técnicos constantes na proposta para dirimir 
dúvidas na sua interpretação.
17.4. O proponente deverá arcar com todos os custos associados com a preparação e 
apresentação de sua proposta. A SIE, em nenhuma hipótese, será responsável por tais 
custos, quaisquer que sejam os procedimentos seguidos na licitação ou os resultados 
desta.

18. DO FORO
Fica eleito o foro da comarca da Capital (Florianópolis) como competente para dirimir 
quaisquer questões oriundas do presente edital.

Florianópolis, 24 de setembro de 2019.

CARLOS HASSLER
Secretário de Estado da Infraestrutura e Mobilidade
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ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

CONTRATAÇÃO INTEGRADA DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE 
ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO, LICENCIAMENTO 
AMBIENTAL, PROJETO EXECUTIVO, PARA POSTERIOR EXECUÇÃO DE OBRAS 
DE ENGENHARIA AEROPORTUÁRIA E SERVIÇOS COMPLEMENTARES PARA O 
AEROPORTO SANTA TEREZINHA LOCALIZADO NO MUNICÍPIO CATARINENSE 
DE JOAÇABA, INTEGRANTE DO “PROGRAMA DE AVIAÇÃO REGIONAL” DO 
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA, UTILIZANDO MODELAGEM DE 
INFORMAÇÃO DA CONSTRUÇÃO (BIM), CONFORME TERMO DE COMPROMISSO 
Nº 05/2018, CELEBRADO ENTRE A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DA 
INFRAESTRUTURA, E PELO ESTADO DE SANTA CATARINA, POR INTERMÉDIO 
DA SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE –SIE/SC.

AEROPORTO SANTA TEREZINHA - JOAÇABA/SC
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1. OBJETO

Contratação integrada de serviços técnicos especializados de engenharia para 
elaboração de Projeto Básico e Projeto Executivo, Execução de Obras de Engenharia 
Aeroportuária e Serviços Complementares para o Aeroporto Santa Terezinha 
localizado no município catarinense de Joaçaba, integrante do “Programa de Aviação 
Regional” do Ministério da Infraestrutura, utilizando modelagem de informação da 
construção (BIM), conforme Termo de Compromisso Nº 05/2018, celebrado entre a 
União por intermédio do Ministério da Infraestrutura, e pelo Estado de Santa Catarina, 
por intermédio da Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade – SIE/SC:

- Complementares para o aeroporto de JOAÇABA/SC, integrante do “Programa 
de Investimento em Logística: Aeroportos” do Governo Federal.

2. JUSTIFICATIVAS 

Por ser um país de 8,5 milhões de quilômetros quadrados de área, o imenso território 
brasileiro demanda ser integrado por uma rede de transportes que permita o pleno 
desenvolvimento da economia do interior e o acesso de sua população a bens e 
serviços dos quais os moradores da região litorânea e das grandes capitais possam 
desfrutar.

Diferentemente de outros países de dimensões continentais, servidos por ferrovias, o 
Brasil tem nas rodovias seu principal modal de transporte. Com imensas distâncias a 
percorrer e dificuldades impostas pelo clima tropical, o transporte torna-se caro e 
ineficiente. Na Amazônia legal, por exemplo, que ocupa 60% do território nacional, a 
dificuldade logística produz isolamento e pobreza.

O transporte aéreo, portanto, é estratégico para conectar essas regiões. No entanto, há 
poucos aeroportos operando voos regulares no interior e os que existem têm 
infraestrutura precária, há anos sem investimentos. 

Para solucionar esse gargalo ao desenvolvimento nacional e para democratizar o 
transporte no país, o Governo Federal lançou o Programa de Aviação Regional, com o 
objetivo de dotar o Brasil de uma rede de aeroportos regionais que permitam que as 
empresas aéreas ofereçam preços competitivos, de forma a garantir que 96% da 
população brasileira estejam a 200 quilômetros ou menos de um aeroporto com 
condições de operar voos regulares.

O Programa foi lançado em dezembro de 2012 com o intuito de conectar o Brasil e levar 
desenvolvimento e serviços sociais a lugares distantes dos grandes centros. Para tanto, 
o Governo Federal manifestou a intenção de investir, em um primeiro momento, na 
construção ou reforma de até 270 aeroportos em todo o território nacional.
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O objetivo do Programa é aumentar o acesso da população brasileira ao transporte 
aéreo, com ações que, no âmbito de investimento em infraestrutura, visam desenvolver 
a rede de aviação regional por meio de intervenções que possibilitem que os aeroportos 
tenham condições para receber voos comerciais.

Para o desenvolvimento dessas ações, em 20 de junho de 2013, o Banco do Brasil foi 
contratado pela União, através do Contrato nº 11/2013, para gerir os recursos do Fundo 
Nacional de Aviação Civil (FNAC), configurando-o como agente executor do Programa.

Em um país de dimensões continentais como o Brasil, ter uma ampla rede de 
aeroportos é uma forma de fomentar o desenvolvimento local, com impacto econômico 
positivo para as cidades envolvidas na área de influência do complexo aeroportuário, 
principalmente em Unidades da Federação com extensas dimensões territoriais, onde 
grande parte dos municípios padece por isolamento geográfico e logístico.

O Brasil vem exibindo uma tendência de descentralização da atividade econômica que, 
antes, era concentrada no litoral e em regiões altamente adensadas. Isto tem feito com 
que municípios e regiões do interior se desenvolvam, dando suporte às atividades 
econômicas dos grandes centros urbanos, dinamizando a economia nacional. Nesse 
contexto, o transporte aéreo assume papel fundamental na conectividade dessas 
cidades ou regiões.

O aeroporto de Santa Terezinha está localizado no município de Joaçaba, no Estado do 
Santa Catarina, região que é um importante pólo industrial, em especial no setor metal-
mecânico, processamento de madeira e alimentício, sendo considerado o centro 
econômico universitário e político do meio oeste catarinense. No entanto, o Aeroporto 
apresenta deficiência nos requisitos de infraestrutura. Atualmente, o aeroporto possui 
uma pista de pouso e decolagem (PPD) com 1.260m de comprimento e apenas 18m de 
largura, cujas dimensões tanto da PPD como das áreas escape (faixa de pista), não 
atendem os critérios de segurança para operação de aeronaves de maior porte. Por 
estar localizado em área geograficamente estratégica no contexto do Estado de Santa 
Catarina, o Aeroporto de Joaçaba é utilizado por voos de transporte de órgãos, 
translado de enfermos e demais operações de utilidade pública, operações estas que 
dependem muito da regularidade operacional do aeroporto, vislumbrando-se a 
necessidade urgente da implantação do serviço de informação de voo(AFIS) e posterior 
estabelecimento de procedimentos de aproximação por instrumentos (IFR). Assim, se 
faz necessária a contratação de empresa especializada para elaboração dos projetos 
básicos e projetos executivos de engenharia para a posterior execução das obras de 
ampliação e adequação do aeroporto de Joaçaba, afim de que essa importante 
infraestrutura de transporte possa oferecer meios de contribuir com o desenvolvimento 
da região, tanto no caráter econômico como social.

192



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E 
MOBILIDADE
GERENCIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

Adoção do RDC

As licitações para contratar as obras do Programa de Aviação Regional poderão ser 
conduzidas pelo Regime Diferenciado de Contratações Públicas – RDC, instituído pela 
Lei nº 12.462/2011 e regulamentado pelo Decreto  nº 7.581/2011, com amparo no 
disposto no art. 63-A, §1º da mencionada Lei, que assim define:

Art. 63-A. Os recursos do FNAC serão geridos e administrados 
pela Secretaria de Aviação Civil da Presidência da República ou, 
a seu critério, por instituição financeira pública federal, quando 
destinados à modernização, construção, ampliação ou reforma 
de aeródromos públicos.

§ 1o Para a consecução dos objetivos previstos no caput, a 
Secretaria de Aviação Civil da Presidência da República, 
diretamente ou, a seu critério, por intermédio de instituição 
financeira pública federal, realizará procedimento licitatório, 
podendo, em nome próprio ou de terceiros, adquirir bens, 
contratar obras e serviços de engenharia e de técnicos 
especializados e utilizar-se do Regime Diferenciado de 
Contratações Públicas - RDC. 

O regime de execução será a contratação integrada, prevista no art. 8º da Lei nº 
12.462/2011. A opção pelo RDC – Contratação Integrada foi motivada, em especial, 
pela busca de maior eficiência na execução do objeto, aliada aos seguintes fatores:

a) Aproximação das contratações públicas com as sistemáticas 
utilizadas pelo setor privado;

b) Compartilhamento dos riscos inerentes ao empreendimento com a 
Contratada;

c) Possibilidade de simplificar, dar celeridade e obter maior eficácia nos 
procedimentos operacionais do certame;

d) Alinhamento com as diretrizes de Governo.

A configuração adequada à contratação é:

a) Forma de execução da licitação: eletrônica;

b) Modo de disputa: aberto; 

c) Regime de contratação: Integrada.
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Enquadramento Legal para adoção do Regime de Contratação Integrada

O art. 9º da Lei 12.462/2011 estabelece que “nas licitações de obras e serviços de 
engenharia, no âmbito do RDC, poderá ser utilizada a contratação integrada, desde que 
técnica e economicamente justificada e cujo objeto envolva, pelo menos, uma das 
seguintes condições: I- inovação tecnológica ou técnica; II- possibilidade de execução 
com diferentes metodologias; ou III- possibilidade de execução com tecnologias de 
domínio restrito no mercado” 

Nos termos do art. 9º, § 1º, a contratação integrada “compreende a elaboração e o 
desenvolvimento dos projetos básico e executivo, a execução de obras e serviços de 
engenharia, a montagem, a realização de testes, a pré-operação e todas as demais 
operações necessárias e suficientes para a entrega final do objeto”.

Os empreendimentos do Programa de Aviação Regional compreendem uma 
diversidade de projetos (Terminal de Passageiros, Seção Contra Incêndio, Estação 
Prestadora de Serviços de Telecomunicação e de Tráfego Aéreo e infraestrutura – Pista 
de pouso e decolagem, Taxiway, pátio de aeronaves, vias de serviços, estacionamentos 
de veículos, equipamentos de navegação aérea) que, de acordo com as 
particularidades de cada caso, requerem maiores ou menores intervenções e 
detalhamento das obras a serem executadas.

No caso específico das obras no Aeroporto de JOAÇABA/SC, conforme disposto neste 
documento, é possível executá-las por meio de diferentes metodologias e há 
justificativas técnicas e econômicas para tal, sendo aplicável, portanto, o regime de 
contratação integrada, com amparo no disposto no inciso II do art. 9º da Lei do RDC.

Pelo exposto, o regime de contratação integrada contribuirá para o sucesso do 
Programa de Aviação Regional, considerando (i) que possibilita maior celeridade aos 
procedimentos de contratação e de execução das obras, à medida que serão licitadas, 
conjuntamente, todas as parcelas da obra e dos serviços, gerando um único contrato 
para todo o empreendimento e (ii) a vantajosidade de se atribuir maior responsabilidade 
ao particular numa atividade que será melhor desempenhada pela iniciativa privada, 
diminuindo, consequentemente, os riscos assumidos pela Administração Pública.

Possibilidade de Execução com Diferentes Metodologias (art. 9º, inciso II, da Lei 
nº 12.462/2011)

Diversas são as soluções passíveis de serem adotadas para a construção/reforma de 
aeroportos. A facilidade que o particular tem em conhecer, de forma detalhada, todas as 
metodologias construtivas disponíveis no mercado e passíveis de serem utilizadas 
contribuiu para a escolha da contratação integrada como regime de execução das 
obras. Destaca-se o interesse da Administração para que os resultados atendam aos 
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padrões mínimos de qualidade, durabilidade, prazo e segurança definidos no Edital e 
que devem ser observados pelos licitantes na escolha da metodologia.

A partir da absorção de metodologias diferenciadas apresentadas por empresas 
licitantes, a Administração pretende obter redução do esforço de trabalho, aumento de 
produtividade, melhoria na qualidade dos produtos entregues, redução de prazos e 
ganhos de planejamento.

Considerando que o aeroporto será fechado para execução das obras, quanto mais 
eficiente a metodologia adotada, mais célere será o término das intervenções, 
possibilitando agilidade na entrega do aeroporto em funcionamento à população, em 
atendimento ao interesse público. 

No caso concreto, o particular poderá incorporar diferentes soluções e métodos 
construtivos nos itens descritos a seguir, de forma a oferecer soluções técnicas mais 
adequadas e vantajosas ao empreendimento, levando em conta a sua expertise e/ou 
condições específicas. Permitir ao particular apresentar outras metodologias 
construtivas, diferentes daquelas referenciadas no anteprojeto, pode proporcionar 
menores custos de obra e maior efetividade executiva, trazendo, dentre outros, 
benefícios financeiros e redução de prazos para a Administração.

Cota de execução, declividade e geometria da PDD, Taxiway e pátio de aeronaves.

Poderá ser apresentada solução de projeto diferente daquela utilizada pela 
Administração nos Anteprojetos de Engenharia, anexos deste Documento, no que se 
refere à definição da cota de construção, à declividade e à geometria da PPD, Taxiway 
e pátio de aeronaves.

A definição desses itens (cota, declividade e geometria) impacta diretamente nos custos 
de movimentação de terra, pois tais serviços geram volumes de cortes e/ou aterros 
significativos.

As normas técnicas permitem que sejam adotadas diferentes cotas para PPD, Taxiway 
e pátio de aeronaves, otimizando a necessidade de movimentação de terra, respeitadas 
as inclinações máximas para Taxiway entre PPD e pátio. Assim, a depender da 
conformidade topográfica do terreno, pode-se determinar diferentes cotas para a PPD, 
Taxiway e pátio, reduzindo a terraplenagem, como já mencionado.

A depender da solução a ser empregada, pode-se alcançar custos e prazos de 
execução menores do que aqueles utilizados pela Administração em seu orçamento de 
referência. Portanto, cabe ao particular analisar qual a alternativa mais vantajosa, 
valendo-se de sua expertise e observados os parâmetros mínimos definidos pela 
Administração.
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Escolha da jazida pelo particular, que permita uma redução da Distância Média de 
Transporte (DMT)

A escolha da jazida também é um fator importante na definição do orçamento de uma 
obra, haja vista que o custo do transporte de materiais até o canteiro da obra costuma 
ser representativo. Assim, quanto mais próxima a jazida for da obra, menores serão os 
custos. O mesmo raciocínio serve para a definição dos locais de descarte (bota-fora). A 
definição da(s) jazida(s) e do bota-fora(s) deverá ser seguido de licenciamento 
ambiental dessas atividades, sendo a menor distância da jazida e bota-fora com 
licenciamento vigente. Neste caso o menor custo deverá estar associado a soma dos 
valores DMT e licenciamento ambiental.

No que se refere a bota-fora(s) o particular pode apresentar dentro das condições de 
qualidade e especificações reutilizar esses subprodutos ou mesmo propor condições 
para evitar a retirada de materiais que sejam qualificados como bota-fora(s), deste que 
sejam apresentadas as condições técnicas. Essas ações irão de encontro a 
sustentabilidade, a redução do consumo de materiais e impactos ambientais.

