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CONCORRÊNCIA Nº 001/2018 – PMSIP 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 569/2018 

 

O MUNICÍPIO DE SANTA IZABEL DO PARÁ, através da Comissão Permanente de  

Licitação - CPL, designada pela Portaria n.° 015/2018 SEMAD/PMSIP, de 19 de fevereiro 

de 2018, torna público para conhecimento de quem possa interessar que fará realizar licitação 

na modalidade CONCORRÊNCIA, do tipo MENOR PREÇO  GLOBAL, em Regime de 

EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL nas condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos, 

e em conformidade com a legislação vigente. 

 

O procedimento licitatório obedecerá a Lei Complementar Federal nº 123, de 14 de dezembro 

de 2006, Lei Complementar n° 147 de 7 de agosto de 2014 e a Lei Federal n° 8.666, de 21 de 

junho de 1993, a legislação correlata e demais exigências previstas neste Edital e seus 

Anexos. 

 

A Sessão Pública ocorrerá às 09h00min horas (horário local) do dia 07 de agosto de 2018, na 

Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Santa Izabel do Parásito à Av. Barão do Rio 

Branco, nº 1060, Centro, Santa Izabel do Pará. 

 

1- DO OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA 

EXECUTAR SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA, na ESTRADA DE 

AMERICANO, NO TRECHO DA TRAVESSA 07 DE JANEIRO/VILA DE 

AMERICANO, numa extensão total de 9,37Km, tendo como base o Convênio nº 036/2018, 

celebrado entre a Prefeitura Municipal de Santa Izabel do Pará e a Secretaria de Estado de 

Transportes do Estado do Pará – SETRAN. 
 

1.2- Integram este edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 

-Anexo I - Composição de BDI 

- Anexo II - Carta de apresentação 

- Anexo III - Modelo de proposta 

-Anexo IV- Projeto básico (especificação técnica; planilhas orçamentária referencial;  

cronograma físico financeiro;  encargos sociais; projetos (em mídia) 

- Anexo V - Modelo de Procuração para o credenciamento 
- Anexo VI - Modelo de declaração de Enquadramento 

- Anexo VII - Modelo de Declarações Múltiplas 

- Anexo VIII - Atestado de visita técnica 

- Anexo IX - Minuta de Contrato 

 

1.3- O valor máximo a ser pago pela execução da obra, objeto dessa licitação, no qual já estão 

inclusas todas as despesas que serão suportadas pelo licitante vencedor, inclusive a taxa 

referente aos benefícios e despesas indiretas (BDI), é de R$ 4.171.854,88 (Quatro milhões, 
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cento e setenta e um mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e oito centavos), 

sendo R$ 3.754.689,39 (três milhões, setecentos e cinquenta e quatro mil, seiscentos e 

oitenta e nove reais e trinta e nove centavos) repasse da Secretaria de Estado de Tranporte, 

e R$ 417.185,49 (quatrocentos e dezessete mil, cento e oitenta e cinco reais e quarenta e 

npve centavos), contrapartida da Prefeitura Municipal de Santa Izabel do Pará, conforme 

planilha orçamentária, parte integrante do respectivo Projeto Básico. 

 

2 – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO: 

 

2.1- Poderão participar desta licitação qualquer interessado observada as necessárias 

qualificações, a pertinência da atividade empresarial com o objeto desta licitação, o 

atendimento ás condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos. 

 

2.2- Não poderão participar direta ou indiretamente deste certame ou da execução de serviço 

destes decorrente às pessoas físicas e/ou jurídicas nas hipóteses fixadas nos incisos I, II e III, 

do art. 9º, da Lei 8.666/93, notadamente: 

 

a) servidores latu sensu ou dirigente de órgão ou entidade da Prefeitura Municipal de 

Santa Izabel do Pará; 

 

b) os membros da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Santa 

Izabel do Pará a estes equiparados o pregoeiro e equipe de apoio; 

 

c) empresas cujos sócios, diretores, responsáveis legais ou técnicos, membros de conselho 

técnico, consultivo, deliberativos ou administrativos ou sócios, sejam servidores latu sensu ou 

dirigentes da Prefeitura Municipal de de Santa Izabel do Pará. 

 

d) empresa que estejam sob falência, concurso de credores, dissolução, liquidação ou 

cumprindo pena de suspensão ou sob declaração de inidoneidade, que lhes tenham sido 

aplicadas, por força das Leis nº. 10.520/ 2002 e da Lei nº 8.666/93. 

 

e) consórcios de empresas. 

 

f) empresa declarada inidônea ou punida com suspensão do direito de licitar por qualquer 

Órgão ou Entidade da Administração Pública Direta ou Indireta, Federal, Estadual ou 

Municipal; 

 

g) o autor do projeto, básico ou executivo, pessoa física ou jurídica; empresa, 

isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou executivo ou 

da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco 

por cento) do capital com direito a voto ou controlador, responsável técnico ou subcontratado. 

 

2.3- A participação neste certame implica aceitação de todas as condições estabelecidas neste 

instrumento convocatório. 
 

2.4- A eventual não observância, pelos licitantes, das vedações previstas neste título, sujeitá-
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lo-á às penalidades cíveis e criminais cabíveis. 

 

2.5-. Cada licitante se fará representar com apenas um Representante Legal, o único admitido 

a intervir nas fases do procedimento licitatório, respondendo assim para todos os efeitos por 

sua representada, devendo no ato da entrega dos envelopes identificar-se, por meio de 

procuração, com firma reconhecida em cartório, para este fim e documento de identidade 

original e cópia, caso o representante seja sócio ou titular da empresa, deverá apresentar 

documento que comprove este  fato. 

 

2.6 - Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução desta 

obra ou serviço e do fornecimento de bens a ela necessária: o autor do projeto, básico ou 

executivo, pessoa física ou jurídica; empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela 

elaboração do projeto básico ou executivo ou da qual o autor do projeto seja dirigente, 

gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto 

ou controlador, responsável técnico ou subcontratado; servidor ou dirigente da PMSIP; os 

interessados que se encontrem sob falência, recuperação judicial, concurso de credores, 

dissolução, liquidação, ou em regime de consórcio, qualquer que seja sua forma de 

constituição; empresas estrangeiras que não funcionem no país; as empresas declaradas 

inidôneas e as suspensas de licitar e contratar com a Administração Pública. 

 

2.7 – Para fins do item 2.2 considera-se participação indireta, para fins do disposto neste 

dispositivo, a existência de qualquer vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, 

financeira ou trabalhista entre o autor do projeto, pessoa física ou jurídica, e o licitante ou 

responsável pelos serviços, fornecimentos e obras, incluindo-se os fornecimentos de bens e 

serviços a estes necessários. 

 

3- GARANTIA DE PARTICIPAÇÃO 

 

3.1- Apresentar Garantia de Participação para o item correspondente a 1% (um) por cento do 

valor estimado para a contratação, sendo: 

 

R$ 41.718,54 (quarenta e um mil, setecentos e dezoito reais e cinquenta e quatro 

centavos). 

 

3.2- A garantia poderá ser prestada nas seguintes modalidades: 

 

3.2.1- Caução em dinheiro 

 

3.2.2- Títulos da divida pública, devendo estes ter sido emitidos sob a forma escritural, 

mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco 

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

Ministério da Fazenda; 

 

3.2.3- seguro-garantia; 

 

3.2.4 – fiança bancaria. 
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3.3- Na hipótese de apresentação de garantia na modalidade Caução em dinheiro, deverá ser 

recolhida na conta corrente do Banco do Brasil, Agência: 2580-1, C/C: 30798-X, 

Favorecido: PMSIP, em até 24 horas antes da data marcada para abertura da licitação, 

apresentando o comprovante de transferência ou depósito junto com a documentação de 

credenciamento. 

 

3.4- Na hipótese de apresentação de garantia na modalidade Títulos da dívida pública, 

deverá ser apresentado o comprovante de transferência de posse do título da dívida público 

junto com a documentação de credenciamento. 

 

3.5- Na hipótese de apresentação de garantia na modalidade Seguro garantia, deverá 

apresentar a original ou segunda via ou a cópia devidamente certificada da apólice do seguro, 

junto com o comprovante de pagamento do mesmo e com a documentação de 

credenciamento. 

 

3.6- Na hipótese de apresentação de garantia na modalidade Carta fiança bancária, deverá 

ser apresentado a carta de fiança junto com a documentação de credenciamento. 

 

3.7- Identificar na garantia de participação o item do certame, para comprovação do valor 

exigido de participação. 

 

3.8 - A vigência da garantia de participação deverá ser de 60 (sessenta) dias a contar da data 

da licitação. 

 

3.9- A devolução da garantia de participação para os licitantes será realizada logo após a data 

de assinatura do contrato, quando em dinheiro com atualização monetária. 

 

4- DA VISITA TÉCNICA 

 

4.1- Para conhecimento das condições e de todos os elementos técnicos necessários ao 

cumprimento do objeto desta licitação; bem como todas as condições e peculiaridade que 

possam, de qualquer forma, influir sobre o valor dos custos do objeto ora licitado, será 

obrigatória a vistoria prévia do local da obra como condição para participar da 

Concorrência. Não será admitida em hipótese alguma, declaração de conhecimento das 

condições do local, em substituição ao Atestado de Visita Técnica. 
 

4.2- Os Atestados de visita, será parte integrante da documentação obrigatória a ser 

apresentada na fase de habilitação, deverá ser assinado pelo Engenheiro/Arquiteto responsável 

da Empresa e pelo engenheiro civil da Prefeitura responsável pelo acompanhamento até o 

local da obra. 

 

4.3 - A visita técnica coletiva será realizada em um único dia pela distância entre a sede 

do Município e o local de execução da obra, a qual acontecerá no dia 23 de julho de 2018, 

com saída ás 09:00 min. da Secretaria Municipal de Obras Públicas, sito a Av. Barão do 

Rio Branco, nº 1060, centro, Santa Izabel do Pará. Todas as empresas interessadas deverão 
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comparecer impreterivelmente no dia e hora marcada acima. 

4.4 – Os licitantes receberão os Atestados de Visita Técnica individuais; 

4.5 - A visita será acompanhada pelo (a) engenheiro (a) da Prefeitura e/ ou responsável 

pela Secretaria Municipal de Obras Públicas, ou mesmo o responsável pelo projeto para a 

execução da obra, o qual certificará à declaração comprobatória da visita técnica efetuada. 

 

4.6- Todas as despesas de translado até o local da visita, serão de responsabilidade de cada um 

dos licitantes interessado em participar do certame. 

 

4.7- O modelo de Atestado de Visita Técnica do Anexo VIII deste Edital deverá ser 

preenchido pelo Licitante e assinado pelo engenheiro civil da Prefeitura Municipal de Santa 

Izabel do Pará e deverá constar em original no envelope de Habilitação. Os licitantes que 

não comparecerem a visita técnica conforme os itens 4.1, 4.2 e 4.3 deste edital ficarão 

impossibilitados de participar deste certame. 

 

5 – DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES: 

 

5.1 – Os envelopes contendo a DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO” e “PROPOSTA 

COMERCIAL”, deverão ser entregues, separadamente, em envelopes lacrados, 

identificados com o nome do órgão, nome da licitante e número do Edital, e título 

identificando o seu conteúdo (Documentos de Habilitação ou Proposta Comercial), na forma 

indicada abaixo: 

 

a) ENVELOPE N°1- DOCUMENTAÇÃO DE 

HABILITAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE 

SANTA IZABEL DO PARÁ CONCORRÊNCIA N° 

001/2018 - RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE 

 

b) ENVELOPE N°2- PROPOSTA 

COMERCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE 

SANTA IZABEL DO PARÁ CONCORRÊNCIA N° 

001/2018 - RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE 

 

5.2- Os documentos exigidos neste instrumento convocatório (Credenciamento e Habilitação) 

poderão ser apresentados em cópia simples (nesse caso os originais deverão ser apresentados 

para autenticação da Presidente da Comissão ou membros da Comissão Permanente de 

Licitação) preferencialmente 24 (vinte e quatro) horas antes da sessão pública ou por 

qualquer processo de cópia legível, autenticada por cartório competente, com exceção os 

extraídos pela Internet, que poderão ser apresentados sem qualquer autenticação. 

 

6 – DO CREDENCIAMENTO DO REPRESENTANTE 

 

6.1- Ao iniciar-se a sessão, os representantes das interessadas em participar do certame ora em  

pauta deverão se apresentar para credenciamento junto a Comissão Permanente de Licitações, 

devidamente munidos dos seguintes documentos: 
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a) Certificado de Registro Cadastral, no caso de Micro empreendedor individual; 

 

b) Requerimento de empresário, no caso de empresário; 

 

c) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, acompanhado de todas as 

eventuais alterações contratuais ou de sua consolidação, devidamente registrado no órgão 

competente, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, 

acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; 

 

d) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de 

investidura ou nomeação da diretoria em exercício; 

 

6.2- Em caso de sócio ou proprietário apresentar documento acima elencado e original da 

carteira de identidade ou outro documento com foto. 

 

6.3- Em caso de preposto ou procurador, apresentar documento acima elencado, procuração 

mediante instrumento público ou particular com firma reconhecida, ou outro documento que 

comprove os necessários poderes para formular ofertas e lances de preços, e praticar todos os 

demais atos pertinentes ao certame, em nome do proponente, e original da carteira de 

identidade ou outro documento com foto. 

 

6.4 – Todos documentos apresentados deverão estar em conforme o item 5.2 deste edital. 

 

6.5- Para fins de gozo dos benefícios dispostos na Lei Complementar nº 123/2006 e Lei 

Complementar nº 147/2014 as microempresa – ME ou empresa de pequeno porte – EPP 

deverão apresentar a Declaração de que se enquadra na condição de microempresa ou 

empresa de pequeno porte, de acordo com o Anexo VI deste Edital. 

 

6.5.1- A declaração referida no item anterior deverá ocorrer quando do credenciamento, sob 

pena de não aplicação dos efeitos da Lei Complementar nº 123/2006 e Lei 

Complementar nº 147/2014. 

 

6.6 - No momento do credenciamento os documentos acima deverão ser entregues à(ao) 

a Presidente da Comissão ou aos membros da Comissão FORA DOS ENVELOPES: 

 

6.7 - Cada licitante se fará representar com apenas um Representante Legal, o único 

admitido a intervir nas fases do procedimento licitatório, respondendo assim para todos os 

efeitos por sua representada. 
 

7 – DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (ENVELOPE N°1) 

 

7.1- O Envelope nº 2 deverá conter os documentos a seguir relacionados: 

 

7.1.1 – Declarações Múltiplas, conforme o anexo VII deste edital; 
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7.2- DA HABILITAÇÃO JURÍDICA 

 

a) Registro comercial, no caso de empresa individual; 

 

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, acompanhado de todas as 

eventuais alterações contratuais ou de sua consolidação, devidamente registrado no órgão 

competente, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, 

acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; 

 

c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de 

investidura ou nomeação da diretoria em exercício; 

 

7.3- DA DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À REGULARIDADE FISCAL 

 

7.3.1- Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 

 

7.3.2- Inscrição no cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, conforme o caso, 

relativa à sede ou domicílio do licitante, pertinente ao ramo de atividade que exerce e 

compatível com o objeto desta licitação;  

 

7.3.3 - Certidão Conjunta de Débitos relativos a Tributos Federais e á Dívida Ativa da União 

e com o Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS); 

 

7.3.4- Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, da sede da licitante; 

 

7.3.5- Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal da sede da licitante; 

 

7.3.6- Prova de regularidade para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), 

através do Certificado de Regularidade Fiscal-CRF; 

 

7.3.7- Prova de regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), através da 

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas- CNDT. Acompanhado da CENIT, certidão 

negativa de infração trabalhista. 