Observa-se, ainda, que a escolha da solução de estrutura de pavimentação terá 
influência direta na definição da jazida e, portanto, no cálculo da DMT. Assim, a escolha 
da metodologia deve, dentre outros fatores, levar em consideração a disponibilidade de 
materiais na região, a quantidade, a qualidade do material e a distância da jazida até o 
local da obra.

Deste modo, permitir que o particular defina a jazida e locais de bota-fora, levando em 
consideração sua experiência e conhecimento da região, pode trazer ganhos 
significativos à Administração, sempre mantidas as normas técnicas e ambientais 
aplicáveis ao caso.

Escolha dos materiais para a pavimentação da PPD, Taxiway e pátio de aeronaves, 
com resistências que permitam atender às premissas requeridas nos Anteprojetos de 
Engenharia, anexos deste Documento.

A escolha da solução a ser adotada pelo particular na definição da estrutura do 
pavimento também pode se constituir em vantagem à Administração, considerando a 
diversidade dos materiais que podem ser empregados, sejam eles em pavimentações 
rígidas, semirrígidas ou flexíveis.

Pode-se citar, como exemplos de soluções de estrutura da pavimentação, o uso da brita 
graduada simples (BGS) com brita ou bica corrida, macadame hidráulico, macadame a 
seco, misturas estabilizadas granulometricamente (estabilizadas por combinação de 
materiais para atender certos requisitos ou mecanicamente), solo-agregado, solo 
natural, solo melhorado com cimento ou cal, dentre outras.

Ressalte-se, ainda, a existência de outros materiais de uso crescente em pavimentação, 
decorrentes de reutilização e reciclagem, tais como: escória de alto-forno, agregado 
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reciclado de resíduo sólido de construção civil e demolições, rejeitos de extração de 
rochas ornamentais, mistura asfáltica fresada, etc.

Opcionalmente pode-se utilizar materiais cimentados, tais como: brita graduada tratada 
com cimento (BGTC), solo-cimento, solo-cal, solo-cal-cimento, concreto rolado (CCR – 
concreto compactado a rolo).

Também podem ser utilizadas nas metodologias construtivas as misturas asfálticas, 
como o solo-asfalto, solo-emulsão, macadame betuminoso e base asfáltica de módulo 
elevado.

Por outro lado, os solos lateríticos, disponíveis em grande parte do Brasil, são muito 
homogêneos e quando possuem elevada concentração de ferro podem atuar como um 
cimento natural, aglutinando partículas, formando frações de pedregulho altamente 
resistentes. Nesse caso, são chamados de solos lateríticos concrecionados, cuja fração 
de pedregulhos é composta de concreções lateríticas. A título de exemplo podemos 
mencionar a ocorrência desses solos na Amazônia onde se permitiu a construção de 
pistas de aeroportos com o seu emprego em corpos de aterro e camadas estruturais, 
apresentando excelente comportamento geotécnico.

Ressalte-se que as condições mínimas de dimensionamento da pavimentação 
encontram-se indicadas no Anteprojeto de Engenharia, e foram definidas levando em 
consideração a aeronave de projeto, o PMD, o horizonte de projeto e o mix de 
aeronaves.

Portanto, o particular pode, a partir de seu conhecimento e experiência, apresentar uma 
solução distinta daquela considerada pela Administração no Anteprojeto de Engenharia, 
o que poderá acarretar ganhos para Administração, tanto no que se refere à qualidade 
do produto final quanto aos custos envolvidos. Ressalte-se novamente que os 
parâmetros mínimos definidos pela Administração devem ser atendidos.

Possibilidade de alterações das edificações Casa de Força (KF) e guarita.

Em função da sua expertise, o particular poderá apresentar proposições para alterações 
nos projetos, observados os parâmetros estabelecidos pela Administração em especial 
com relação à: 

Utilização de materiais conforme a sua disponibilidade local, como, por exemplo, 
cerâmicas, forros, calçamentos adequados aos objetivos do empreendimento e às 
condições do local de implantação, atendendo, no mínimo, às características técnicas 
dos materiais especificados;

a) Adoção de métodos construtivos diferenciados para os projetos estruturais 
como, por exemplo, a estrutura de concreto pré-moldado ou armado in loco ou, 
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ainda, estrutura metálica, utilização de bloco de concreto ou cerâmico, desde 
que mantido o projeto arquitetônico;

b) Adoção de soluções técnicas para a execução das fundações, como por 
exemplo: estaca pré-moldada ou metálica, radier, tubulão etc., de acordo com o 
tipo de solo encontrado na região versus o carregamento das edificações;

c) Pequenas alterações de leiaute desde que não alterem as condições estruturais.

Além de propiciar economia à Administração, eventuais adequações à realidade local 
poderão proporcionar uma construção mais eficiente, explorando as capacidades 
técnicas específicas da empresa, possibilitando aproveitar as características regionais 
da indústria da construção civil e permitindo um aproveitamento mais efetivo da mão de 
obra local, o que poderá trazer benefícios futuros à manutenção da edificação. 

Infraestrutura dos auxílios à navegação aérea

Será permitida a alteração da alocação dos auxílios, desde que respeitadas as normas 
pertinentes, possibilitando uma melhoria no traçado das instalações de infraestrutura 
básica para os equipamentos.

Sistemas de drenagem

Os sistemas de drenagem permitem uma ampla gama de alternativas, tais como 
aplicação de bacias de retenção ou câmaras drenantes para reduzir as dimensões das 
canaletas e dos dissipadores de energia em saídas de forma a reduzir a velocidade de 
escoamento, minimizando os efeitos erosivos da disposição final junto ao terreno 
natural. A análise dos custos para implantação de canaletas e das técnicas para 
redução de vazão ou velocidades de escoamento poderão trazer soluções mais 
econômicas. 

Há, ainda, a possibilidade de se utilizar geotêxteis como filtro e como separador, 
permitindo o fluxo da água e impedindo a migração das partículas finas do solo. Isto 
permite a vazão da água e impede a contaminação do agregado e o consequente 
entupimento do sistema.

Construção de taludes

A movimentação de terra necessária para tornar um terreno natural em um ambiente 
adequado para a implantação dos sistemas que compõe um sítio aeroportuário, 
edificações e pavimentos, exige a execução de cortes e aterros. A necessidade de se 
executar taludes para se alcançar a estabilidade da estrutura se deve às características 
de ângulo de atrito e coesão do solo, podendo as saias do aterro ocupar grandes áreas, 
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o que exige gastos com material de empréstimo, para o caso de aterro, ou uma maior 
retirada de material, no caso de cortes, ou até mesmo aumento de áreas de 
desapropriação em casos extremos.

Geotêxteis e geogrelhas permitem a construção de taludes muito mais íngremes do que 
seria possível com solo sem reforço, mantendo os fatores de segurança que o projeto 
exige. Considerando os diversos programas computadorizados existentes no mercado, 
pode o particular dispor de opções para elaborar os cálculos de estabilidade 
necessários. Também no tratamento de encostas e controle da erosão os geossintéticos 
oferecem uma gama de soluções eficazes e econômicas, com ênfase na rápida 
recomposição da vegetação das encostas e resistência suficiente para assegurar a 
estabilidade a longo prazo.

Além disso, a depender da disponibilidade de equipamentos da empresa, poderão ser 
adotadas metodologias de estabilização como muros de arrimo com grampos, tirantes, 
contrafortes, gabião, parede diafragma, dentre outros, que poderão reduzir impactos 
com movimento de terra. 

Equipamentos e logística de obra

A possibilidade de explorar diferentes tecnologias utilizadas pelo particular quanto aos 
equipamentos utilizados e a logística da obra como, por exemplo: gruas, caminhões, 
rolos compactadores e guindastes, possibilitam a economia através da eficiência de 
operação do canteiro.

A possibilidade também de explorar técnicas de produção enxuta, ou Lean Construcion 
– “Construção enxuta” como forma de aumentar a produtividade e reduzir os momentos 
de execução com baixa produtividade, sendo essas substituídas por métodos mais 
produtivos e com redução de desperdícios, trazendo economia para a obra.

Proteção da faixa de pista, faixa preparada e RESA

Para a proteção da faixa de pista, faixa preparada e RESA, podem ser adotadas 
alternativas considerando as condições climáticas da mesorregião e a flora local 
disponível visando à redução de custos de implantação e manutenção. Por exemplo, há 
variedades de gramas que melhor se adequam às condições climáticas de uma 
determinada região adicionadas aos métodos de plantio que podem ser leivas, 
semeadura simples ou hidro jateamento de sementes. Pode-se também proteger estas 
áreas com a preparação de solos com a compactação, uso de cimento ou cal além de 
eventuais proteções baseadas em materiais sintéticos.
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Justificativas Técnicas e Econômicas (art. 9º da Lei nº 12.462/2011)

Nos termos do art. 9º, caput, da Lei nº 12.462/2011, a contratação integrada poderá ser 
utilizada sempre que se enquadrar em pelo menos uma das condições estabelecidas 
(inovação tecnológica ou técnica; metodologias diferenciadas ou execução com 
tecnologias de domínio restrito) e desde que haja justificativa técnica e econômica para 
tanto.

As obras nos sítios aeroportuários podem, à primeira vista, parecer de simples 
execução, especialmente quando analisadas separadamente (TPS, SCI, EPTA/TWR). 
No entanto, tratam-se de obras interdependentes e que devem obedecer, por menor 
que seja o sítio, a normas nacionais e internacionais que regulam o setor aéreo, o que 
as diferenciam das obras comuns.

Ao final das obras, o aeroporto só poderá ser utilizado se devidamente homologado 
pelos órgãos competentes. A homologação de um aeroporto – e, consequentemente, 
sua abertura para o tráfego aéreo – está condicionada a um processo complexo, cuja 
responsabilidade é da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), tendo como 
interveniente o Departamento de Controle do Espaço Aéreo/ Centro Integrado de 
Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo (DECEA/CINDACTA). Nesse processo, são 
avaliados o cumprimento dos requisitos de tráfego aéreo e de obstáculos 
(DECEA/CINDACTA), da estrutura do operador do aeródromo e de adequação da 
infraestrutura aeroportuária à legislação vigente (ANAC).

As intervenções em sítios aeroportuários com operação aeronáutica são sensíveis, 
principalmente quando envolvem obras na Área de Movimento (TWY, Pátio), pois 
poderá haver a necessidade de paralisação das operações por um determinado 
intervalo de tempo (janela), o que poderá demandar ajustes na malha aérea. Uma vez 
liberada a área de movimento para execução das intervenções, iniciar-se-á a 
mobilização dos equipamentos e execução das obras propriamente ditas. Ao término da 
janela liberada para intervenções, a área sob intervenção deve ser totalmente 
desobstruída para que a operação do aeroporto reinicie com segurança. Tal 
desobstrução deve ser bastante criteriosa, pois o menor artefato ou resíduo deixado na 
pista pode impactar seriamente a segurança, trazendo riscos às aeronaves, tripulantes 
e passageiros. 

Em qualquer situação que envolva obras na área de movimento dos aeroportos, deve 
haver autorização pela ANAC – órgão responsável por avaliar as condições de 
segurança operacional e por efetuar a coordenação do processo junto às empresas 
aéreas – com a antecedência prevista em regulamento. Tal autorização é formalmente 
solicitada pelo operador do aeródromo à ANAC e, se houver possibilidade de impacto 
nas operações aéreas comerciais, deve ser tratado junto às empresas porventura 
afetadas, que terão a oportunidade de se manifestar acerca dos horários e demais 
informações que impactam os voos, sugerindo eventuais ajustes na malha, se for o 
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caso. Paralelamente, o operador de aeródromo deve, caso se enquadre nos requisitos 
previstos em regulamento, apresentar à ANAC o cronograma de obras e o Plano 
Específico de Segurança Operacional para Obras e Serviços – PESO-OS. 

Além da complexidade relativa à implantação do lado ar, acima mencionada, observa-se 
que, os licitantes deverão considerar em suas propostas ações para minimizar os 
prejuízos à operação e aos usuários. Assim, a visão sistêmica do empreendimento 
exigirá do particular planejamento, concepção e gestão eficientes durante a execução 
contratual (desde a elaboração dos projetos e definição dos cronogramas físicos, até a 
realização das obras), permitindo que sejam propostas formas de execução que 
causem o menor impacto (ou incômodo) possível aos usuários. Normalmente, tais 
reformas são realizadas por etapas, isolando as áreas com intervenções e efetuando, 
juntamente com o operador do aeródromo, ajustes nos fluxos operacionais, em especial 
naqueles relativos ao embarque/desembarque de passageiros, para atender as regras 
de segurança estipuladas pela ANAC. 

Para os empreendimentos aeroportuários em tela, haverá a necessidade de 
interconexão entre diferentes tipos de obras (SCI, PPD, TWY, Pátio etc.), sendo que 
diferença de cotas (falta de alinhamento vertical) entre elas pode resultar em desníveis 
que inviabilizariam a homologação do aeroporto e, consequentemente, sua abertura ao 
tráfego aéreo, como, infelizmente, há vários exemplos no Brasil. 

Destaca-se, também, que a execução das obras não poderá, em hipótese alguma, 
comprometer a segurança operacional do aeroporto. Para tanto, conferir a um único 
ente a atribuição de elaborar os projetos e respectivos cronogramas físicos, além da 
execução da obra, também contribuirá para que a solução apresentada minimize os 
riscos à segurança de voo, cujas normas são definidas pela ANAC.

Justificativa Técnica

O regime de contratação integrada confere aos particulares uma margem de autonomia 
mais abrangente com relação à concepção dos serviços a serem prestados, na medida 
em que elaborarão os projetos e executarão as obras. 

Espera - se, diante desta premissa, que o particular execute diversas etapas do 
empreendimento concomitantemente. Permite, por exemplo, que se inicie a reforma ou 
implantação de uma edificação enquanto o projeto executivo da Pista de Pouso e 
Decolagem esteja em elaboração. A adoção de tal procedimento pelo particular 
permitirá utilização otimizada de seus recursos de projeto e de campo reduzindo seus 
custos e o tempo de execução do empreendimento.

Com efeito, transferir à contratada o encargo de formular os projetos promove uma 
oportunidade de cooperação mais acentuada entre os envolvidos, na medida em que 
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sua participação na elaboração do projeto possibilitará a obtenção de ganhos de 
eficiência na execução do contrato.

Além disso, ao ser responsável por elaborar os projetos básico e executivo, a 
contratada assumirá, também, os riscos associados à execução da obra ou serviço, não 
podendo alegar, por exemplo, falhas nos projetos para modificar o contrato e ensejar 
aditivos de expansão. 

Pelo exposto, a escolha da contratação integrada justifica-se, tecnicamente, por figurar 
como a solução mais adequada para a execução das obras de infraestrutura do 
Programa de Aviação Regional, haja vista a possibilidade de a Administração vir a se 
beneficiar da expertise das empresas no planejamento e execução dos 
empreendimentos, as quais poderão utilizar a metodologia de execução mais eficiente e 
de acordo com suas particularidades respeitando os requisitos do Anteprojeto de 
Engenharia e possibilitando a homologação do aeroporto.