 

7.3.8- As Microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação em 

certames licitatórios, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de 

comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restrição. 

 

7.3.9- Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal ou trabalhista, será 

assegurado, as mesmas, o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial correspondera ao 

momento em que o proponente foi declarado o vencedor do certame, prorrogável por igual 

período, a critério da Administração Publica, para a regularização da documentação, 

pagamento ou parcelamento do debito, e emissão de eventuais certidões negativas ou 

positivas com efeito de certidão negativa; 
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7.3.10- A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem anterior, 

implicara decadência do direito a contratação, sem prejuízo das sanções previstas no Artigo 

81 da Lei Federal no. 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado a Administração 

convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, 

ou revogar a licitação. 

 

7.4- DA DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-

FINANCEIRA 

 

7.4.1- Certidão negativa de falência e recuperação judicial (concordata), expedida pelo 

Distribuidor do domicilio fiscal da Empresa Licitante; 

 

7.4.2- Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social da empresa, já 

exigíveis, devidamente registrado na Junta Comercial, que comprovem a boa situação financeira da 

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

por índices oficiais quando encerrados a mais de 03 (três) meses da data da apresentação da proposta, 

devidamente registrado no órgão competente. 

 

7.4.3-. Juntamente com o balanço patrimonial deverá ser apresentada Declaração de Habilitação 

Profissional - DHP do contador, responsável pelas informações do balanço. 

 

7.4.4- Os balanços das sociedades por ações deverão ser apresentados com ata de aprovação pela 

assembleia geral ordinária, registrada na Junta Comercial. Fica dispensado esta exigência para pessoa 

física e Associação ou Cooperativa, sendo dos últimos, exigido a prestação de contas do último 

exercício financeiro assinado pelo contador. 

 

7.4.5- A partir dos dados de balanço, deverão ser calculados os seguintes índices, como condição para 

a habilitação: 

 

ILC=Índice de liquidez corrente, com valor igualou superiora1,00;  

ILG=Índice de liquidez geral, com valor igual ousuperiora1,00; 

GE =Grau de endividamento, com valor igual oumenora1,00; 

 

ONDE: 

 

ILC=ATIVO CIRCULANTEPASSIVOCIRCULANTE 

 

ILG=ATIVOCIRCULANTE+REALIZÁVELALONGO 

PRAZOPASSIVOCIRCULANTE+EXIGÍVELALONGO PRAZO 

 

GE=PASSIVO CIRCULANTE +PASSIVOEXIGÍVELALONGO PRAZO ATIVOTOTAL 

 

OBSERVAÇÃO: Os índices acima deverão ser demonstrados pelo próprio licitante, em memória de 

cálculos assinada pelo contador responsável pelo balanço, para  posterior verificação pela Comissão. 
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7.5- DA DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

 

7.5.1- Capacidade Técnico-Operacional (qualificação da empresa licitante): 

 

7.5.1.1- Certidão de Registro da empresa perante o Conselho Regional de Engenharia, 

Arquitetura e Agronomia – CREA ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU de sua 

região, dentro do prazo de validade e devidamente atualizada em todos os seus dados 

cadastrais e contratuais. No caso de licitantes sediadas em outros Estados, o Certificado de 

Registro emitido pelo CREA da respectiva região de origem deverá conter o visto do 

CREA/Estado do Pará. 

 

7.5.1.2- Atestado de capacidade técnica, expedido (s) por pessoa jurídica de direito público ou 

privado, que comprove a experiência anterior da empresa licitante em execução de obras com 

características, quantidades e prazos compatíveis ao objeto desta licitação: Terraplenagem, 

Estaca Raiz, Ponte de concreto armado, drenagem pluvial, pavimentação asfáltica CBUQ e 

sinalizações horizontais e verticais e estrutura metálica. 

 

7.5.1.3- Admite-se a comprovação da capacidade técnica-operacional mediante apresentação 

de mais de um atestado para os serviços identificados acima. 

 

7.5.1.4- Comprovação de que possui em seu quadro permanente, na data prevista para 

abertura deste procedimento licitatório, profissionais com formação em engenharia civil ou 

arquitetura. 

 

7.5.1.5- Para fins deste edital, a comprovação de que os responsável técnicos (engenheiro civil 

ou arquiteto) indicado pela empresa licitante pertence ao seu quadro permanente se dará da 

seguinte forma: 

 

a) se o profissional for proprietário ou sócio da empresa: mediante a apresentação do 

contrato social. 

 

b) se o profissional for empregado da empresa: mediante a apresentação da cópia 

autenticada da carteira de trabalho e previdência social (páginas relativas a identificação e 

contrato de trabalho) e da Ficha ou Livro de Registro de Empregados. 

 

c) se o profissional for prestador de serviço: mediante a apresentação do contrato de 

prestação de serviço firmado entre o profissional e a empresa licitante, o qual deve exibir 

firma reconhecida em cartório para ser considerado válido. 

 

7.5.1.6- - Declaração do interessado que no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos após a 

assinatura do contrato fará Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, assinada pelo 

profissional habilitado (Engenheiro Civil ou Arquiteto), junto ao CREA ou Registro de 

Responsabilidade Técnica – RRT assinada pelo profissional habilitado (Arquiteto) junto ao 

CAU na jurisdição sobre o domicílio da sede da contratante, a qual deverá ser encaminhada 

em duas vias para a Prefeitura Municipal de Santa Izabel do Pará. 
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7.5.2 - Capacidade Técnico-Profissional (qualificação dos responsáveis técnicos): 
 

7.5.2.1 - Certidão de Registro do Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia 

– CREA ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU de sua região dentro do prazo de 

validade, bem como, Certidão de Acervo Técnico CAT acompanhadas de atestados de execução, 

de obra ou serviço de características semelhantes ao objeto ora licitado; 

 

7.5.2.2- Atestado de Visita Técnica local de execução da obra, conforme modelo do anexo 

VIII. 

 

8 – DA PROPOSTA COMERCIAL (ENVELOPE N°2) 

 

8.1– O envelope n° 2 - Proposta Comercial deverá conter a planilha física e financeira 

devendo ser apresentada, conforme modelo do Anexo III do Edital, Carta de Apresentação, 

Cronograma Físico- Financeiro e Planilha de Composição de BDI. 

 

8.2- Os documentos relativos a proposta comercial deverão ser entregue em uma 01 (uma) via  

cada, elaborada em papel timbrado do licitante, sendo numerada sequencialmente, datada e 

assinada a ultima folha e rubricadas as demais, pelo seu representante legal, devidamente 

identificado e qualificado, devendo a proposta ser datilografada ou editorada sem emendas, 

rasuras, entrelinhas ou espaços em branco. 

 

8.3- A planilha financeira teve como referência para os custos unitários dos serviços a 

planilha do sistema de custos: SEDOP/PA, SINAPI/PA e SICRO/PA DNIT.  

 

8.4 - Os percentuais do BDI e de ENCARGOS SOCIAIS deverão ser discriminados, 

detalhadamente, em todos os seus componentes na proposta de preços. 
 

8.5 - Na elaboração do BDI, não deverão ser computados o IRPJ/IRPF e a CSLL, por 

serem tributos diretos, cujo ônus deverá recair exclusivamente sobre as CONTRATADAS, 

consoante determinação emanada do Acórdão TCU n.º 2622/2013- Plenário; 

 

8.6- O resumo do BDI da licitante deverá ser apresentado conforme modelo do Anexo I. 

 

8.7- No valor global dos serviços deverão ser considerando inclusas todas as despesas 

incidentes sobre o objeto licitado (tributos, seguros, fretes e encargos de qualquer natureza). 

 

8.8- O prazo para execução dos serviços é de no máximo 3 (três) meses consecutivos 

contados a partir da data da autorização para o seu início; 

 

8.9- Condições e forma de pagamento, em consonância com os prazos estipulados no item 13  

deste Edital; 

 

8.10- O preço deverá ser apresentado incluindo todos os custos operacionais da atividade, os 

tributos e taxas, encargos sociais, trabalhistas, horas extras, despesas administrativas, 
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trabalhos noturnos, dominicais e em feriados, inclusive o custo dos vigias noturnos, bem 

como as demais despesas diretas e indiretas, inclusive com ensaios, testes e demais provas 

para controle tecnológico, de modo a constituir a única contraprestação pela execução dos 

serviços, objeto desta licitação. 

 

8.11- Após a fase de habilitação não cabe desistência de proposta, salvo por motivo justo 

decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão Permanente de Licitação. 

 

8.12- Em hipótese alguma a licitante ou seu representante legal poderá introduzir quaisquer 

modificações ou anexar outros documentos, após a entrega dos envelopes. 

 

8.13- Decorrido o prazo de validade da Proposta Comercial, sem convocação para a assinatura 

do Contrato, ficam os licitantes liberados dos compromissos assumidos. 

 

8.14- Em nenhuma hipótese, a Administração Pública aceitará arcar com responsabilidade 

solidária relativa a qualquer despesa não expressamente discriminada no Contrato. 

 

9 – DOS PROCEDIMENTOS 

 

9.1- Os trabalhos da Comissão Permanente de Licitação, na reunião de abertura, obedecerão 

aos tramites abaixo estabelecidos: 

 

9.2- Recebimento e conferencia da documentação prevista no item 6 deste edital com vista a 

habilitação do representante legal dos licitantes. 

 

9.3- No local, dia e hora previstos no presente Edital, a Comissão recebera os envelopes 

contendo a documentação de habilitação, os quais ficarão à disposição dos licitantes para 

exame e rubrica, após analise da documentação serão anunciados sempre que possível os 

licitantes habilitados. 

 

9.4- Os envelopes com as proposta dos licitantes habilitados, poderão ser abertos 

imediatamente apos a fase de habilitação, desde que haja renuncia expressa ao direito de 

interpor recurso por parte de todos os Licitantes, devidamente registrada em ata. 

 

9.5 - Julgamento e classificação das propostas de acordo com os critérios constantes no edital 

da Concorrência, sendo desclassificadas as propostas que não atenderem aos requisitos do 

mesmo e apresentarem preços excessivos ou inexequíveis. 

 

9.6- As documentações técnicas e o quadro de composição de BDI após análise e conferência 

da Comissão Permanente de Licitação deverão ser analisados e julgados pela área técnica da 

Prefeitura de Santa Izabel do Pará. 

 

9.7- A critério da comissão, esta poderá declarar suspensa a sessão, para ser reaberta em 

horário e/ou dia marcado em sessão, caso não haja expediente na data marcada, a sessão será 

retomada no primeiro dia útil subsequente, para que seja verificada a autenticidade, mediante 
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pesquisa na internet, das certidões apresentadas pelos licitantes, bem como para análise das 

proposta pela equipe técnica da Prefeitura Municipal de Santa Izabel do Pará.  

9.8- Será lavrada ata circunstanciada da reunião, onde constarão todas as ocorrências, que será 

assinada pelos membros da Comissão Permanente de Licitação e pelos Licitantes que 

participarem da reunião. 

 

9.9- E facultada a comissão Permanente de Licitação ou autoridade superior em qualquer fase 

da licitação, promoção de diligencia destinada a esclarecer ou complementar a instrução de 

processo, vedada a retirada ou inclusão de todo e qualquer documento ou informação 

constante da proposta; 

 

10 – DO JULGAMENTO E ADJUDICAÇÃO 
 

10.1- O julgamento das propostas dar-se-á pelo tipo de licitação MENOR PREÇO GLOBAL 

 

10.2- Serão desclassificadas as propostas: 

 

10.2.1- Apresentarem inconformidade com os requisitos estabelecidos neste edital, bem como 

as que contemplem preços excessivos ou manifestarem inexequíveis, bem como aquelas que 

apresentarem valor global, superior ao valor da planilha de orçamento em anexo, sendo 

desconsideradas quaisquer alternativas de preço ou qualquer outra condição ou vantagem não 

prevista no Edital. 

 

10.2.2- Serão consideradas inexequíveis as propostas comerciais cujos valores sejam 

inferiores a 70% (setenta) por cento do preço orçado pela administração ou inferiores a 70% 

(setenta) por cento da média aritmética dos valores das propostas. 

 

10.2.3- Omissas ou vagas bem como as que apresentarem irregularidades ou defeitos 

insanáveis ou capazes de dificultar o julgamento. 

 

10.2.4 Impuserem condições ou contiverem ressalvas em relação às condições estabelecidas 

neste Edital. 

 

10.3 Será assegurado, como critério de desempate, preferência de contratação para as 

Microempresas e empresas de pequeno porte. 

 

10.4 Entende – se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas 

Microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou ate 10%(dez por cento) superior 

ao melhor preço. 

 

10.5- No caso de empate em duas ou mais propostas proceder-se-á da seguinte forma: 

 

10.5.1- As Microempresas ou empresas de pequeno porte mais bem classificadas poderão 

apresentar propostas de preços inferiores aquela considerada vencedora do certame, situação 

em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado. 
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10.5.2- Não ocorrendo a contratação da Microempresa ou empresa de pequeno porte, na 

forma do subitem 10.5.1 deste edital, serão convocados as remanescentes que por ventura se 

enquadrem na hipótese dos itens 10.3 e 10.4 deste edital, na ordem classificatória, para o 

exercício do mesmo direito. 

 

10.5.3- No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresa de 

pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no item 10.3 deste edital, será 

realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar 

melhor oferta; 

 
10.5.4- Na hipótese da não–contratação nos termos previstos no item 10.5, o objeto licitado 

será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame. 

 

10.5.5- A Microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será convocada 

para apresentar nova proposta no prazo máximo de 5 (cinco) minutos apos o encerramento 

dos lances, sob pena de preclusão. 
 

10.5.6-. O disposto subitem 10.5 e seus subitens somente se aplicarão quando a melhor oferta 

inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte. Nesse caso 

o empate entre duas ou mais propostas, e não havendo lances, será efetuado sorteio em ato 

publico, com a participação de todas as licitantes. 

 

10.6- A Comissão Permanente de Licitação afixará o julgamento das propostas no seu quadro 

de aviso no saguão da Prefeitura Municipal de Santa Izabel do Pará, exceto se presentes os 

prepostos dos licitantes no ato em que for adotada a decisão, quando a comunicação será feita 

diretamente aos interessados e lavrada em ata. 

 

10.7- A empresa adjudicatária deverá assinar o termo de contrato, no prazo máximo de 5 

(cinco) dias úteis depois de esgotados os prazos recursais, contados da publicação do 

julgamento no mural de avisos localizado saguão da Prefeitura Municipal de Santa Izabel do 

Pará, ou da comunicação direta aos prepostos das licitantes, lavrada em ata, conforme 

disposições constantes do art. 64 e parágrafos 1° a 3° da Lei n° 8.666/93. 

 

10.8- A licitante vencedora fica obrigada a apresentar garantia de execução do contrato, no 

ato de assinatura do contrato. 

 

10.9- A garantia a que se refere o item anterior será de 3% (três) por cento do valor do 

contrato e poderá ser prestada nas seguintes modalidades, conforme liberalidade da licitante 

vencedora: 

 

10.9.1- A garantia poderá ser prestada nas seguintes modalidades: 

 

10.9.2- Caução em dinheiro 

 

10.9.3- Títulos da divida pública, devendo estes ter sido emitidos sob a forma escritural, 
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mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco 

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

Ministério da Fazenda; 

 

10.9.4- seguro-garantia; 

 

10.9.5– fiança bancaria. 