Justificativa Econômica

A responsabilidade atribuída ao particular de elaborar os Projetos Básico e Executivo, 
além de executar a obra, possibilitará que o licitante tenha uma visão global do 
empreendimento, e, consequentemente, que venha a adotar solução que resulte em 
ganhos operacionais para o aeroporto, viabilizando a entrega do empreendimento, em 
alguns casos, sem que haja paralização total da operação do sítio. Possibilitará, 
também, que a Administração usufrua dos benefícios advindos do conhecimento do 
particular aplicados ao empreendimento.

No presente caso, uma das justificativas econômicas para a adoção da contratação 
integrada consiste no fato de que a concentração de todas as etapas do 
empreendimento, e dos respectivos riscos, a uma única empresa ensejará celeridade 
processual e economia de recursos para a Administração, em comparação à opção de 
licitar separadamente as diversas parcelas do objeto. 

A celeridade processual é uma das vantagens da contratação integrada, amplamente 
divulgada pela doutrina e pelos órgãos que a utilizam. Trata-se da possibilidade de 
obter uma redução no prazo final de entrega de todo o empreendimento diante, dentre 
outros, da supressão de um processo licitatório (para contratação dos projetos). Tal 
supressão, além da redução de prazos com sua realização (devendo ser computados 
todos os procedimentos relativos às fases interna e externa da licitação), acarretará 
benefícios durante a execução contratual, diante da eliminação das alegações de erros 
e/ou omissões de projetos, por parte da contratada. 

Ademais, a possibilidade de o licitante propor a solução que entende mais adequada 
para o empreendimento, aliada à maior integração entre o projeto e sua execução, 
poderá levá-lo a alcançar, de forma mais eficiente, o objetivo da contratação. Por 
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consequência, a tendência é que as obras sejam executadas com maior rapidez. Há 
que se considerar, inclusive, que a empresa terá maior compromisso com todo o 
empreendimento, à medida que a resolução da maioria dos problemas que surgirem 
durante a execução contratual será de sua própria responsabilidade, conforme definido 
no Documento nº 8 - Matriz de Responsabilidades, em anexo. 

Os ganhos para a Administração advindos da utilização da contratação integrada estão 
evidenciados, considerando, dentre os benefícios já elencados, o fato de o Anteprojeto 
de Engenharia, conter elementos suficientes para a caracterização da obra, o que 
permitiu uma estimativa de custo do empreendimento com boa margem de segurança. 
Assim, a contratação integrada possibilitará a obtenção de solução economicamente 
mais vantajosa e o particular assumirá os riscos decorrentes da sua solução.

Cabe destacar que a assunção dos riscos pelo particular, evidenciada na Matriz de 
Responsabilidades, não se configurará em ônus financeiro para a Administração, na 
medida em que não haverá adicional de risco no orçamento em razão da mencionada 
assunção.

Por todo o exposto, diante das justificativas técnicas e econômicas aqui dispostas e 
considerando que o Anteprojeto de Engenharia contém parâmetros mínimos 
objetivamente definidos para a aceitação das propostas, entende-se que a utilização da 
contratação integrada é recomendável para a contratação das obras em questão e que 
propicia em especial:

a) Maior responsabilidade e comprometimento por parte do contratado;
b) Maior consciência dos riscos envolvidos;
c) Celeridade, tanto nos procedimentos de contratação quanto na execução 

dos serviços contratados;
d) Melhor resolução dos problemas que surgirem no decorrer da execução 

contratual;
e) Maior interação com a atividade operacional do aeroporto;
f) Redução de custos com serviços não previstos;
g) Economia na execução dos serviços contratados, almejando os objetivos 

do programa de aviação regional;
h) Usufruir do conhecimento especializado do contratado, em benefício do 

setor público.

Critério de Julgamento

O critério de julgamento das propostas será o menor preço conforme facultado no art. 
25 do Decreto nº 7.581/2011. “Art. 25. Poderão ser utilizados como critérios de 
julgamento: I - menor preço ou maior desconto;”

Orçamento
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O Orçamento Estimado deverá ser tratado em caráter sigiloso, conforme dispõe o § 3º 
do artigo 6º da Lei nº 12.462/2011.

O orçamento estimado da contratação será tornado público apenas após a adjudicação 
do objeto, sem prejuízo da divulgação no instrumento convocatório das informações 
necessárias e suficientes para a elaboração das propostas.

O orçamento estimado da contratação estará disponível, a qualquer tempo, para os 
Órgãos de Controle Interno e Externo para consulta.

Seguro de Risco Engenharia

A CONTRATADA deverá manter, durante toda a vigência do contrato, seguro com 
coberturas básica, especial, adicional e de responsabilidade civil geral e cruzada.

A CONTRATADA deverá apresentar, em até 15 (quinze) dias corridos após a assinatura 
do Contrato, a apólice de Risco de Engenharia, respeitadas as disposições legais, tendo 
a CONTRATANTE como BENEFICIÁRIA e a Contratante como cossegurado, e com 
valor (importância segurada) e prazo de vigência não inferiores aos do Contrato.

Coberturas mínimas

Cobertura Básica:

a) Seguros para obras civis em construção (OCC);
b) Riscos inerentes à construção ou erro de execução ou de projeto, 

inclusive falhas de construção, incêndio, explosão e sabotagens; Riscos 
de natureza (danos causados por vendaval, queda de granizo, queda de 
raio, alagamento, desmoronamento, entre outros);

c) A cobertura básica contemplará 100% (cem por cento) do valor do 
contrato.

Coberturas Especiais:

a) Despesas extraordinárias: cobre despesas de mão de obra para serviços 
noturnos e/ou realizadas em feriados e finais de semana para consertos ou 
fretamento de meio de transporte. Percentual de cobertura: 5% (cinco por cento) 
do valor do contrato.

b) Tumultos: cobre despesas com danos causados por tumulto, greve ou greve 
patronal (lockout). Percentual de cobertura 5% (cinco por cento) do valor do 
contrato.

c) Desentulho do local: cobre despesas com a retirada de entulho do local. 
Percentual de cobertura: 5% (cinco por cento) do valor do contrato.

d) Obras concluídas: cobre danos materiais causados a partes da obra quando 
finalizadas. Percentual de cobertura: 5% (cinco por cento) do valor do contrato.
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e) Obras temporárias: cobre danos materiais causados exclusivamente a barracões 
e andaimes existentes no local da construção. Percentual de cobertura: 2% (dois 
por cento) do valor do contrato.

f) Despesas de salvamento e contenção de sinistros: cobre despesas com 
providências de emergência para conter as consequências de prejuízo 
decorrente de acidentes. Valor de cobertura: R$50.000,00 (cinquenta mil reais).

Nas apólices mencionadas deverão constar, no mínimo, as seguintes informações: 

a) Número da licitação e número do contrato;
b) Objeto a ser contratado, especificado neste Anteprojeto;
c) Localidade do risco, destacando o nome e endereço da obra onde será 

executado o objeto licitado; 
d) Nome e número do CNPJ do emitente (seguradora);
e) Nome e número do CNPJ da CONTRATADA (contratante da apólice); e
f) Nome e CNPJ do cossegurado e da beneficiária.

O valor segurado deverá ser corrigido toda vez que incidir correspondente correção no 
montante contratual. Do mesmo modo, se houver prorrogação do prazo contratual, a 
vigência da apólice deverá ser prorrogada por igual período.

A CONTRATADA fica obrigada a manter a validade de Garantia de Seguro de Riscos 
de Engenharia até a expedição, pela CONTRATANTE, do Termo de Recebimento 
Definitivo dos serviços. 

A apólice de seguro de Riscos de Engenharia exigida no item 2.80 deverá ser entregue 
à CONTRATANTE, no prazo ali estabelecido, sob pena de aplicação das cominações 
previstas no contrato. 

A apólice supracitada deverá ser entregue acompanhada da cópia do comprovante de 
pagamento do prêmio tarifário total ou parcelado. Neste caso, o comprovante de 
pagamento de cada parcela, tão logo seja efetuado, deverá ser remetido à 
CONTRATANTE, sob pena de aplicação das cominações previstas no instrumento 
contratual. 

Se a CONTRATANTE relevar o descumprimento no todo ou em parte de quaisquer 
obrigações da CONTRATADA, tal fato não poderá liberar, desonerar ou de qualquer 
modo afetar ou prejudicar essas mesmas obrigações, as quais permanecerão 
inalteradas como se nenhuma omissão ou tolerância houvesse ocorrido. 

Seguro coletivo contra acidentes de trabalho

A CONTRATADA deverá apresentar à CONTRATANTE, em até 15 (quinze) dias 
corridos após a assinatura do Contrato, apólice de seguro coletivo contra acidentes de 
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trabalho, com validade para todo o período de vigência do contrato, correndo às suas 
expensas as despesas não cobertas pela respectiva apólice, sem prejuízo do seguro 
obrigatório contra acidentes de trabalho previsto no art. 7º, XXVIII, da Constituição 
Federal, e regulamentado pelas Leis nº 8.212/1991 e nº 8.213/1991.

Consórcio

Será permitida a participação de pessoas jurídicas organizadas em consórcio, limitado a 
3 (três) empresas, como forma de permitir a ampliação de participações no certame (art. 
51 do Decreto nº 7.581/2011).

3. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

A descrição completa dos serviços a serem executados encontram-se mencionadas no 
Anteprojeto, Documento e. -  Memorial Descritivo, que foi elaborado de acordo com 
as Especificações Técnicas de Engenharia, do Edital de Anteprojeto. 

O objeto contratado, de forma resumida, contempla a reforma com ampliação do 
aeroporto de JOAÇABA/SC contendo as seguintes estruturas:

a) Pista de Pouso e Decolagem (PPD): A pista de pouso e decolagem existente 
será mantida com o mesmo comprimento (1.260 m) e adoção de cabeceira 
“virtual”, tendo ampliação em sua largura, passando de 18 para 30 metros. É 
prevista a reforma, com garantia de alcançar um PCN com resistência de 
12/F/A/X/T.

b) Reforma da Taxiway atual (PTR-A): reforma do pavimento, e aplicação de 
acostamento, com garantia de alcançar PCN de 12/F/A/X/T.

c) Pátio de Aeronaves: o Pátio de Aeronaves existente no Aeroporto de 
JOAÇABA/SC possui dimensões de 108 X 48 m que deverão ser mantidas, 
totalizando 5.184 m² em pavimento flexível, já comportando a via de serviço. A 
solução de projeto é reforma do pavimento, aumentando sua resistência para 
PCN de 12/F/A/X/T. Comportará duas aeronaves de categoria 2C, com 
movimentação por meios próprios.

d) Faixa de Pista e Faixa Preparada: adequação das mesmas para atendimento à 
categoria da aeronave de projeto (2C), com faixa de pista com 1.090 X 140 m. A 
faixa preparada deverá ser de 1.090 X 140 m;

e) RESAs/áreas de giro/blast pad: Implantação de RESAs e novas áreas de giro 
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nas 2 cabeceiras com 90 metros de comprimento por 60 metros de largura;
f) Terminal de Passageiros: sem intervenção, não fazendo parte do escopo 

deste Anteprojeto;
g) SCI: sem intervenção, não fazendo parte do escopo deste Anteprojeto;
h) EPTA: sem intervenção, não fazendo parte do escopo deste Anteprojeto;
i) Estacionamento de veículos: sem intervenção, não fazendo parte do escopo 

deste Anteprojeto;
j) Drenagem: Implantação de novo sistema de drenagem;
k) Proteção vegetal: Implantação nas áreas de corte e aterro, faixa preparada da 

PPD e canteiro de obras e bota-espera após desmobilização;
l) Cerca Patrimonial/Operacional: sem intervenção, não fazendo parte do escopo 

deste Anteprojeto;
m) Balizamento Noturno: Instalação de um novo sistema de balizamento com luzes 

LED distanciadas em 60 m alimentadas de forma alternada por dois circuitos;
n) Sinalização Vertical: implantação de novo sistema de sinalização vertical 

luminosa em LED;
o) Auxílios à Navegação: relocação da biruta iluminada; instalação e calibração de 

novo sistema PAPI (CAB33) e relocação do sistema existente (CAB15); e 
implantação do Sistema de Rádio VHF/AM;

p) Infraestrutura: implantação de infraestrutura elétrica e eletrônica;
q) Casas de Força (KF): Para atender a nova área ampliada do aeroporto, deverão 

ser implantadas duas subestações. Uma edificação deverá abrigar os 
equipamentos necessários para garantir a entrada, medição e proteção da 
energia em média tensão e redistribuir para todo o sítio aeroportuário, 
denominada Subestação de Entrada de Média Tensão (KF-PRINCIPAL), e a 
outra será responsável por prover energia aos auxílios à navegação e demais 
equipamentos do lado ar (KF Auxílios);

r) Sinalização horizontal: implantação de sinalização horizontal no lado ar;
s) Sistema de iluminação do pátio: implantação de um sistema de iluminação no 

pátio. 

Caberá ao PROPONENTE fazer prévia visita ao local onde será realizada a obra, bem 
como minucioso estudo, verificação e comparação de todos os desenhos do 
Anteprojeto, inclusive detalhes das especificações e demais documentos técnicos 
disponíveis neste documento e seus anexos.

As discrepâncias, omissões ou falhas apontadas posteriormente durante a execução da 
obra não poderão ser consideradas pela CONTRATADA para justificar eventual pedido 
de serviço extraordinário.

Na hipótese de o PROPONENTE desejar realizar a verificação preliminar, deverá 
agendar visita por meio do fone (48) 3664-2012, até 05 (cinco) dias úteis anteriores à 
data fixada para abertura da sessão pública.

Para efeito da interpretação de divergências, em qualquer caso ou hipótese, fica 
estabelecido que:
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a) Em caso de divergência entre os desenhos do projeto arquitetônico e os projetos 
especializados (estruturas e instalações) prevalecerão os projetos 
especializados;

b) Em caso de divergência entre as cotas dos desenhos e suas dimensões, 
medidas em escala, a CONTRATANTE, sob consulta prévia, definirá a dimensão 
correta;

c) Em caso de divergência entre os desenhos de escalas diferentes, prevalecerão 
sempre os de maior escala;

d) Em caso de divergência entre os desenhos de datas diferentes, prevalecerão 
sempre os mais recentes;

e) Em caso de dúvida quanto à interpretação do Documento nº 1 – Anteprojeto 
de Engenharia, anexo deste Anteprojeto, deverá ser consultada a COMISSÃO 
DE LICITAÇÃO por e-mail.

A CONTRATADA deverá junto ao operador do aeródromo fazer levantamento das 
informações necessárias para o planejamento da obra e solicitação prévia de 
autorização para a execução dos serviços, de forma a possibilitar providências por parte 
da administração do aeroporto, tais como, manobras do sistema elétrico, sinalizações e 
comunicados de segurança (NOTAM) e outros pertinentes.