 

10.10- Na hipótese de apresentação de garantia na modalidade Caução em dinheiro, a deverá 

ser recolhida na conta corrente do Banco do Brasil, Agência: 2580-1, C/C: 30798-X, 

Favorecido: PMSIP, apresentado o comprovante de transferência ou depósito. 

 

10.11- Na hipótese de apresentação de garantia na modalidade Títulos da dívida pública, 

deverá ser apresentando o comprovante de transferência de posse do título da dívida público. 

 

10.12- Na hipótese de apresentação de garantia na modalidade seguro garantia, deverá 

apresentar a original o segunda via ou a cópia devidamente certificada da apólice do seguro, 

acompanhada do comprovante de pagamento deste. 

 

10.13- Na hipótese de apresentação de garantia na modalidade carta fiança bancária, deverá 

ser apresentando a carta de fiança. 

 

10.14- A garantia da proposta deverá ter prazo mínimo de 180 (cento e oitenta) dias. 
 

10.15- A devolução da garantia de execução para os licitantes será realizada logo após o 

recebimento definitivo da obra. 

 

10.16- A garantia prestada será liberada ou restituída à Licitante vencedora mediante sua 

solicitação, que poderá ser feita imediatamente após a execução do contrato e quando em 

dinheiro, atualizada monetariamente. 

 

10.17- Caso a adjudicatária não compareça no prazo estipulado será convocada a segunda 

colocada no certame e, assim por diante, até a última empresa classificada nos termos do 

disposto no inciso 2° artigo 64 da Lei 8.666/93. 

 

10.18- A recusa da adjudicatária em assinar o contrato do prazo estabelecido, implicará em 

multa de 5% do valor do contrato a favor da Administração e o impedirá de participar de 

novas licitações pelo prazo de no mínimo 24 (vinte e quatro) meses. 

 

11- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

11.1- A empresa contratada se obriga a executar os serviços de acordo com o objeto desta 

Concorrência e com as especificações contidas em anexo, que fazem parte integrante do 

procedimento, independente de transcrição e/ou traslado. 

 

11.2- Responder, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes dos 
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serviços, tais como: salários, seguros de acidentes, tributos, indenizações, vale-refeição, vale-

transporte e outras que porventura venham a ser regulada em acordo coletivo. 

 

11.3- Executar diretamente o contrato, sem a transferência de responsabilidades ou 

subcontratações não autorizadas pela Prefeitura. 

 

11.4-. Providenciar a imediata substituição de qualquer empregado considerado inadequado 

ou inconveniente à boa ordem e às normas disciplinares da Secretaria ou que não atenda às 

suas necessidades. 

 

11.5- Responder pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, 

decorrentes de sua culpa ou dolo. 

 

11.6- Manter, ainda, os seus empregados uniformizados e identificados por crachá, quando 

em trabalho. 

 

11.7- Arcar com despesas decorrentes de qualquer infração seja qual for, desde que praticada 

por seus empregados, quando relacionados com a execução dos serviços. 

 

11.8- Fornecer a seus empregados todo o equipamento de segurança necessário ao 

desempenho de suas funções, vedado o desconto nos respectivos salários, e instruí-los quanto 

à prevenção de acidentes e de incêndios. 

 

11.9-. Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao atendimento dos 

seus empregados, acidentados ou acometidos de mal súbito. 

11.10- Observar a legislação trabalhista, previdenciária e convenção coletiva de trabalho da 

categoria, efetuando as anotações nas carteiras de trabalho, inclusive quanto à categoria 

profissional a ser exercida. 

 

11.11- Arcar com todas as despesas decorrentes dos serviços a serem executados inclusive 

aquisição de equipamentos necessários a execução dos serviços em quantidade e qualidade 

compatíveis com os serviços, que poderão ser fiscalizados, a qualquer momento, pela 

Prefeitura Municipal de Santa Izabel do Pará. 

 

11.12- Manter, durante a execução do contrato as condições que ensejaram a contratação. 

 

12- DA FISCALIZAÇÃO 

 

12.1- A fiscalização da obra será exercida pelo engenheiro civil que acompanhará a execução 

dos serviços de acordo com o projeto básico da Obra. 

 

12.2- A fiscalização comunicara a CONTRATADA as providencias necessárias para sanar 

eventuais problemas detectados na obra e/ou descumprimentos de clausulas do contrato, que 

terá o prazo de até 7 (sete) dias corridos para sanar as incorreções, sob pena de aplicação das 

penalidades cabíveis. 



 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ 

PALÁCIO MUNICIPAL CAP. NOÉ DE CARVALHO 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  

Página 16 de 109 

 

 

12.3- A fiscalização encaminhará a Administração relatório mensal de acompanhamento de 

obra, onde relatará as ocorrências de descumprimento de clausulas contratual, irregularidade 

ou falhas na execução do projeto, emprego de profissional ou material inadequado ou com 

qualidade inferior ao do projeto ou qualquer outro fato que prejudique a execução da obra. 

 

12.4- A presença de fiscalização não exclui e nem diminui a responsabilidade da contratada 

inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade. 

 

13- DO PAGAMENTO 

 

13.1- O pagamento será efetuado mensalmente, mediante a apresentação das Notas 

Fiscais/Faturas, pelos serviços concluídos, medidos, conferidos, aceitos e com o atesto do 

Departamento Competente, e mediante a apresentação da documentação abaixo relacionada: 

 

13.1.1- Boletim da Medição, devidamente aferida pela Fiscalização Secretaria Municipal de 

Obras Públicas- SEMOP com a percentagem física executada obedecendo ao cronograma de 

entrega dos serviços. 

 

13.1.2- Relação nominal de todos os empregados que trabalham na execução dos serviços, 

com as respectivas datas de admissão; 

 

13.1.3- Comprovante dos pagamentos de seus salários referente ao mês imediatamente 

anterior ao pagamento das faturas; 

 

13.1.4- Comprovante do recolhimento das parcelas referentes ao INSS e FGTS dos 

trabalhadores; 
 

13.2- O pagamento pela execução dos serviços será efetuado até o 30° dia útil do mês 

subsequente a execução, através de transferência eletrônica em conta bancária devidamente 

registrada em nome da empresa crédito em conta corrente, e após conferência e aprovação da 

nota fiscal pelo setor competente. 

 

13.3- Caso haja aplicação de multa, o valor será descontado de qualquer fatura ou crédito 

existente na Prefeitura Municipal de Santa Izabel do Pará em favor do fornecedor. Caso o 

mesmo seja superior ao crédito eventualmente existente, a diferença será cobrada 

administrativamente ou judicialmente, se necessário. 

 

14- DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS 

 

14.1- Quando os serviços contratados ficarem inteiramente concluídos, de perfeito acordo 

com o presente instrumento, dar-se á o recebimento provisório dos mesmos de que trata a 

alínea á do inciso I do art. 73, da Lei n°8.666/93. 

 

14.2- O recebimento definitivo, da obra, nos termos da alínea b do inciso I do art.73, da Lei 

n° 8.666/93, somente se efetivará após terem sido examinados e julgados em perfeitas 
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condições técnicas e atendidas as exigências desta licitação, pelo setor competente. 

 

14.3- A licitante vencedora obriga-se a prestar os serviços, a que se refere esta licitação, de 

acordo estritamente com as especificações descritas nesta Concorrência, sendo de sua inteira 

responsabilidade a reposição do que venha a ser constatado não estar em conformidade com 

as referidas especificações. 

 

15- DAS PENALIDADES 

 

15.1- A licitante vencedora fica sujeito as disposições dos art. 86, 87 e 88 da lei no 8.666/93; 

 

15.2- A licitante vencedora que se tornar inadimplente pela falta de execução total ou parcial 

das obrigações objeto do contrato, será aplicada uma ou mais das seguintes penalidades: 

a) Advertência; 

b) Multa; 
c) Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Publica e 

consequentemente o cancelamento do Registro Cadastral, divulgado na Imprensa Oficial, 

após ciência ao interessado. 

 

15.3- As multas por inadimplência, terão o seguinte valor, no caso de formalização do 

contrato: 

 

a) Multa de ate 0,50% (cinquenta centésimos percentuais) por dia útil sobre o valor 
global do contrato ate o período Máximo de 30(trinta) dias úteis; 

b) Multa de ate 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato apos esgotado o prazo 

fixado no subitem anterior. 

 

15.4- Não serão aplicadas multas decorrentes de casos fortuitos ou forca maior, desde que 

sejam devidamente comprovados; 

15.5- O valor da multa poderá ser descontado do pagamento do faturamento apresentado pela 

licitante, quando o valor da garantia da execução contratual não for suficiente; 

 

15.6- A aplicação das multas deverão se concretizar apos comunicação por escrito, dirigida a 

licitante infratora, resguardando-se o direito de defesa no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a 

contar do recebimento da notificação. 

 

16- DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

 

16.1- Dos atos da Administração, praticados na presente Concorrência n° 001/2018, caberá 

recurso na forma do art. 109 da Lei 8.666/93. 

 

16.2- Por ocasião da habilitação e julgamento das propostas, estando todos os prepostos das 

licitantes presentes á reunião em que for adotada a decisão e havendo concordância, poderá 
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ficar consignada na Ata à desistência expressa ao direto de interposição de recurso prevista no 

art. 109, inciso I, alíneas a e b, consoante disposto no art.43, inciso III, ambos da Lei 

8.666/93. 

 

16.3- Não será conhecido o recurso cuja petição tenha sido apresentada fora do prazo legal 

e/ou subscrita por procurador não habilitado legalmente no processo a responder pela firma. 

 

16.4- Quando se tratar de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte a impetração de 

recurso, conforme o inciso I, alínea “b”, artigo 109, da Lei n°8.666/93, sobre o que se trata no 

inciso III do artigo 43, da mesma lei, só será possível depois de transcorrido o prazo 

concedido no subitem 7.3.9, do item 7 desta edital, com fundamento no inciso 2°, artigo 4°, 

do Decreto Federal n° 6.204, de 5  de setembro de 2007. 

 

17- DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

 

17.1- A despesa para o processamento e pagamento do objeto da presente Concorrência, 

correrá por conta do orçamento geral da contratante para o exercício de 2018, na seguinte 

dotação: 

 

Valor: R$ 417.185,49 (quatrocentos e dezessete mil, cento e oitenta e cinco reais e 

quarenta e nove centavos) 

Unidade Orçamentária: 1102- Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação 

Programa de Trabalho: 15.451.0005 1.032- Obras de Infraestrutura Urbana e Rural 

Naturea da Despesa: 4.4.90.51  

 

 

Valor: R$ 3.754.689,39 (três milhões, setecentos e cinquenta e quatro mil, seiscentos e 

oitenta e nove reais e trinta e nove centavos). 

Unidade Orçamentária: 29101 

Programa de Trabalho: 26.782.1435.7432 

Naturea da Despesa: 44.40.42 

Fonte do Recurso: 0301 

 

18 – DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

18.1- É facultado a Comissão Permanente de Licitação ou à Autoridade Superior, em qualquer 

fase da Concorrência, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a 

instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria 

constar no ato da Sessão Pública. 

 

18.2- Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e 

a Prefeitura Municipal de Santa Izabel do Pará não será, em nenhum caso, responsável por 

esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 
 

18.3- Nenhuma indenização será devida às licitantes pela elaboração e/ou apresentação de 

quaisquer documentos relativos a esta licitação. 
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18.4- As licitantes serão responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos 

documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 

 

18.5. O objeto da presente licitação poderá sofrer acréscimos ou supressões conforme previsto 

no parágrafo 1º do art. 65 da Lei 8.666/93. 

 

18.6 - A presente licitação poderá ser revogada por razões de interesse público, decorrente de 

fato superveniente devidamente comprovado, ou anulada, em todo ou em parte, por 

ilegalidade de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente 

comprovado. 

 

18.7- O Presidente da Comissão Permanente de Licitações, no interesse da Administração, 

poderá relevar omissões puramente formais observadas na documentação e proposta, desde 

que não contrariem a legislação vigente e não comprometam a lisura da licitação, sendo 

possível à  promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do 

processo. 

 

18.8 - Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 

realização do certame na data marcada, a Sessão Pública será automaticamente transferida 

para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecido, 

desde que não haja comunicação da Presidente da Comissão Permanente de Licitação em 

contrário. 

 

18.9 - Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na 

interpretação do presente Edital e seus Anexos deverá ser encaminhado a Comissão 

Permanente de Licitação por e- mail: licitacaosantaizabel@outlook.com  
 

18.10- O edital e seus anexos poderão ser adquiridos de Segunda a Sexta no horário de 08:00hs á 

14:00hs, na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Santa Izabel do Pará, sito a Av. Barão do 

Rio Branco, nº 1060, Centro, ou no site do TCM-Pa (www.tcm.pa.gov.br) 

 

Santa Izabel do Pará, 06 de julho de 2018. 
 
 

 

 

 

ROSINALDO FERREIRA DE FREITAS 

PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  

PORT. Nº 015/2018 

mailto:licitacaosantaiabel@outlook.com
http://www.tcm.pa.gov.br/
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ANEXO I 

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DA TAXA DE B.D.I. 

 
COMPOSIÇÃO DO BDI 

   
ITEM DESCRIÇÃO PERCENTUAIS (%) 

01 Administração Central  
                                       

3,00  

02 Riscos 
                                       

0,97  

03 Garantia  
                                       

0,80  

04 Seguros 
                                       

0,23  

05 Despesas Financeiras 
                                       

0,59  

06 Lucro  
                                       

6,90  

07 COFINS  
                                       

3,00  

08 PIS  
                                       

0,65  

09 ISSQN 
                                       

5,00  

10 CPRB 
                                       

4,50  

  BDI (%): 
                                     

30,00  

 
FÓRMULAS ADOTADAS: 

 
   

 

 

 
 

 

   
   
   
   
 

AC = Administração Central /100 

 
 

RI = Risco /100 

 
 

GA = Garantia /100 

 
 

SE = Seguros / 100 

 
 

DF = Despesas Financeiras /100 

 
 

LC = Lucro /100 
 

 
CO = COFINS /100 

 

 
PI = PIS /100 

 
 

IS = ISS /100 
 

 
CP= CPRB/100 

 
   
 

OBS: O valor do BDI está de ACORDO COM O ACORDÃO n° 2622/2013 - TCU Plenário 

 OBS.: É OBRIGATÓRIA A UTILIZAÇÃO DA FÓRMULA ACIMA PARA 

DETERMINAÇÃO DO PERCENTUAL DE BDI ADOTADO PARA A EXECUÇÃO 

DA OBRA, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO DE SUA PROPOSTA. 
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ANEXO II 
 

CARTA DE APRESENTAÇÃO  

LOCAL E DATA 

À 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ 

Av. Barão do Rio Branco, nº 1060, Centro, Santa Izabel do Pará 

REF.: Concorrência Nº 001/2018 -PMSIP 

 

Prezados Senhores: 

 
Pelo presente, submetemos à apreciação de V. Sas., nossa proposta de preços relativa à 
Licitação em epígrafe, declarando que: 

a) O preço global para execução dos serviços de CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA, na 

ESTRADA DE AMERICANO, NO TRECHO DA TRAVESSA 07 DE JANEIRO/VILA 

DE AMERICANO, numa extensão total de 9,37Km é de R$............ (.................) e a taxa 

de B.D. I utilizada na composição dos preços é de %. 

b) O prazo máximo para a execução das obras e serviços é de... (. . ) meses consecutivos 

contados a partir da assinatura da ordem de serviço. 

c) A validade da proposta é de... (. ) dias corridos, contados da data de sua abertura. 

d) A empresa declara inteira aceitação a todas as condições constantes no presente Edital da 

Concorrência Nº 001/2018. 