4. PREMISSAS 

CONTRATADA deverá observar as premissas abaixo, ao longo do desenvolvimento do 
escopo do trabalho:

a) Os serviços resumidamente descritos no item 3 - descrição dos serviços serão 
prestados diretamente pela CONTRATADA. 

b) Será admitida a subcontratação de partes da obra ou serviço, sem prejuízo das 
responsabilidades contratuais e legais da CONTRATADA, até o limite admitido, 
em cada caso, pela CONTRATANTE. 

c) A subcontratação de que trata este item estará limitada a 20% (vinte por cento) 
do valor global contratado, não sendo admitida a subcontratação dos serviços 
descritos nas parcelas de maior relevância e nem dos projetos Básico e 
Executivo.

d) A(s) subcontratação(ões) de serviço(s) especializado(s) somente será(ão) 
admitida(s) com empresa(s) que possua(m) capacidade técnica compatível com 
a do objeto a executar e profissionais habilitados e capacitados, desde que 
aprovadas prévia e formalmente pela CONTRATANTE.

e) Para o melhor andamento dos trabalhos, a CONTRATADA e suas 
subcontratadas se comprometerão a guardar as informações levantadas ou 
prestadas pela CONTRATANTE em confidencialidade, assinando inclusive 
Termo de Confidencialidade na época da adjudicação.

f) Durante a execução dos serviços, a CONTRATADA deverá disponibilizar equipe 
multidisciplinar com comprovada experiência para a consecução de todos os 
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serviços requeridos no Anteprojeto de Engenharia.
g) A CONTRATADA estará obrigada a entregar à CONTRATANTE todos os 

documentos e serviços gerados na execução dos serviços.
h) A CONTRATADA deverá preencher o diário de obras com todas as informações 

pertinentes ao andamento dos serviços, tais como: condições meteorológicas; 
serviços executados no dia; condições de suprimento de materiais e mão de 
obra; acidentes e incidentes no canteiro de obras.

i) Deverão ser apresentados todos os projetos complementares necessários para 
a elaboração dos projetos básico e executivo, assim como estudos 
complementares, como por exemplo: sondagens geotécnicas e levantamentos 
planialtimétricos cadastrais. 

j) A CONTRATADA deverá manter interação constante com as frentes de trabalho, 
conhecendo o seu conteúdo, aportando expertise relevante para realização dos 
trabalhos e monitorando a realização, sempre mediante aprovação da 
CONTRATANTE.

k) A CONTRATADA deverá buscar a obtenção de sinergias na execução dos 
trabalhos, através de uma equipe de projeto integrada, com linguagem unificada 
e mesma filosofia de trabalho de modo a cumprir os prazos estipulados em 
contrato.

l) A CONTRATADA deverá manter a continuidade de suas atividades, mitigando 
os possíveis impactos de cenários adversos e documentando todos os 
procedimentos adotados, bem como as decisões tomadas.

m)  A CONTRATADA deverá facilitar a comunicação entre os diversos 
intervenientes no âmbito do CONTRATO.

n)  A CONTRATADA deverá utilizar mesma metodologia, nomenclatura e meios de 
comunicação que a CONTRATANTE para os trabalhos e serviços gerados, 
através de sistemáticas semelhantes e uma documentação lógica e consistente.

o) A CONTRATADA deverá manter todas as versões de documentos produzidos e 
relatório-resumo para permitir o controle de alterações.

p) A CONTRATANTE prestará informações e esclarecimentos que venham a ser 
solicitados pela CONTRATADA e necessárias à execução do contrato.

q) A CONTRATADA deverá facilitar o pleno exercício das funções da 
FISCALIZAÇÃO. O não atendimento das solicitações feitas pela FISCALIZAÇÃO 
será considerado motivo para aplicação das sanções contratuais. O exercício 
das funções da FISCALIZAÇÃO, não desobriga a CONTRATADA de sua própria 
responsabilidade, quanto à adequada execução dos serviços contratados.

r) A CONTRATADA deverá comunicar à CONTRATANTE, por escrito e em caráter 
de urgência, qualquer anormalidade no âmbito do contrato.

s) Pertencerão à CONTRATANTE, sem qualquer ônus adicional, todos os Direitos 
Autorais Patrimoniais referentes aos trabalhos realizados no âmbito do contrato, 
incluindo os direitos de replicação e divulgação em qualquer tipo de mídia, 
existente ou que venha a existir, garantindo-se, na divulgação, o crédito aos 
Profissionais Responsáveis pelos mesmos.

t) Os profissionais que estiverem designados para elaborar os trabalhos realizados 
no âmbito do contrato deverão autorizar a CONTRATANTE a fazer quaisquer 
modificações que se fizerem necessárias, a seu exclusivo critério, nos estudos e 
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demais trabalhos, após sua entrega, independentemente de autorização 
específica de seus Autores. Esta Autorização deverá ser fornecida pela 
CONTRATADA na assinatura do contrato.

u) Os Profissionais Responsáveis pela elaboração dos trabalhos realizados no 
âmbito do contrato se comprometerão a não fazer aproveitamento destes 
trabalhos em outros que venham a elaborar.

5. CRONOGRAMA E PRAZOS DE EXECUÇÃO 

A Ordem de Serviço para execução dos modelos dos Projetos Básico do Aeroporto está 
condicionada à apresentação pela CONTRATADA do Plano de Execução BIM (PEB), a 
ser entregue à CONTRATANTE para aprovação no prazo de 15 (quinze) dias, após 
assinatura do contrato ou ordem de serviço específica;

As obras e serviços deverão ser iniciados após a emissão de Ordem de Serviço 
específica, prevista a partir do 5º (quinto) dia útil após a data da assinatura do contrato. 

O prazo previsto para a elaboração do Projeto Básico e Projeto Executivo do Aeroporto 
de JOAÇABA/SC é de 6 (seis) meses;

O “as Built” deverá ser elaborado no decorrer da execução da obra em nível de 
detalhamento que retrate a execução dos serviços conforme as especificações técnicas 
de engenharia e incluindo todas as fases (inicial, intermediárias e final) e etapas de 
execução da obra. Os modelos das disciplinas devem conter tais informações nas 
entidades (objetos, componentes e elementos) que compõem os modelos. As 
divergências entre os “As Built” e os modelos dos projetos executivos devem ser 
ressaltadas e justificadas para fins de auditorias futuras e responsabilização técnicas.

O prazo global previsto para a realização de todos os serviços (projetos e obras) é de 
18 (dezoito) meses.

Os serviços serão iniciados pela CONTRATADA após a emissão, pela CONTRATANTE, 
de Ordem de Serviço (OS) específica.

Ordens de Serviço

As Ordens de Serviço serão o meio de comunicação oficial entre a CONTRATADA e a 
FISCALIZAÇÃO.
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A Ordem de Serviço será encaminhada em arquivo digital, por meio de envio de 
mensagem eletrônica (e-mail).

A CONTRATADA devolverá a Ordem de Serviço em meio físico, assinada pelo seu 
responsável técnico, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data do envio do 
e-mail pela CONTRATANTE.

A Ordem de Serviço para o início dos serviços só poderá ser emitida após apresentação 
de todos os documentos requeridos contratualmente.

Processo de modelagem dos projetos em BIM

Nos modelos, o conjunto de componentes, elementos e objetos dos modelos BIM 
deverão representar as características físicas e funcionais dos componentes, elementos 
e objetos que serão utilizados na obra. Essas informações são definidas em relação às 
propriedades geométricas (dimensões, área, volume, etc.) e não geométricas 
(identificação, número do item nas Especificações Técnicas e no Orçamento, tipo de 
montagem, etc.) das entidades do modelo.

No modelo federado deverá incorporar a modelagem de todas as disciplinas, 
possibilitando a discussão das soluções apresentadas, permitindo a compatibilização, 
integração e virtualização de todos as entidades que comporão a obra.

O modelo deve proporcionar a obtenção automática dos quantitativos que serão 
utilizados na elaboração no Planejamento da Execução da Obra (4D) e no Orçamento 
(5D), contendo tabelas com a indicação destes quantitativos e dos números referentes a 
cada item no orçamento.

Dentro desse conceito, eventuais incompatibilidades entre as disciplinas deverão ser 
identificadas com a atividade de detecção de interferências e corrigidas no ambiente da 
plataforma de modelagem, através da compatibilização dos projetos. Com isso, busca-
se minimizar ou evitar a ocorrência de conflitos durante a execução da obra.

O Projeto Básico e Executivo modelado em BIM devem estar separados por disciplinas 
seguindo as definições dos modelos de anteprojeto.

Os modelos deverão obedecer aos seguintes critérios:

a) A partir dos modelos dos projetos básicos e executivos estes deverão ser 
levados para ferramentas de modelagem 4D, para a simulação da execução da 
obra. Após as devidas correções e ajutes dos modelos os resultados da 
simulação deverão ser levados para ferramentas de planejamento como 
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primavera e project;

b) Permitir a interoperabilidade das disciplinas no ambiente da plataforma de 
modelagem com os arquivos IFCs (Industry Foundation Classes) das disciplinas 
modeladas nos formatos IFC 2x3 ou IFC4 da especificação da ISO/PAS 16739;

c) Os elementos, componentes e objetos utilizados nos projetos deverão conter em 
sua composição os serviços necessários para a quantificação desses serviços para 
elaboração do planejamento 4D e orçamento 5D;

d) Modelos devem ser e estar compatibilizados em todas as fases de projetos;
e) Os elementos de construção desenvolvidos nos modelos BIM deverão estar em 

nível de detalhamento, geométrico e não-geométrico, adequado à modelagem dos 
elementos, aderente à fase de Projeto Básico, permitindo a compatibilização e 
orçamentação analítica a partir do modelo;

f) A CONTRATADA deverá fornecer os arquivos originais desenvolvidos na 
concepção. Estes arquivos devem conter todos os parâmetros, grupos de 
componentes (família, biblioteca) e templates utilizados, de todas as Disciplinas do 
Projeto Básico nos seus arquivos nativos e IFC;

g) Os arquivos deverão ser entregues separados por disciplinas nos formatos nativos 
e no formato IFC. Os modelos das disciplinas complementares deverão ser 
relacionados e associados (federados) ao modelo de Arquitetura, através da 
definição de um ponto de referência único que serve de origem para o sistema de 
coordenadas que orienta o projeto, de maneira a permitir a visão de um modelo 
central. Esta modelagem deverá, ao final, estar totalmente compatível com as 
soluções desenvolvidas pelos projetos complementares;

h) Os modelos das disciplinas das edificações deverão seguir as orientações do 
Caderno de Encargos de Projetos em BIM e CAD – Documento 9;

i) Todas as folhas de desenho deverão possuir modelo de carimbo único, conforme 
template da SIE/SC e especificado no Caderno de Especificações de Projetos em 
BIM – Documento 10;

j) Todos os modelos BIM deverão ser georreferenciados aos marcos implantados no 
sítio aeroportuário.

Os conteúdos das pranchas deverão ser gerados diretamente do modelo BIM de cada 
disciplina e/ou subdisciplina, garantindo a parametrização dos conteúdos gerados com 
o modelo, não sendo admitidos arquivos exportados e editados em outros softwares de 
projeto. Deverão ser entregues à CONTRATANTE os arquivos nativos do software de 
modelagem usado para o desenvolvimento dos projetos de cada Disciplina e os 
respectivos arquivos IFC, bem como os arquivos em PDF de cada prancha gerada nos 
softwares de modelagem.
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O modelo BIM deverá ser utilizado para gerar imagens para fins de divulgação do 
empreendimento, com as seguintes características:

a) Deverá conter todos os elementos presentes no sítio aeroportuário capazes de 
representar as características mais importantes do empreendimento, com 
superfícies em cores e texturas que os represente;

b) Deverá ser humanizada, ou seja, com pessoas, veículos terrestres e aeronaves, 
em quantidade mínima de 4 unidades.

A partir do Modelo BIM deverão ser extraídas imagens, a escolha da CONTRATANTE, 
incluindo cenas do exterior das edificações, com resolução igual ou superior a 2400 x 
1800 pixels.

Deverão ser entregues os arquivos das imagens, além do arquivo original desenvolvido 
na concepção do Modelo BIM.

Para gerenciamento e fiscalização do desenvolvimento da modelagem das informações 
da construção para cada disciplina de projeto, deverá ser gerado um arquivo único em 
formato IFC, que deverá conter todos as disciplinas de projeto.

Os arquivos referentes ao modelo de informação da construção em formato IFC, 
deverão ser criados pela contratada relacionados com a etapas de projeto.

Também deverão ser entregues os documentos que contenham as seguintes 
informações extraídas do modelo, como:

a) Detalhes;

b) Anotações;
c) Quadros de quantitativos de objetos;
d) Quadros de quantitativos de materiais;
e) Lista de pranchas/folhas;
f) Lista de revisões; e
g) Pranchas/Folhas.

Para a avaliação das interferências, conflitos e da integridade do Modelo BIM deverão 
ser gerados arquivos do modelo no formato nativo dos softwares utilizados e no formato 
IFC.

Os modelos deverão estar ligados através de referencial comum, a ser definido pela 
disciplina de arquitetura ou topográfico, de maneira a possibilitar a visão de um modelo 
central quando processados em softwares específicos de análise de modelos, como 
“Solibri”, “Navigator”, “Navisworks” ou “Tekla BIMsight”, entre outros.
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O processo de aprovação dos projetos constará de entregas quinzenais em formato 
eletrônico dos modelos dos projetos das disciplinas em desenvolvimento, nos formatos 
“.IFC”, “.PDF”, “.BCF” e nos formatos nativos dos softwares utilizados, como por 
exemplo “.PLA”, “.DGN”, “.RVT”, “.VWX”, “.PRJ”, “.TKS”, “.DDS”, entre outros, ou o 
conjunto de pastas dos arquivos gerados.

Para assegurar o cumprimento das especificações do objeto serão realizadas reuniões 
ordinárias entre CONTRATANTE e CONTRATADA, a cada 15 dias. Em todas as 
reuniões caberá à CONTRATADA secretariar a reunião e expedir, para todos os 
envolvidos, relatório relatando os assuntos tratados e as decisões tomadas.

As reuniões visarão à obtenção de orientações mútuas e a apresentação de Relatório 
de Acompanhamento e Compatibilização sobre a evolução e andamento dos projetos, 
bem como a tomada de decisões sobre ações e ajustes necessários. Poderão ser 
convocadas reuniões extraordinárias para atender a questões urgentes administrativas 
e/ou de projeto a critério das partes.

Todos os custos referentes a deslocamentos, hospedagem, diárias, alimentação, e 
outros necessários à participação dos profissionais nas reuniões serão de exclusiva 
responsabilidade da licitante CONTRATADA. A CONTRATADA também será 
responsável pela disponibilização de recursos tecnológicos (hardware e software) para 
realização das reuniões.

A CONTRATADA só poderá iniciar o desenvolvimento dos Projetos após a 
apresentação do Plano de Execução BIM – PEB tendo como referência o Documento 
11.

6. CONDIÇÕES DE ACEITE 

A CONTRATANTE designará representantes para a fiscalização dos projetos e da obra 
e para a realização das medições referentes às etapas dispostas no item Anexos - 
Documento g. Cronograma Físico, em anexo.

Os projetos básico e executivo somente serão aceitos e aprovados após verificado que 
o nível de detalhamento e especificações técnicas de todos os projetos considerados 
necessários e suficientes pela CONTRATANTE contemplam os serviços e obras do 
escopo do Objeto contratado.

Os Termos de Entrega e Recebimento serão utilizados como instrumentos formais, o 
primeiro para confirmação da entrega e o segundo para aprovação/aceitação por parte 
da CONTRATANTE, do projeto básico e do projeto executivo.

Executados, apresentados e entregues o projeto básico e o projeto executivo, a 
CONTRATANTE emitirá o Termo de Entrega, desde que o produto apresentado seja 
entregue na sua completude, o que será informado em até 5 dias úteis, pelo qual será 
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atestado a sua entrega, para posterior verificação da sua conformidade com as 
especificações previstas no Contrato e em seus Anexos;

Os produtos/serviços a serem entregues pela CONTRATADA, para a obtenção do 
Termo de Entrega, devem estar, obrigatoriamente, em suas versões finais, não devendo 
ser entregues, para este fim, em suas versões preliminares, rascunhos ou similares.

Emitido o Termo de Entrega, a CONTRATANTE providenciará a verificação de 
conformidade do projeto básico e do projeto executivo, de acordo com os critérios 
definidos no Contrato e em seus Anexos, podendo solicitar, sem custos adicionais, os 
esclarecimentos e ajustes que se fizerem necessários.

Aprovados o projeto básico e o projeto executivo, a CONTRATANTE emitirá, em até 5 
(cinco) dias úteis, o Termo de Recebimento.

Reprovado o projeto básico e/ou o projeto executivo, a CONTRATANTE convocará a 
CONTRATADA para efetuar os ajustes necessários no prazo de até 30 (trinta) dias 
corridos a partir da data da sua convocação, constante na Ordem de Serviço.

Finalizados os ajustes, a CONTRATANTE reavaliará o projeto básico e/ou o projeto 
executivo, emitindo, caso aprovados, o Termo de Recebimento. Caso rejeitados, a 
CONTRATANTE emitirá nova ordem de serviço, repetindo o fluxo até o recebimento do 
produto revisado. A CONTRATADA ficará sujeita à aplicação de penalidades, 
confirmados os casos de reincidência de apontamentos não atendidos e ou 
negligenciados.

Os critérios de medição estão descritos no Documento e. Memorial Descritivo, anexo.

O critério a ser utilizado para a medição será baseado em obras e serviços efetivamente 
executados, não sendo admitido adiantamento de parcelas referentes a serviços ainda 
não executados.

Após o aceite dos serviços entregues, a CONTRATADA poderá emitir Nota Fiscal para 
pagamento.

7. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

Os serviços referentes a cada parcela serão pagos apenas depois de concluídos e 
aceitos pela CONTRATANTE, após confirmados o recebimento das respectivas ARTs 
e/ou RRTs por parte dos profissionais declarados na fase de habilitação. Não será 
admitido qualquer tipo de adiantamento.

Deverão ser emitidas junto ao CREA e/ou CAU e apresentados os comprovantes de 
pagamento das respectivas ARTs e/ou RRTs, dos autores/responsáveis pela 
elaboração dos projetos e execução das obras.
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Em cada medição, a CONTRATADA deverá comprovar que os profissionais alocados 
na equipe técnica declarada na fase de habilitação continuam vinculados ao quadro de 
pessoal da empresa (período referente ao mês anterior ao da medição), ficando a 
CONTRATADA sujeita às penalidades descritas neste Anteprojeto no caso do não 
atendimento deste item.

O pagamento da primeira nota fiscal/fatura somente poderá ocorrer após a 
comprovação do cumprimento das cláusulas referentes a seguros e garantias 
contratuais.

A SIE pagará à contratada, pelos serviços contratados e executados, os preços 
integrantes da proposta aprovada, ressalvada a incidência de reajustamento e a 
ocorrência de imprevistos. Fica expressamente estabelecido que os preços incluem 
todos os custos diretos e indiretos para a execução dos serviços, de acordo com as 
condições previstos nas Especificações e nas Normas indicadas neste Edital e demais 
documentos da licitação, constituindo assim sua única remuneração pelos trabalhos 
contratados e executados.

Os pagamentos serão efetuados por Ordem Bancária, através do Banco do Brasil - S/A, 
em Florianópolis/SC, mediante requerimento da CONTRATADA ou de Procurador 
devidamente habilitado, contra a apresentação das faturas correspondentes, 
condicionado à entrega e à aprovação do serviço e ao cumprimento do cronograma de 
execução.

Os pagamentos dos serviços serão efetuados até 30 (trinta) dias, após o término do 
período correspondente aos serviços executados e será liberado mediante a 
apresentação da Certidão Negativa de Débito para com a Fazenda do Estado de Santa 
Catarina (Decreto no 3.650 de 27/05/93) e também, quando a empresa não for 
catarinense, da CND do Estado de origem (Decreto no 3.884/93, de 26/08/93). Nenhum 
pagamento será efetuado à CONTRATADA caso exista pendência junto à Justiça do 
Trabalho, Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). 

8. REAJUSTAMENTO DE PREÇOS E DATA BASE

Os índices de preços serão calculados pela variação de índices nacionais, calculados 
pela Fundação Getúlio Vargas – FGV para o DNIT, mediante a aplicação da seguinte 
fórmula:

    O cálculo do reajustamento será procedido aplicando-se a seguinte fórmula:

( I  -    I0)R  =  V I0
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onde:

R   - Reajustamento procurado;
I     - Índice correspondente ao mês em que o reajustamento é processado;
Io   - Índice correspondente a data do base do Orçamento Básico; e
V   - Valor do pagamento solicitado a preços iniciais do Contrato.

O índice de preços inicial (Io) será correspondente ao do mês do Orçamento Básico.

O(s) índice(s) de preços a serem utilizados para cálculo do reajustamento são os 
seguintes: 

a) Para Projeto Básico, Projeto Executivo e “As Built”: 

i. Consultoria (Supervisão e Projetos) - Índice de Reajustamento de Obras 
Rodoviárias. 

b) Para Obras:

i. Todos os demais itens serão reajustados conforme planilha do - Índice de 
Reajustamento de Obras Rodoviárias.

O reajustamento de preços terá periodicidade anual, a contar da data base do 
orçamentos básico.

O disposto nesta cláusula não impede a eventual concessão de reequilíbrio contratual, 
na forma do art. 65, inciso II, alínea “d”, da Lei 8.666/93.

As bases e condições gerais para reajustamento de preços são as disciplinadas na 
“Norma para Reajuste de Preços de Contratos”, contida no Decreto nº 1.054, de 
07.02.94, com as alterações introduzidas pelo Decreto nº 1.110, de 13.04.94, valendo-
se da fórmula prevista no “caput” do Art. 5º daquele decreto.

Somente ocorrerá este reajuste para as parcelas que ultrapassem o período 
mencionado e caso o adimplemento da obrigação das parcelas a realizar não estejam 
atrasadas por culpa da CONTRATADA, conforme Cronograma Físico-Financeiro 
aprovado pela fiscalização da CONTRATANTE.

Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer 
forma não possa mais ser utilizado, será adotado em substituição, mediante aditamento 
do contrato, o que vier a ser determinado pela legislação vigente.

Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, a CONTRATANTE elegerá 
novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente.
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A SIE ficará responsável pelo pagamento do reajuste somente após o valor pactuado no 
Termo de Compromisso for atingido.  

9. GARANTIA CONTRATUAL 

A Contratada se obriga a manter, durante toda a vigência do Contrato, garantia no valor 
equivalente a 5% do preço global contratado, com validade igual à do Contrato, 
devendo ser renovada a cada prorrogação, obedecendo aos mesmos critérios da 
contratação.

A contratada deverá apresentar, no prazo máximo de até 10 (dez) dias úteis, contados 
da assinatura do Contrato, comprovante de prestação de garantia, podendo optar por:

a) Caução em dinheiro ou títulos da dívida pública;
b) Seguro-garantia; ou
c) Fiança bancária.

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

a) Prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não 
adimplemento das demais obrigações nele previstas;

b) Prejuízos causados à Administração ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo 
durante a execução do contrato;

c) Multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à contratada; e 
obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias de qualquer natureza, não 
adimplidas pela contratada.

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, 
observado o máximo de 2% (dois por cento);

O atraso superior a 30 (trinta) dias corridos autoriza a Administração a promover a 
rescisão do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, 
conforme dispõem os incisos I e II do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993;

O garantidor não é parte interessada para figurar em processo administrativo instaurado 
pelo CONTRATANTE com o objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções à 
contratada.

10. MULTA

A CONTRATANTE poderá aplicar à CONTRATADA multa por inexecução total ou 
parcial do contrato nos seguintes percentuais: 
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a) Multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor do Contrato na hipótese de 
inexecução total do mesmo, sem prejuízo das demais sanções previstas no 
contrato.

b) Multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor dos produtos não entregues na 
hipótese de inexecução parcial do contrato.

Além das multas percentuais por inexecução parcial ou total do contrato, poderão ser 
aplicadas multas conforme graus e eventos descritos nas Tabelas 1 e 2 a seguir:

Tabela 1 - Valores das multas por gravidade das infrações
Grau Valor (R$)

1 300,00
2 500,00
3 700,00
4 1.500,00
5 3.500,00

Tabela 2 - Descrição e classificação das infrações por gravidade
Quando a CONTRATADA: Grau

Permitir a presença de empregados sem uniforme e/ou sem crachá (por 
empregado e por ocorrência).

1

Deixar de apresentar a ART dos profissionais declarados na habilitação; 
(por ocorrência e a cada reiteração via OS). 

1

Deixar de cumprir prazo para fornecimento de informações e 
esclarecimentos solicitados pela contratante via OS (por ocorrência)

1

Deixar de apresentar a ART de coautoria dos profissionais que assessorem 
os profissionais declarados na habilitação; (por ocorrência e a cada 
reiteração via OS)

1

Não substituir profissional que tenha conduta inconveniente ou incompatível 
com suas atribuições (por ocorrência) 

1

Não substituir profissional que não demonstre capacidade técnica 
compatível com o objeto (por ocorrência)

1

Não enviar Ordem de Serviço assinada no prazo estabelecido pela 
CONTRATANTE (por ocorrência)

1
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Quando a CONTRATADA: Grau
Não mantiver trabalhador na obra sem o devido registro trabalhista (por 
funcionário e por dia).

2

Não mantiver a documentação de habilitação atualizada; (por item e por 
ocorrência) 

2

Deixar de aplicar material especificado na ETE sem autorização por escrito 
da FISCALIZAÇÃO (Por ocorrência).

2

Não mantiver durante a execução do contrato o responsável técnico pelos 
serviços; (por dia corrido até a comprovação de vínculo do profissional com 
a CONTRATADA).

2

Não apresentar preposto (por ocorrência e por dia) 2
Não mantiver as condições de habilitação exigidas na contratação (por item 
e por ocorrência). 

2

Dificultar acesso da contratante à vistoria/fiscalização das obras (por 
ocorrência).

3

Destruir ou danificar documentos por culpa ou dolo de seus agentes (por 
ocorrência). 

3

Não mantiver documentação fiscal ou trabalhista obrigatória na obra (por 
ocorrência).

3

Não mantiver documentação relativa à segurança do trabalho obrigatórios 
na obra, conforme legislação federal e local (por ocorrência e a cada 
reiteração via OS).

3

Deixar de cumprir determinação formal ou instrução complementar emitida 
via Ordem de Serviço pela CONTRATANTE; (por ocorrência)

3

Não refizer serviço não aceito pela fiscalização, nos prazos estabelecidos 
no contrato ou determinado pela fiscalização em Ordem de Serviço (por 
ocorrência)

3

Deixar de informar à contratante, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, 
qualquer alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da 
empresa (por dia de atraso).

3

Não cumprir o prazo para entrega do seguro risco de engenharia (por dia 
de atraso).

3

Não cumprir o prazo para entrega do seguro coletivo contra acidentes de 
trabalho (por dia de atraso).

3

Deixar de disponibilizar na obra, no período em que ocorram os serviços, 
engenheiro residente com experiência comprovada em obras de 
complexidade compatível com o objeto contratual declarado na fase de 
habilitação (por ocorrência e por dia).

3
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Quando a CONTRATADA: Grau
Deixar de cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus anexos, mesmo que 
não previstos nesta tabela de multas, após reincidência formalmente 
notificada pela FISCALIZAÇÃO (por ocorrência) 

3

Utilizar as dependências da obra para fins diversos do objeto do contrato 
(por ocorrência). 

4

Permitir acesso de pessoas na obra, mesmo que não façam parte do 
quadro da empresa, sem o respectivo EPI ou EPR previstos nos 
documentos de segurança do trabalho (por ocorrência e por pessoa).

4

Entregar Projeto Básico e/ou Projeto Executivo incompleto, em desacordo 
com o especificado na ETE - análise quanto à completude (por entrega e 
por disciplina).

4

Não comprovar o protocolo do processo junto ao Decea no prazo 
estabelecido pela CONTRATANTE em Ordem de Serviço (por ocorrência e 
a cada reiteração via OS)

4

Subcontratar empresa para executar parte da obra sem autorização da 
contratante (por ocorrência).

5

Deixar de comunicar em tempo hábil à administração sobre a necessidade 
de interrupções, mesmo que parciais, nos serviços do aeroporto (por 
ocorrência).

5

Deixar de efetuar o pagamento de salários, vales-transportes, tíquetes-
refeição, seguros, encargos fiscais e sociais, bem como arcar com 
quaisquer despesas diretas e/ou indiretas relacionadas à execução do 
contrato nas datas avençadas, (por profissional, a cada mês até a 
comprovação da regularização da situação).

5

Deixar de observar quaisquer normativos das normas de segurança pelos 
funcionários da construtora (por ocorrência). 

5

Deixar de cumprir prazo estabelecido pelo contrato para entrega dos 
produtos (por ocorrência).

5

O somatório das multas aplicadas não poderá ultrapassar o percentual de 30% (trinta 
por cento) sobre o valor total do contrato.

A multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais sanções, e não terá 
caráter compensatório, assim como a sua cobrança não isentará a CONTRATADA da 
obrigação de indenizar eventuais perdas e danos.

A multa aplicada à CONTRATADA e os prejuízos por ela causados à CONTRATANTE 
serão deduzidos de qualquer crédito a ela devido, cobrados diretamente ou 
judicialmente.
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A CONTRATADA desde a assinatura do contrato autoriza a CONTRATANTE a 
descontar dos valores devidos pela CONTRATANTE o montante das multas 
eventualmente aplicadas à CONTRATADA.

11. ASPECTOS DE SEGURANÇA

Todos os produtos e entregáveis gerados como resultado da prestação de serviços pela 
CONTRATADA serão de propriedade da CONTRATANTE.

A CONTRATADA se compromete e se obriga, por si e por seus respectivos 
administradores, diretores, executivos, prepostos, consultores/técnicos, auditores, 
advogados, contadores, empregados, terceiros contratados e/ou representantes 
autorizados, a não exibir, disponibilizar, divulgar ou fornecer informação confidencial a 
terceiros, seja por via oral ou por escrito, por meio de e-mail, carta, memorando, meio-
magnético, eletrônico ou de qualquer outro sistema utilizado para armazenamento de 
dados, assumindo inteira responsabilidade pelo uso indevido dessas informações, para 
todos os fins legais e de direito.