Atenciosamente, 
 

Na hipótese de ser adjudicado a esta firma o objeto licitado, o representante legal para 

assinatura do Contrato ou qualquer outro documento será: 

 

NOME:    

ESTADO  CIVIL:    

    EMISSOR:  CIC/MF No:     

PROFISSÃO:  _  CARTEIRA  DE  IDENTIDADE:

 ORGÃO 

 

CARGO:   

ENDEREÇO:   
 

 

 

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA EMPRESA  

CARIMBO DA EMPRESA PROPONENTE 
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ANEXO III 

 

MODELO DE PROPOSTA (RAZÃO SOCIAL, CNPJ, END. TELEF. E-MAIL) 

 
ESTRADA: ESTRADA DE AMERICANO/VILA DE AMERICANO      

EXTENSAO: 9.37 KM      

MUNICIPIO DE SANTA IZABEL DO PARA      

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT. 
PREÇO 

UNITÁRIO S/ BDI 
(R$) 

PREÇO UNITÁRIO 
C/ BDI (R$) 

TOTAL (R$) 

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES           

1.1 Mobilização e desmobilização und 1,00       

1.2 Placa da obra (6,00 m x 3,00 m) x 2,00 und m² 36,00       

1.3 Instalação de canteiro da obra m² 192,00       

1.4 Desmatamento m² 116.400,00       

1.5 Limpeza Lateral Mecanizada m² 38.800,00       

1.6 Abertura de Valeta m² 1.746,00       

1.7 Regularização da Plataforma m² 116.400,00       

1.6 Remoção de Material Inservível (Bota Fora) (DMT = 0km a 5km) m³ 13.095,00       

2.0 SERVIÇOS DE RECOMPOSIÇÃO DE ACOSTAMENTO           

2.1 Esc. e carga material de jazida (consv) m³ 9.700,00       

2.2 Compactação de aterros a 95% proctor normal m³ 9.700,00       

2.3 Transp. local c/ basc. 10m3 rodov. pav. (consv) tkm 113.490,00       

3.0 SERVIÇOS DE DRENAGEM           

3.1 Escavação mecaniz. de vala em mater. de 1a cat. m³ 360,00       

3.2 Corpo BSTC D=0,80 m AC/BC/PC m 90,00       

3.3 Boca BSTC D=0,80 m normal AC/BC/PC und 12,00       

3.4 Reaterro e compactação p/ bueiro m³ 180,00       
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3.5 Meio-fio de concreto - MFC 03 AC/SC m 2.000,00       

4.0 SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO           

4.1 Reforço do Sub-leito m³ 13.580,00       

4.2 Transp. loc. basc.10m³ rod. não pav. (mat. jazida) (DMT=5,00 Km) tkm 158.886,00       

4.3 Sub-base solo estabilizado granul. s/ mistura m³ 13.580,00       

4.4 Transp. loc. basc.10m³ rod. não pav. (mat. jazida) (DMT=5,00 Km) tkm 158.886,00       

4.5 Base solo estabilizado granul. s/ mistura m³ 6.790,00       

4.6 Transp. loc. basc.10m³ rod. não pav. (mat. jazida) (DMT=5,00 Km) tkm 79.443,00       

4.7 Imprimação m² 22.500,00       

4.8 Pintura de ligação m² 22.500,00       

4.9 CBUQ - capa rolamento AC/SC ton 1.620,00       

4.10 Tapa-buraco em CBUQ ton 360,00       

5.0 OBRAS DE ARTE ESPECIAIS           

5.1 Pontes sobre o Rio americano I,II,III ext. de 10,00m           

5.1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES           

5.1.1.1 Placas de sinalização com película reflexiva  m²  36,00       

5.1.1.2 Aterro c/ compactação para encontro de pontes  m³  300,00       

5.1.1.3 Fornecimento e assentamento .de tubo D=1,00m  m  21,00       

5.1.1.4 Ponte provisória de madeira  m  36,00       

5.1.2 INFRA / MESOESTRUTURA           

5.1.2.1 Escavação manual em material de 1a cat  m³  554,01       

5.1.2.2 Forma de placa compensada resinada  m²  702,63       

5.1.2.3 Concreto magro Fck=9 Mpa  m³  2,43       

5.1.2.4 Concreto estrutural Fck=25 Mpa  m³  109,59       

5.1.2.5 Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50  kg  6.690,00       

5.1.2.6 Fornec e transp. de laje de transição pré-moldada 2,50x4,00x0,20m  m²  240,00       

5.1.2.7 Montagem de laje de transição  m²  240,00       

5.1.2.8 Perfuração de estaca-raiz diâm. 31cm  m  504,00       

5.1.3 SUPERESTRUTURA           
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5.1.3.1 Forma de placa compensada resinada  m²  337,38       

5.1.3.2 Concreto estrutural Fck=25 Mpa  m³  65,64       

5.1.3.3 Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50  kg  5.979,30       

5.1.3.4 Aparelho apoio em neoprene fretado-forn. e aplic.  kg  315,00       

5.1.3.5 Junta elastomérica tipo "JEENE JJ3550 v v" ou similar  m  51,60       

5.1.4 PRÉ-MOLDADOS           

5.1.4.1 Fornecimento e colocação de vigas pré-moldadas 12,00 m  m  216,00       

5.1.4.2 Fornecimento, transporte e colocação de guarda rodas  m  72,00       

5.1.5 SERVIÇOS DIVERSOS           

5.1.5.1 Desforma  m²  1.040,01       

5.1.5.2 Limpeza do terreno  m²  1.227,60       

5.1.5.3 Sondagem de material de 1ª Categoria  und  6,00       

5.1.5.4 Elaboração do projeto executivo, incluindo fundação  m  36,00       

6.0 SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO            

6.1 SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL           

6.1.1 Pintura faixa-tinta b.acrílica emuls. água -2 anos  m²  1.125,00       

6.1.2 Forn. e colocação de tacha reflet. Bidirecional - Amarelas  und  156,00       

6.1.3 Forn. e colocação de tacha reflet. Bidirecional - Brancas  und  80,00       

6.1.4 Forn. e colocação de tachão reflet. Bidirecional - Amarelas  und  90,00       

6.1.5 Forn. e colocação de tachão reflet. Monodirecional  und  20,00       

6.2 SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VERTICAL           

6.2.1 Forn. e implantação placa sinaliz. tot.refletiva  m²  50,00       

6.2.2 Pórtico metálico  und  2,00       

              

VALOR TOTAL 0,00 
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ANEXO IV 

PROJETO BÁSICO: 
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA;  PLANILHAS ORÇAMENTÁRIA REFERENCIAL;  

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO;  ENCARGOS SOCIAIS; PROJETOS (EM 

MÍDIA) 

 

 

IV.I  

ESPECIFICAÇOES TÉCNICAS DA ESTRADA DE 

AMERICANO TRECHO: TRAVESSA 07 DE 

JANEIRO/VILA DO AMERICANO 

EXTENSAO 9,37KM. 

MUNICIPIO:SANTA IZABEL DO PARÁ 
 

 

 

 

ESPECIFICAÇÕES DA CONSERVAÇÃO DA ESTRADA DE AMERICANO -COM - 

EXTENSÃO 9,37KM. 

  

I - INTRODUÇÃO 

Estas Especificações Técnicas se aplicam às obras para execução de SERVIÇOS DE 

CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA, na ESTRADA DE AMERICANO, NO TRECHO 

DA TRAVESSA 07 DE JANEIRO/VILA DE AMERICANO, numa extensão total de 

9,37Km. O trecho em questão integra a malha viária do município de Santa Izabel do Pará, no 

Estado do Pará. 

A fiel observância destas Especificações Técnicas pela CONTRATADA, assim como das 

orientações e recomendações emanadas da CONTRATANTE, são condições básicas para a 

aceitação das obras realizadas. 