A CONTRATADA assume o compromisso de manter e proteger a confidencialidade de 
qualquer INFORMAÇÃO CONFIDENCIAL afeta à CONTRATANTE, bem como da 
respectiva área de atuação e do (s) negócios (s) a eles vinculados, com o mesmo grau 
de parcimônia que toda pessoa proba e diligente usaria para proteção de sua própria 
informação confidencial ou de qualquer informação que nessa condição lhe tenha sido 
repassada considerando o dano que pode ser causado pela sua revelação.

A CONTRATADA obriga-se a manter o sigilo das INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS e a 
tratar as informações de forma segura, devendo protegê-las contra acessos não 
autorizados, assumindo, ainda, a total responsabilidade pelo mau uso das informações, 
inclusive sob pena de punição pecuniária e responsabilização criminal pelo 
descumprimento a qualquer obrigação assumida em razão do presente Anteprojeto.

A CONTRATADA obriga-se, igualmente, a garantir a confidencialidade, integridade e 
legitimidade de todos os dados e informações, incluindo materiais, documentos, nada 
divulgando ou reproduzindo sem a aprovação prévia e por escrito da CONTRATANTE.

A CONTRATADA obriga-se a não reproduzir, divulgar, ceder, doar, explorar, 
comercializar ou revelar informações a terceiros sem autorização prévia e por escrito da 
CONTRATANTE.

A CONTRATADA poderá divulgar as INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS a seus 
representantes legais, administradores, diretores, executivos, prepostos, 
consultores/técnicos, auditores, empregados, contadores e advogados que necessitem 
ter conhecimento das informações exclusivamente para fins de avaliação do escopo 
deste trabalho, com a condição de que tais representantes sejam informados da 
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natureza confidencial de tais informações e assumam, formalmente junto à 
CONTRATADA, a obrigação de tratá-las confidencialmente.

12. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA MÍNIMA

Para a comprovação da qualificação técnica mínima deverão ser apresentados, pelo 
Proponente e pelos profissionais, os documentos descritos conforme disposto neste 
item.

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA OPERACIONAL:

Certidão de Registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) e/ou 
Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) competente da região a que estiver 
vinculado o PROPONENTE, que comprove atividade relacionada com o objeto da 
licitação.

Comprovação, na data do certame, por meio de certidões e/ou atestados, fornecidos por 
pessoas jurídicas de direito público ou privado, devidamente registrados pelo 
CREA/CAU de que o PROPONENTE executa/executou os serviços de características 
semelhantes ao objeto desta licitação, considerando as parcelas de maior relevância, a 
saber, equivalentes a 50% do objeto a ser licitado:

a) Elaboração de projeto executivo de edificação em BIM, nas seguintes 
disciplinas: 

i. Arquitetura – mínimo de 100 m²; e
ii. Estrutura – mínimo de 100 m²; e
iii. Instalações elétrica e eletrônica.

b) Elaboração de projeto executivo de terraplanagem:

i. Volume: mínimo de 400.000 m3;(corte e/ou aterro)

c) Elaboração de projeto executivo de pavimentação em pavimentos flexíveis 
ou rígidos para:

i. Pista de aeroportos – mínimo de 3.000 m; ou
ii. Pátio de aeronaves – mínimo de 7.200 m2; ou
iii. Pista rodoviária – mínimo de 3.000 m.

d) Execução de obras de reforma, ampliação ou construção contendo 
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terraplanagem para:

i. Volume: mínimo de 400.000 m3;(corte e/ou aterro)

e) Execução de obras de reforma, ampliação ou construção contendo 
pavimentação em pavimentos flexíveis ou rígidos para:

i. Pista de aeroportos – mínimo de 3.000 m; ou
ii. Pátio de aeronaves – mínimo de 7.200 m2; ou
iii. Pista rodoviária – mínimo de 3.000 m.

f) Gerenciamento/Supervisão de execução de obras de reforma, ampliação 
ou construção contendo pavimentação em pavimentos flexíveis ou rígidos 
para:

i. Pista de aeroportos – mínimo de 3.000 m; ou
ii. Pátio de aeronaves – mínimo de 7.200 m2; ou
iii. Pista rodoviária – mínimo de 3.000 m.

Declaração formal de que, na data do certame, disponibilizará estrutura operacional 
adequada ao perfeito cumprimento do objeto da licitação. (ANEXO XV)

Para comprovação da capacidade técnica do PROPONENTE, será permitida a 
apresentação de tantos atestados quantos forem necessários, desde que se refiram à 
experiência pertinente e compatível com o objeto descrito nas parcelas de maior 
relevância descritas anteriormente. Será permitido o somatório dos quantitativos 
previstos nos atestados para comprovação das quantidades mínimas.

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA PROFISSIONAL

A comprovação da qualificação técnica dos profissionais dar-se-á pela apresentação, na 
data do certame, de currículos dos profissionais e respectivos atestados fornecidos por 
pessoas jurídicas de direito público ou privado, que comprovem a execução de serviço 
semelhante ao descrito nas parcelas de maior relevância, conforme alíneas a, b, c, d, e, 
f da Qualificação Técnica operacional, acompanhados das respectivas Certidões de 
Acervo Técnico – C.A.T., emitidas pelo CREA ou CAU. (ANEXO XIII).

Para a elaboração dos Projetos Básico/Executivo serão necessários os seguintes 
profissionais:

1) Arquiteto e Urbanista – Elaboração dos projetos de Arquitetura e 
Urbanismo;
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2) Engenheiro Civil – Elaboração de projetos de Fundações e Estrutura 
(concreto);

3) Engenheiro Civil – Elaboração de projetos de Infraestrutura. 

4) Engenheiro Civil – Elaboração de projetos de Sistemas Hidrossanitários; 

5) Engenheiro Eletricista – Elaboração de projetos de Sistemas Elétricos;

6) Engenheiro Eletrônico – Elaboração de projetos de Sistemas Eletrônicos e 
Redes de Telemática;

7) Engenheiro Mecânico – Elaboração de projetos de Sistemas 
Eletromecânicos e Climatização.

OBS: Observação: cabe ressaltar que os itens 2, 3 e 4 o mesmo 
engenheiro caso comprovado por acervo técnico poderá elaborar os 
serviços.

Para a execução dos serviços será necessário o seguinte profissional:

1) Engenheiro Civil:

• Fundação e estruturas

• Infraestrutura Viária

• Sistema Hidrossanitários

• Sistemas Elétricos/Cabeamento. 

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

O (s) profissional (ais) indicado (s) será (ão) o (s) responsável (eis) pela prestação do 
serviço, compondo a respectiva equipe técnica. A substituição desses (s) profissional 
(ais) só será admitida, em qualquer tempo, por outro (s) que detenha (m) as mesmas 
qualificações aqui exigidas e por motivos relevantes, justificáveis pelo PROPONENTE e 
aceitos pela CONTRATANTE.

Para comprovação da capacidade técnica dos profissionais será permitida a 
apresentação de tantos atestados quantos forem necessários, desde que se refiram à 
experiência pertinente e compatível com o objeto descrito nas parcelas de maior 
relevância.

Vínculo Empregatício
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Para a comprovação de vínculo empregatício dos profissionais que comporão a equipe 
técnica, deverão ser apresentados os seguintes documentos:

Cópia da Carteira Profissional de Trabalho (CTPS) assinada pelo PROPONENTE ou da 
Ficha de Registro de Empregados (FRE) devidamente autenticada em cartório de títulos 
e documentos, que demonstre o vínculo empregatício do(s) profissional (ais) 
indicado(s).

Será admitida, ainda, a comprovação do vínculo profissional por meio de contrato de 
prestação de serviços, celebrado de acordo com a legislação civil comum, cuja duração 
seja, no mínimo, suficiente para a execução do objeto licitado.

Quando se tratar de dirigente ou sócio da empresa PROPONENTE, tal comprovação 
será feita por meio do ato constitutivo da mesma e Certidão do CREA ou CAU, 
devidamente atualizada.

Anexar declaração individual, por escrito, de cada profissional apresentado para 
atendimento ao disposto neste item, autorizando sua inclusão como membro da equipe 
técnica que participará efetivamente na execução dos trabalhos.

A não comprovação, na data da contratação, de que possui em seu quadro de pessoal 
profissional (ais) que atenda (m) plenamente aos requisitos de habilitação exigidos 
neste documento ensejará a sua desclassificação, sem prejuízo da aplicação das 
sanções legais previstas.

Será permitida a apresentação de tantos atestados quantos forem necessários, desde 
que se refiram a experiência pertinente e compatível com o objeto da licitação.

13. EQUIPE TÉCNICA DA EMPRESA 

A Equipe a ser designada pela CONTRATADA deverá ser composta por profissionais 
distintos que possuam e mantenham durante a vigência do contrato os requisitos 
mínimos descritos no item 12, documentalmente comprovados, NA DATA DA 
CONTRATAÇÃO.

Deverão ser previstas equipes suficientes para a execução do objeto deste documento, 
nos prazos estabelecidos no Documento g. Cronograma Físico, em anexo.

A prestação de serviços não poderá sofrer impacto em função de outros compromissos 
da CONTRATADA. 

A CONTRATANTE poderá a qualquer momento, ordenar a imediata retirada do local, 
bem como a substituição, de empregado da CONTRATADA que estiver sem uniforme 
ou crachá, que embaraçar ou dificultar a sua fiscalização ou cuja permanência na área, 
a seu exclusivo critério, julgar inconveniente.
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A Equipe a ser designada pela CONTRATADA deverá ser composta por profissionais 
distintos que possuam e mantenham durante a vigência do contrato os requisitos 
mínimos descritos no item 12, documentalmente comprovados, NA DATA DA 
CONTRATAÇÃO.

Deverão ser previstas equipes suficientes para a execução do objeto deste documento, 
nos prazos estabelecidos no Documento g. Cronograma Físico, em anexo.

A prestação de serviços não poderá sofrer impacto em função de outros compromissos 
da CONTRATADA.

A CONTRATANTE poderá a qualquer momento, e a seu critério, solicitar a substituição 
de membros da equipe da CONTRATADA.

14. VIGÊNCIA

O referido contrato terá a vigência de 18 (dezoito) meses a partir da data de assinatura 
da Ordem de Serviço.

15. MATRIZ DE RESPONSABILIDADES

A Matriz de Responsabilidades (MR), prevista no Documento nº 8 – Matriz de 
Responsabilidades, em anexo, além de elencar os riscos identificados, estabelece 
competências e responsabilidades para as partes que pactuarão os termos do contrato, 
especificamente no que se refere ao gerenciamento dos riscos da contratação.

As partes obrigam-se a adotar ações que objetivem mitigar os riscos identificados 
decorrentes da execução contratual, na forma como elencados na Matriz de 
Responsabilidades.

A CONTRATANTE e a CONTRATADA obrigam-se, individualmente, pelas 
responsabilidades relacionadas na MR.

Ocorrendo qualquer dos fatos relacionados na MR, as partes estarão obrigadas a 
realizar ações corretivas do fato percebido com vistas ao cumprimento da execução do 
contrato.

Caberá à CONTRATANTE analisar e decidir quanto à admissibilidade de eventual 
recomposição do equilíbrio econômico-financeiro.

16. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS

O critério de julgamento das propostas será o menor preço. Em cumprimento ao 
disposto no art. 42, § 5º do Decreto 7.581/2011.
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Os parâmetros mínimos para aceitação das propostas foram definidos pela 
Administração e constam no Documento e. Memorial Descritivo (itens de 
permutabilidade), em anexo.

 O PROPONENTE deverá declarar, juntamente com a proposta de preços, que a sua 
solução atende aos referidos parâmetros.

17. LICENÇA AMBIENTAL 

O aeroporto de JOAÇABA/SC possui protocolo para emissão das seguintes licenças 
ambientais emitidas pelo IMA – Instituto de Meio Ambiente, órgão ambiental do Estado 
de Santa Catarina, sob número de processo FATMA 00043072/2015:

a) LAO Corretiva – Licença Ambiental de Operação (processo DIV/21036/CRP);
b) LAP – Licença Ambiental Prévia (processo DIV/21036/CRP); e
c) ASV – Autorização de Supressão de Vegetação Nativa em Área Urbana 

(processo VEG/74258/CRP).

Para emissão das Licenças Prévia e de Instalação, é condicionante a emissão da LAO 
Corretiva. Esta, por sua vez, está condicionada ao atendimento integral do Termo de 
Compromisso nº 41/2017, firmado entre o IMA e a Prefeitura do Munícipio de Joaçaba, 
em 10/11/2017. O referido Termo define condições para adequação do aeroporto, a 
cargo da Prefeitura, e emissão da LAO, e possui prazo de 360 dias, contados a partir de 
sua assinatura. Entretanto, ressalta-se que algumas ações dentro do Termo têm prazos 
menores para atendimento.

A CONTRATADA deverá requerer a troca de Titularidade das Licenças emitidas para o 
nome e CNPJ da Empresa ou Consórcio junto ao Órgão Ambiental Competente, e será 
a responsável por manter todas as condicionantes e atendimento à legislação ambiental 
pertinente às obras do Aeródromo de JOAÇABA/SC. A troca de titularidade deverá ser 
efetuada previamente ao início das obras.

A CONTRATADA será responsável pela renovação da(s) Licença(s) ambiental(is) 
emitida(s), caso seja necessário.

Eventuais despesas e taxas referentes à troca de Titularidade das Licenças e 
necessidades de renovações ficarão a cargo da CONTRATADA.

A CONTRATADA deverá apresentar o Termo de Compromisso do Empreendedor - 
TCE, responsabilizando-se pela ocorrência de achados arqueológicos que porventura 
poderão ser encontrados na área de implantação do empreendimento. 

A CONTRATADA deverá ao final da Obras apresentar o relatório final de comprovações 
de atendimento de todas as condicionantes das licenças, as quais devem ser 
encaminhadas ao Órgão Ambiental para aceite e aprovação para obtenção da Licença 
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Ambiental de Operação. Condição esta necessária para o recebimento definitivo da 
Obra.

Caberá à CONTRATADA entregar a Obra do Aeródromo de JOAÇABA/SC com todas 
as condições de infraestrutura finalizadas para que o operador aeroportuário possa 
obter a Licença de Operação junto ao Órgão Ambiental.

Licenças 

Todas as responsabilidades referentes a aprovações e obtenção de licenças estão 
descritas no Documento e. Mem. Descritivo e Especif. Técnicas.

O PBZPA do aeroporto de JOAÇABA/SC encontra-se protocolado no Decea em análise 
sob o número: COMAER nº 67613.900692/2017-15.

18. RECEBIMENTO DAS OBRAS 

Recebimento Provisório 

Quando as obras e serviços contratados ficarem integralmente concluídos, de perfeito 
acordo com o previsto neste Contrato, será lavrado um Termo de Recebimento 
Provisório, em 3 (três) vias de igual teor, todas elas assinadas por um representante da 
CONTRATANTE e pelo representante legal da CONTRATADA.

Duas vias ficarão em poder da CONTRATANTE, destinando-se a terceira à 
CONTRATADA.

O Recebimento Provisório somente ocorrerá após satisfeitas as seguintes condições:

a) Entrega das licenças legais de funcionamento do empreendimento, quando 
exigidas pelas autoridades;

b) Entrega à CONTRATANTE de todos os projetos atualizados (“as Built”);
c) Realizadas as apropriações e efetuados os respectivos pagamentos; e
d) Fornecimento, quando for o caso, dos documentos abaixo relacionados, 

conforme descrito nas Especificações Técnicas:

i. Certificados de aprovação de instalações e/ou equipamentos por parte de 
órgãos fiscais do Governo;

ii. Certificados de garantia de serviços, materiais e/ou equipamentos;
iii. Compromisso de manutenção gratuita; e
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iv. Manuais de Operação e Manutenção de Máquinas, Instalações e 
Equipamentos.

Recebimento Definitivo

O Termo de Recebimento Definitivo das obras e serviços contratados será lavrado em 
até 90 (noventa) dias corridos, a critério da CONTRATANTE, após o Recebimento 
Provisório, quando deverão ter sido satisfeitas as condições a seguir: 

a) Atendidos todos os apontamentos da CONTRATANTE, referentes a defeitos ou 
imperfeições apontadas ou que venham a ser verificados em qualquer elemento 
das obras e serviços executados;

b) Solucionadas todas as reclamações, quanto à falta de pagamento a operários ou 
fornecedores de materiais e prestadores de serviço empregados na obra; e

c) Entregue a Certidão Negativa de Débito (CND) para averbação da obra, emitida 
diretamente pela agência do INSS. 

Findo esse prazo, para sanar os defeitos e imperfeições não corrigidos 
tempestivamente pela CONTRATADA, a CONTRATANTE poderá utilizar-se das 
garantias contratuais, não desconsideradas as demais medidas administrativas 
punitivas passíveis de adoção pela CONTRATANTE.

Termo de Recebimento Definitivo será emitido no mesmo número de vias, assinado e 
distribuído da mesma forma que a estabelecida para o Termo de Recebimento 
Provisório. Após a assinatura do Termo de Recebimento Definitivo, o saldo das 
garantias contratuais será devolvido à CONTRATADA.

A assinatura do Termo de Recebimento Definitivo, cuja data fixa o início dos prazos 
previstos no artigo 618, do Código Civil não exime a CONTRATADA das 
responsabilidades que lhe são cometidas pela legislação em vigor e por este Contrato, 
nem exclui as garantias legais e contratuais, as quais podem ser arguidas pela 
CONTRATANTE, dentro dos prazos de garantia e responsabilidade previstos em lei, se 
outro prazo não for estipulado neste Contrato. 

19. ANEXOS

Os documentos abaixo listados serão disponibilizados em formato digital com os 
respectivos nomes em pastas.

• Documento nº 01 - Anteprojeto de Engenharia
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Documento a. - Arquitetura e Paisagismo
Documento b. - Canteiro de Obras
Documento c. - Drenagem
Documento d. - Elétrica
Documento e. - Memorial Descritivo e Especificações Técnicas
Documento f. - Navisworks
Documento g. - Orçamento Cronograma Físico
Documento h. - Pavimentação
Documento i. - Proteção Vegetal
Documento j. - Revit
Documento k. - Civil 3D
Documento l. - Terraplenagem
Documento m. - Arquitetura e Paisagismo – Edificações 
Documento n. - Fundações
Documento o. - Sistemas Hidráulicos
Documento p. - Sistemas Mecânicos

• Documento nº 02. Aerofotogrametria
• Documento nº 03. Geotecnia
• Documento nº 04. Ambiental
• Documento n° 05. CGE
• Documento nº 06. ART
• Documento nº 07. Ofícios
• Documento nº 08. Matriz de Responsabilidades
• Documento nº 09. Caderno de Encargos de Projetos em BIM e CAD
• Documento nº 10. Caderno de Especificações de Projetos em BIM
• Documento nº 11. Plano de Execução BIM – PEB
• Súmula do Anteprojeto de Engenharia
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ANEXO II

REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO N.º 002/SIE/2019

Documento nº 01 - Anteprojeto de Engenharia

Documento nº 02. Aerofotogrametria

Documento nº 03. Geotecnia

Documento nº 04. Ambiental

Documento n° 05. CGE

Documento nº 06. ART

Documento nº 07. Ofícios

Documento nº 08. Matriz de Responsabilidades

Documento nº 09. Caderno de Encargos de Projetos em BIM e CAD

Documento nº 10. Caderno de Especificações de Projetos em BIM

Documento nº 11. Plano de Execução BIM – PEB

Súmula do Anteprojeto de Engenharia

(TODOS EM ANEXO)

ANEXO III
REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO N.º 002/SIE/2019
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CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

CÓDIG
O

DESCRIÇÃO DATA 
INICIAL

DATA FINAL % - Por 
Serviço 

1 CRONOGRAMA - AEROPORTO DE 
JOAÇABA

01/out/19 03/mar/21 0,00%

2 PROJETO BÁSICO 01/out/19 31/mar/20 0,00%

3 PROJETO EXECUTIVOS DE 
INFRAESTRUTURA

01/out/19 31/mar/20 1,59%

4 PROJETOS DE ZONEAMENTO DOS 
AUXILIOS DE PROTEÇÃO À 
NAVEGAÇÃO

01/abr/20 30/jun/20 0,50%

5 SERVIÇOS PRELIMINARES 01/abr/20 23/jun/20 0,00%

6 Instalação do Canteiro de Obras 01/abr/20 30/abr/20 1,26%

7 Placa da Obra 01/abr/20 30/abr/20 0,04%

8 Administração Local  + AS BUILT 01/abr/20 30/mar/21 8,99%

9 Desmobilização de Pessoal, Máquinas e 
Equipamentos

01/fev/21 30/mar/21 0,10%

10 LADO AR 01/abr/20 03/mar/21 0,00%

11 Locação da Obra 01/abr/20 31/mai/20 0,00%

12 TERRAPLENAGEM - LADO AR 01/abr/20 30/jul/20 0,00%

13 TERRAPLENAGEM DA ÁREA 1 - PPD 01/abr/20 30/jun/20 2,61%

14 TERRAPLENAGEM DA ÁREA 2 - PISTA 
DE TÁXI

01/mai/20 30/jul/20 0,07%

16 TERRAPLENAGEM DA ÁREA 0 - 
CANTEIRO DE OBRAS

01/abr/20 30/abr/20 0,05%

17 ESCAVAÇÃO DAS BACIAS DE 
DRENAGEM

01/abr/20 30/abr/20 0,30%

18 LIMPEZA CANAL DE DRENAGEM 
EXISTENTE

01/abr/20 30/abr/20 0,01%

19 PAVIMENTAÇÃO 01/mai/20 30/jun/20 0,00%

20 Regularização de subleito 01/mai/20 31/mai/20 0,08%

21 Execução do Pavimento Tipo 1 ( PPD-
ALARGAMENTO)

01/mai/20 30/jun/20 0,00%

22 Execução da base do pavimento tipo 1 01/mai/20 31/mai/20 3,55%

23 Execução de revestimento do pavimento 
tipo 1

01/jun/20 30/jun/20 9,83%

24 Execução do Pavimento Tipo 1 (PISTA DE 
TAXI - ACOSTAMENTO)

01/jun/20 31/ago/20 0,00%

25 Execução de sub-base do pavimento Tipo 1 01/jun/20 30/jun/20 0,18%

26 Execução de base do pavimento Tipo 1 01/jun/20 30/jun/20 0,49%

27 Reforma do Pavimento da PPD 01/jun/20 31/ago/20 0,00%

28 Fresagem de pavimento 01/jun/20 31/jul/20 0,53%
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29 Recomposição da capa asfaltica com 
CBUQ

01/jul/20 31/jul/20 10,73%

30 Estriamento do pavimento pro serragem 
(GROOVING)

01/ago/20 31/ago/20 3,87%

31 Reforma do Pavimento da PR 01/abr/20 31/ago/20 0,00%

32 Fresagem de pavimento 01/jul/20 31/jul/20 0,05%

33 Recomposição da capa asfaltica com 
CBUQ

01/jul/20 31/jul/20 1,74%

35 Reforma do Pavimento do Pátio 20/jul/19 29/set/19 0,00%

36 Fresagem de pavimento 01/abr/20 30/abr/20 0,11%

37 Recomposição da capa asfaltica com 
CBUQ

01/mai/20 31/mai/20 2,89%

39 DRENAGEM 01/jun/20 31/jul/20 0,00%

40 Valeta Trapezoidal - TIPO 1 01/jun/20 31/jul/20 0,13%

41 Valeta Trapezoidal - TIPO 6 01/jun/20 31/jul/20 0,65%

42 Implantação de Canaleta com Grelha 01/jun/20 31/jul/20 0,58%

43 Implantação de Separador Agua e Óleo 01/jun/20 31/jul/20 0,01%

44 Boca de bueiro simples - conforme projeto 
(diam 40 cm)

01/jun/20 31/jul/20 0,00%

45 Boca de bueiro simples - conforme projeto 
(diam 60 cm)

01/jun/20 31/jul/20 0,02%

46 Boca de bueiro simples conforme projeto 
(diam 80 cm)

01/jun/20 31/jul/20 0,01%

47 Bueiro simples diam 40 cm envelopado em 
berço de brita

01/jun/20 31/jul/20 0,01%

48 Bueiro simples diam 60 cm envelopado em 
berço de brita

01/jun/20 31/jul/20 0,13%

49 Bueiro simples diam 60 cm envelopado em 
concreto

01/jun/20 31/jul/20 0,20%

50 Bueiro simples diam 80 cm em berço de 
brita

01/jun/20 16/nov/19 0,03%

51 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 01/out/20 30/out/20 0,00%

52 Pintura de sinalização horizontal 01/out/20 30/out/20 3,83%

53 ELETROCENTRO 01/out/20 31/dez/20 0,00%

54 SUBESTAÇÃO 01/out/20 31/dez/20 0,00%

55 KF Principal 01/out/20 31/dez/20 0,81%

56 KF Auxílios 01/out/20 31/dez/20 5,57%

57 Grupo motor-gerador 01/nov/20 31/dez/20 1,22%

58 SISTEMAS ELÉTRICOS 01/dez/20 28/fev/21 7,81%

59 SISTEMAS ELETRÔNICOS 01/dez/20 28/fev/21 0,00%

60 Telemática 01/dez/20 28/fev/21 0,00%

61 Cabeamento 01/dez/20 28/fev/21 0,00%

62 Cabo fibra ótica de 6 pares 01/dez/20 28/fev/21 0,26%

63 Cabo CT-APL-90 com 10 pares 01/jan/21 28/fev/21 0,02%
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64 CFTV - Circuito Fechado de Televisão 01/jan/21 28/fev/21 0,00%

65 Conjunto de câmera fixa externa tipo IP 01/jan/21 28/fev/21 0,09%

66 Conjunto de câmera móvel externa tipo IP 01/jan/21 28/fev/21 0,04%

67 IMPLANTAÇÃO DOS AUXÍLIOS Á 
NAVEGAÇÃO AÉREA - (farol rotativo, papi, 
rádio VHF, biruta)

01/dez/20 03/mar/21 10,15%

68 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 01/set/20 03/mar/21 0,00%

69 Plantio de Grama 01/out/20 30/jan/21 1,83%

70 Implantação da Via de Vigilância 01/set/20 31/out/20 0,05%

71 Comissionamento do Pavimento da PPD 01/set/20 03/mar/21 0,00%

72 Análise da regularidade da PPD 01/set/20 03/mar/21 0,00%

73 Execução do IRI-INTERNATIONAL 
ROUGTHNESS INDEX

01/set/20 30/set/20 0,34%

74 Execução de Micro Fresagem 01/out/20 31/out/20 0,63%

75 Execução do BBI-BOEING BUMP INDEX 01/out/20 31/out/20 0,08%

76 Execução da Medição de Atrito 01/out/20 31/out/20 0,30%

77 Execução da Medição de Marco Textura 01/out/20 31/out/20 0,02%

78 Execução de Ensaios de FWD 01/out/20 31/out/20 0,15%

79 AÇÕES AMBIENTAIS 01/abr/20 03/mar/21 15,46%

TOTAL GERAL  100,00%
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ANEXO IV

REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO N.º 002/SIE/2019
MODELO DE CARTA DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS

(Papel Timbrado da Empresa Licitante)

Local e Data
Ref.: REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO N.º 002/SIE/2019

A empresa................................................................, propõe a SIE a execução dos serviços 
destinados a CONTRATAÇÃO INTEGRADA DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS 
DE ENGENHARIA PARAELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO, LICENCIAMENTO 
AMBIENTAL, PROJETO EXECUTIVO, PARA POSTERIOR EXECUÇÃO DE OBRAS DE 
ENGENHARIA AEROPORTUÁRIA E SERVIÇOS COMPLEMENTARES PARA O 
AEROPORTO SANTA TEREZINHA LOCALIZADO NO MUNICÍPIO CATARINENSE 
DEJOAÇABA, INTEGRANTE DO “PROGRAMA DE AVIAÇÃO REGIONAL” DO MINISTÉRIO 
DA INFRAESTRUTURA, UTILIZANDO MODELAGEM DE INFORMAÇÃO DA CONSTRUÇÃO 
(BIM).

DECLARAMOS:
1- Que vistoriamos o local onde deverão ser executados os serviços objeto desta licitação e que 
tomamos conhecimento da situação, dos recursos, de material e de mão-de-obra existente na 
região;

2- Que em nenhum momento será alegada situação “imprevista” ou “imprevisível” como 
condição para revisão (aditamento contratual), decorrentes das características do local em 
relação às situações da prestação dos serviços, bem como das condições de acesso ao local 
dos serviços;

3- Que o responsável pelo serviço será o Engenheiro Civil______________ , cujo nome 
encontra-se relacionado como Responsável Técnico da Empresa.

4- Que todos os impostos, taxas, seguros, encargos sociais e trabalhistas referentes ao objeto 
desta licitação estão inclusos na proposta.

5- 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. 
................, ocupante do cargo de ...............................; CPF n.º ............................, como 
representante legal desta empresa.

6- Os pagamentos referentes aos serviços executados deverão ser repassados através do 
Banco......, Agência ......, Conta Corrente nº ............

Atenciosamente,

Representante legal da Empresa Responsável Técnico da Empresa
       (Nome e assinatura)             (Nome e assinatura)
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ANEXO V
REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO N.º 002/SIE/2019

MODELO DA CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA 
(Em Papel Timbrado da Empresa Licitante)

À/O [NOME DO ÓRGÃO]

Pela presente submetemos à apreciação de V. Sª a nossa proposta relativa ao Regime 
Diferenciado de Contratação N.º 002/SIE/2019, declarando que:
a) Executaremos os serviços e obras licitadas pelo Valor Global de R$ __________ 

(____________________________) referente ao mês da data limite para entrega da 
proposta;

b) O prazo máximo de execução dos serviços será de ____ (__________) dias corridos, 
a contar do recebimento da respectiva Ordem de Serviço, em conformidade com as 
condições estabelecidas no Edital e de acordo com o Cronograma Físico proposto, 
assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros que venham a ser verificados 
na preparação da proposta;

c) O responsável pela obra será o Engenheiro Civil, Sr. ________ , registrado no CREA 
sob N.º ____, profissional detentor do acervo constante na Documentação para 
Habilitação, oferecida por esta empresa;

d) Executaremos os serviços cumprindo rigorosamente os Projetos e Memorial 
Descritivo, conforme estabelecido neste Regime Diferenciado de Contratação;

e) O fornecimento de todos os materiais, equipamentos, mão-de-obra, impostos, taxas, 
seguros, custos, encargos sociais e trabalhistas referentes ao objeto desta licitação 
estão inclusos na proposta;

f) Manteremos válida a proposta por um prazo mínimo de 60 (sessenta) dias, contados 
da data limite para sua apresentação.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, comprometemo-nos a assinar 
o contrato no prazo determinado no documento de convocação. 

_______, ___ de _______________ de 2019.

Atenciosamente,
__________________
Assinatura, nome e cargo do Representante Legal da licitante interessada.
[NOME DA EMPRESA]
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ANEXO V
REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO N.º 002/SIE/2019

MODELO DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO 
ART. 7 DA CFBR

DECLARAÇÃO

EMPRESA :

CNPJ: 

Declaramos para os devidos fins que nossa instituição cumpre o disposto no inciso 
XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, relativa à proibição de trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre a menor de 18 (dezoito) anos e de qualquer trabalho a menor de 
16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.

Local: Data:.

______________________________
Assinatura

Nome:
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ANEXO VI

REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO N.º 002/SIE/2019
MODELO DE ATESTADO DE PARTICIPAÇÃO DE VISITA TÉCNICA

Atestamos que a empresa ____________________, inscrita no CNPJ N.º 
__________________, através de seu Representante, 
___________________________, ____________ (número e informações do 
documento de identificação), devidamente credenciado, esteve visitando o local das 
obras e tomou conhecimento de todas as condições para a execução da obra de 
________________, no município de __________________, SC, com a finalidade de 
participar do Regime Diferenciado de Contratação n.º 002/SIE/2019

 _______, ___ de _______________ de ___
[

_________________
Assinatura, nome e cargo de servidor do Órgão Licitante.
[NOME DO ÓRGÃO]

__________________
Assinatura, nome e cargo do Responsável Técnico da licitante interessada.
[NOME DA EMPRESA]
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ANEXO VII
REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO N.º 002/SIE/2019

MODELO DE DECLARAÇÃO DE NÃO PARTICIPAÇÃO NA VISITA TÉCNICA

A empresa____________________, inscrita no CNPJ N.º _________________, através 
de seu representante, Engenheiro_______________________, registro no CREA N.º 
_______, DECLARA, que possui total conhecimento das condições e local onde será 
executada a _________________________________________ e que, portanto, possui 
todas as informações necessárias sobre o local e as condições pertinentes ao objeto 
deste Edital, não tendo participado da visita técnica por sua livre e espontânea escolha. 
DECLARA ainda, que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades 
inerentes à natureza dos trabalhos, que assume total responsabilidade pela sua não 
participação na visita técnica e que não utilizará deste fato para quaisquer 
questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas ou financeiras com a SIE.

 _______, ___ de _______________ de 2019.

__________________
Assinatura, nome e cargo do Responsável Técnico da empresa licitante interessada.
[NOME DA EMPRESA]

240



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E 
MOBILIDADE
GERENCIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

ANEXO VIII
REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO N.º 002/SIE/2019

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA HABILITAÇÃO

1.HABILITAÇÃO JURÍDICA 
1.1. Cédula de Identidade, em caso de pessoa física. 
1.2. Registro Comercial, em caso de empresa individual.
1.3. Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social, devidamente registrados, quando se 
tratar de sociedades comerciais; em caso de sociedades por ações, acompanhados de 
documentos que comprovem a eleição de seus administradores. 
1.4.Inscrição do Ato Constitutivo, em caso de sociedades civis, acompanhada de prova 
de eleição da atual diretoria.
1.5.Decreto de Autorização, devidamente arquivado, em se tratando de empresa ou 
sociedade estrangeira em funcionamento no País e ato de registro ou autorização para 
funcionamento expedido pelo órgão competente quando a atividade exigir. 

2. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
Conforme Item 12 do Termo de Referência.

3. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 
3.1. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis – compostos por termo de 
abertura e de encerramento, contas de ativo e passivo, e demonstração de 
resultado de exercício, devidamente registrado na Junta Comercial da sede da 
Empresa – do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, 
ou exemplar da publicação em órgão da imprensa, que comprovem a boa situação 
financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes e balanços 
provisórios.
3.2. Será exigida das empresas recém constituídas a apresentação do balanço de 
abertura devidamente registrado na junta comercial.
3.3. Certidão negativa de falência ou concordata, e recuperação judicial e extrajudicial 
da comarca sede da pessoa jurídica.
3.3.1. No caso de Certidão(ões) Negativa(s) de Pedido de Falência ou Concordata, ou 
recuperação judicial expedidas no Estado de Santa Catarina, estas deverão ser 
solicitadas tanto no sistema EPROC quanto no SAJ. As duas certidões deverão ser 
apresentadas conjuntamente, caso contrário não terão validade.

OBS.: 1ª) No caso de Certidão Positiva, se o pedido for feito por 
terceiros, esse pedido deverá ter decisão favorável na ação 
transitada em julgado, para a inabilitação da proponente;

2ª) Se o pedido for de auto falência a proponente será inabilitada.
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  3ª)   Decisão do TCU (Acórdão nº 8271/2011 – 2ª câmara), a 
Administração não poderá excluir a participação de empresa 
em recuperação judicial que apresente certidão emitida pela 
instância judicial competente, atestando que a empresa 
encontra-se apta financeiramente a participar de procedimento 
licitatório nos termos da Lei nº 8.666/93.

3.4. Demonstrações contábeis, no balanço do último exercício financeiro, devendo a 
empresa apresentar os cálculos de:

a. “Índice de Liquidez Geral”, aplicando a seguinte fórmula:

ILG   = AC  +  RLP 
PC  +  ELP              resultando      ILG  1

Onde:    ILG  - Índice de Liquidez Geral;
AC   - Ativo Circulante;
RLP - Realizável a Longo Prazo;
PC   - Passivo Circulante;
ELP - Exigível a Longo Prazo.

OBS.: Será considerada inabilitada a empresa cujo “Índice de Liquidez Geral” 
for inferior a 1 (um).

b. “Índice de Solvência Geral”, aplicando-se a seguinte fórmula:

ISG  =       AT      .
PC  +  ELP    resultando        ISG  1

onde: ISG = Índice de Solvência Geral;
AT = Ativo Total
PC = Passivo Circulante;
ELP = Exigível a Longo Prazo.

OBS.: Será considerada inabilitada a empresa cujo “Índice de Solvência 
Geral” for inferior a 1(um).

c. “Índice de Liquidez Corrente”, aplicando-se a seguinte fórmula:

ILC   =
   AC  . 
   PC

                resultando      ILC  1

onde: ILC = Índice de Liquidez Corrente;
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AC = Ativo Circulante;
PC = Passivo Circulante.

OBS.: Será considerada, inabilitada a empresa cujo “Índice de Liquidez 
Corrente” for inferior a 1(um).

4. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
4.1. Prova de Inscrição no Cadastro de Pessoa Física (CPF) ou no Cadastro Nacional 
de Pessoa Jurídica (CNPJ).
4.2. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do 
domicílio ou sede do interessado.
4.3. Prova de regularidade para com o FGTS, mediante apresentação da Certidão de 
Regularidade de Situação – CRF.
4.5. Prova de regularidade para com a Justiça do Trabalho, mediante apresentação da 
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT.

5. TRABALHO DE MENOR
5.1. Declaração de que cumpre o disposto no inciso XXXIII do artigo 7° da Constituição 
Federal(“proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e 
de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a 
partir de quatorze anos”), em observância à Lei Federal n° 9.854, de 27.10.99, que 
altera a Lei n° 8.666/93.

6. PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE
6.1. Declaração Comprobatória de Enquadramento como Microempresa ou Empresa de 
Pequeno Porte.
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ANEXO IX
REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO N.º 002/SIE/2019

MODELO DE ATESTADO DE CONHECIMENTO DAS ESPECIFICAÇÕES E NORMAS 
PERTINENTES À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

DECLARAÇÃO

Declaro, para os devidos fins desta Licitação referente ao REGIME DIFERENCIADO DE 
CONTRATAÇÃO N.º 002/SIE/19, referente à CONTRATAÇÃO INTEGRADA DE 
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARAELABORAÇÃO 
DE PROJETO BÁSICO, LICENCIAMENTO AMBIENTAL, PROJETO EXECUTIVO, 
PARA POSTERIOR EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA AEROPORTUÁRIA E 
SERVIÇOS COMPLEMENTARES PARA O AEROPORTO SANTA TEREZINHA 
LOCALIZADO NO MUNICÍPIO CATARINENSE DEJOAÇABA, INTEGRANTE DO 
“PROGRAMA DE AVIAÇÃO REGIONAL” DO MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA, 
UTILIZANDO MODELAGEM DE INFORMAÇÃO DA CONSTRUÇÃO (BIM), que a 
empresa ________________ _____________ baixou o Edital da SIE, tomou 
conhecimento de todas as normas, especificações e informações necessárias e 
obrigatórias para perfeita consecução do objeto do edital supra.

Florianópolis, __ de ____________ de 2019.

(nome por extenso)
Engenheiro representante da Empresa supracitada.

________________________________________
Assinatura
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ANEXO X

REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO N.º 002/SIE/2019

MODELO DE DECLARAÇÃO DEMICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO 
PORTE

NOME/RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA:.....................
CGC/CNPJ:..........................
ENDEREÇO:........................

DECLARAÇÃO

Declaramos, para efeitos do atendimento do subitem 5.2.5., do Edital de Regime 
Diferenciado de Contratação Nº 002/SIE/2019, instaurado pela SIE, que a empresa 
acima qualificada _________________________________(informar se é ou não micro 
empresa ou empresa de pequeno porte), conforme art. 3º, da Lei Complementar 
Federal nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

Local e data: 

_____________________________
Nome e identificação do
representante da empresa 

ANEXO XI
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REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO N.º 002/SIE/2019

DECLARAÇÃO QUE A EMPRESA ATENDE AS LEIS ESTADUAIS Nº 10.732/98 E LEI 
N.º 16.003/2013 E DECRETO ESTADUAL N.º 1.694/2013

Para atendimento ao disposto no subitem 8.5, do Edital de Regime Diferenciado de 
Contratação nº 002/2019, promovido pela Secretaria de Estado da Infraestrutura - SIE, 
a empresa ............................., estabelecida na Rua ......................., nº ..........., Bairro 
...................., Cidade................../UF........, inscrita no CNPJ/MF sob o nº  
..............................., por intermédio de seu representante legal, DECLARA que atende 
as exigências da Lei Estadual nº 10.732, de 07 de abril de 1998, da Lei Estadual nº 
16.003, de 25 de abril de 2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 1.694, de 23 
de agosto de 2013, cumprindo as normas referentes à saúde e segurança no trabalho 
de seus empregados e mantendo programas de capacitação de seus trabalhadores no 
que se refere a saúde e segurança do trabalho.

Declara ainda, que se compromete a fornecer os comprovantes necessários quando, 
assim solicitados pelo Contratante.

_________________________________________
NOME, CARGO E ASSINATURA DO
REPRESENTANTE DA EMPRESA
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA e CNPJ

ANEXO XII
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REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO N.º 002/SIE/2019

C U R R I C U L U M   V I T Æ

(MODELO)
Obra: Contratação integrada de serviços técnicos especializados de 
engenharia para elaboração de projeto básico, licenciamento 
ambiental, projeto executivo, para posterior execução de obras de 
engenharia aeroportuária e serviços complementares para o 
aeroporto Santa Terezinha localizado no município catarinense de 
Joaçaba.

EDITAL N.º 000/19

RAZÃO SOCIAL:

C U R R I C U L U M      V I T Æ  (todos os profissionais)
Nome Completo: Data de 

Nascimento:
Permanente:
Eventual:

Naturalidade:
Nacionalidade:

Posição na Empresa:

INSTRUÇÃO (Indicar o Curso, Nome da Escola, Ano de Formatura, Cursos de Pós-
Graduação e de Especialização)

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

ESPECIALIZAÇÃO

QUALIFICAÇÃO  e ASSINATURA DO RESPONSÁVEL
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ANEXO XIII
REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO N.º 002/SIE/2019

AUTORIZAÇÃO

Eu, ______________________________, RG n.º ______________, autorizo a incluir 
meu nome e currículo na equipe técnica proposta para os trabalhos objeto da RDC - 
Edital nº 0  /19, cujo objeto é CONTRATAÇÃO INTEGRADA DE SERVIÇOS 
TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARAELABORAÇÃO DE 
PROJETO BÁSICO, LICENCIAMENTO AMBIENTAL, PROJETO EXECUTIVO, PARA 
POSTERIOR EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA AEROPORTUÁRIA E 
SERVIÇOS COMPLEMENTARES PARA O AEROPORTO SANTA TEREZINHA 
LOCALIZADO NO MUNICÍPIO CATARINENSE DE JOAÇABA, INTEGRANTE DO 
“PROGRAMA DE AVIAÇÃO REGIONAL” DO MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA, 
UTILIZANDO MODELAGEM DE INFORMAÇÃO DA CONSTRUÇÃO (BIM) 
CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 05/2018, CELEBRADO ENTRE A 
UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA, E PELO 
ESTADO DE SANTA CATARINA, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO 
DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE –SIE/SC.

________________, ___ de ___________ de ____

_________________________________

Título e Nome
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ANEXO XIV
REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO N.º 002/SIE/2019

DECLARAÇÃO  DE  DISPONIBILIDADE DE
ESTRUTURA OPERACIONAL

(MODELO)
Contratação integrada de serviços técnicos especializados de 
engenharia para elaboração de projeto básico, licenciamento ambiental, 
projeto executivo, para posterior execução de obras de engenharia 
aeroportuária e serviços complementares para o aeroporto Santa 
Terezinha localizado no município catarinense de Joaçaba, integrante do 
“programa de aviação regional” do ministério da infraestrutura, 
utilizando modelagem de informação da construção (BIM) conforme 
termo de compromisso nº 05/2018, celebrado entre a união, por 
intermédio do ministério da infraestrutura, e pelo Estado de Santa 
Catarina, por intermédio da Secretaria de Estado da Infraestrutura e 
Mobilidade – SIE/SC.

EDITAL N.º 
00/19

RAZÃO SOCIAL:

Declaro para os devidos fins e efeitos, e sob as penas da lei, que disponibilizaremos 
toda a estrutura operacional adequada ao perfeito cumprimento do objeto da licitação.

E, por ser verdade, firmo a presente.

Local,  ___ de ______________ de ____

_________________________________
Representante da Empresa
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ANEXO XV

MINUTA DE CONTRATO 
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