 

II - CONDIÇÕES GENERALIDADES 

A fiel observância destas Especificações Técnicas pela CONTRATADA, assim como das 

orientações e recomendações emanadas da FISCALIZAÇÃO, é condição básica para a 

aceitação das obras realizadas e sua medição e pagamento, em conformidade com as Normas 

de Medição e Pagamento. 

Ficam fazendo parte integrante das presentes especificações no que forem aplicadas: 

I.1 - O Decreto 52.147 de 25.06.63 estabelece as normas e métodos de execução para obras e 

edifícios públicos. 

I.2 - As normas brasileiras aprovadas pela ABNT. 

I.3 - Regulamentos especificações e recomendações da CELPA, COSANPA, Corpo de 

Bombeiros e SESMA,SETRAN.DNIT. 
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As empresas interessadas na licitação ficam obrigadas a inspecionar o local e o logradouro 

onde a obra será executada, antes de apresentarem suas propostas, para que certifiquem a 

situação real dos serviços que serão realizados, observando suas particularidades com relação 

à energia e abastecimento de água. 

Para efeito de interpretação de divergências entre as especificações e os desenhos dos 

projetos, prevalecerão as especificações. 

Os valores dos insumos dos serviços afins, que não constarem explicitamente na planilha de 

quantidade, deverão ser considerados nas composições de custos dos referidos serviços. 

 

Nestas especificações deve ficar perfeitamente claro que todos os casos de caracterização de 

materiais ou equipamentos por determinada marca, fica subentendida a alternativa “ou 

similar” a critério da FISCALIZAÇÃO. 

A CONTRATADA ficará obrigada a manter na obra um livro de diário de obras e 

ocorrências, destinado a anotações pela contratada, sobre o andamento da obra, bem como 

observações a serem feitas pela fiscalização. 

O emprego de qualquer material a ser utilizado na obra, estarão sujeitos a fiscalização, que 

decidirá sobre a utilização e aplicação dos mesmos. 

Todos os materiais deverão ser previamente aprovados pela FISCALIZAÇÃO antes de sua 

aplicação. 

A CONTRATADA será obrigada a retirar qualquer material impugnado pelo fiscal de campo 

dentro do prazo estipulado, caso o mesmo não esteja previsto na especificação da obra. 

A empresa deverá manter na obra uma sala com mesa e prancheta destinada à utilização pela 

fiscalização. 

Toda comunicação e solicitação deverão ser registradas no livro de diário de obras e quando 

necessário através de ofício ou memorando. 

A CONTRATADA deverá manter na obra um local, para atendimento de emergência e pronto 

socorro dos seus operários que venham sofrer acidente no canteiro de obras. 

A contratada deverá manter na direção da obra, engenheiros e técnicos que permita a 

execução com perfeição de todos os serviços além dos demais elementos necessários à 

perfeita administração da obra, como mestre, almoxarife, apontador, vigia, etc. 

A vigilância será ininterrupta, por conta da contratada, até o recebimento definitivo da obra. 

 

III - CONDIÇÕES GERAIS 

 

Os itens relacionados abaixo não serão objetos de medição e pagamento separadamente, 

devendo a CONTRATADA diluir os respectivos custos em seus preços unitários: 

-Seguro contra riscos e danos de qualquer natureza; 

-Fornecimento, operação e manutenção de todas as instalações de serviços; 

-Fornecimento e a devida estocagem de materiais, equipamentos e ferramentas, incluídas as 

eventuais perdas, danos, extravios, furtos e roubos; 

-Provimento aos serviços de mão-de-obra especializada ou não, local ou não, direta e indireta, 

em quantidade e qualidade compatíveis com os serviços a serem executados, bem como as 

respectivas despesas com assistência médico-hospitalar e ambulatorial e com alimentação, 

além dos custos com horas extras, adicionais noturno, de insalubridade e de periculosidade, e 

todas as demais obrigações sociais, trabalhistas e previdenciárias afins, previstas em lei; 

-Fornecimento de equipamentos de proteção individual e coletivo; 
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-Todos os serviços necessários à realização das obras serão executados em conformidade com 

os projetos, especificações e normas técnicas e orientações  

 

emanadas pela CONTRATANTE, relacionadas ao objeto contratado, mesmo que para estes 

serviços não existam preços unitários específicos nas Planilhas de Quantidades e Preços, 

aplicando-se neste caso o disposto no Contrato; 

-Remoção de entulhos e restos de materiais provenientes das obras e transporte para áreas de 

bota-fora a serem indicadas pela CONTRATANTE; 

-Testes de todas as instalações; 

-Honorários advocatícios e despesas processuais, além dos custos com eventuais reclamações 

trabalhistas do pessoal da CONTRATADA; 

-Depreciação, operação e manutenções preventiva e corretiva de equipamentos; 

-Todos os tributos previstos em lei, que inclui, sem se limitar, os seguros, taxas, impostos e 

outros tributos de qualquer natureza, conforme o estabelecido na legislação vigente; 

-Juros e encargos financeiros, excluídos as despesas financeiras referidas ao período de 

processamento das faturas, tendo em vista a legislação em vigor; 

Administração e lucro da CONTRATADA e tudo o mais necessário à perfeita execução dos 

serviços. 

 

IV – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

 

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 

1.1 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO  

Compreende a mobilização dos recursos e procedimentos para provimento das condições 

mínimas necessárias à implantação da obra, incluindo o fornecimento de materiais, 

equipamentos e mão-de-obra. 

É também parte integrante, os serviços de construção de todas as edificações provisórias, 

ligações temporárias e instalações prediais necessárias ao canteiro de obra. Incluem-se neste 

item, a abertura e conservação de acessos, cercas e/ou painéis de vedação e portões. 

A CONTRATADA deverá prever em seus custos, a construção das unidades necessárias à 

implantação do canteiro de obras, conforme preconizado no item 1.1 – dessas especificações. 

A mobilização de pessoal e equipamentos é de inteira responsabilidade e ônus da 

CONTRATADA e deverá ser feita após a emissão de competente ORDEM DE SERVIÇO 

pela FISCALIZAÇÃO, a partir da qual será contado o prazo para a execução da obra. 

Para efeito desta Licitação, considera-se como Mobilização/Desmobilização de Pessoal e 

Equipamentos a mobilização/desmobilização de todo o pessoal, ferramentas e equipamentos 

da CONTRATADA, necessários ao cumprimento do CONTRATO, incluindo o transporte 

desde o local de origem até o local de realização dos serviços, mudanças, passagens, estadias, 

alimentação, seleção e recrutamento, exames médicos pré-admissionais, bem como a eventual 

rotatividade de pessoal e equipamentos (“turn over”). 

O valor apresentado pelo Licitante para este item não poderá ser superior ao valor limite 

apresentado na PLANILHA ORÇAMENMTÁRIA. Caso o preço final  

 

determinado pelo Licitante para promover a Mobilização/Desmobilização de Pessoal e 

Equipamentos seja superior ao valor limite estabelecido pela CONTRATANTE, o Licitante 

deverá contemplar a diferença em sua taxa de BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS 
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(BDI), quando da elaboração do Demonstrativo de BDI, em um item especifico denominado 

“Mobilização de Pessoal e Equipamento – Diferença”. 

 

1.2 - PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO  

Entende-se como placa da obra (CONTRATANTE), a estrutura confeccionada em painéis de 

madeira revestida com chapa de aço, com a superfície pintada e sobre esta descrita em letras 

legíveis com todas as informações da empresa CONTRATANTE.   

Deverá ser afixada placa contendo todas as informações sobre a obra, em local a ser definido 

no início dos Serviços pela Fiscalização, obedecendo ao modelo fornecido pela P.M.SANTA 

IZABEL DO PARÁ dimensões de (6.00x3.00m), sobre quatro peças de madeira 4”x 4”. 

As placas deverão ser fixas, conforme projeto, e deverão ser utilizadas de acordo com a 

recomendação da fiscalização. 

As placas deverão ser colocadas sobre o solo, ao lado das obras em execução, utilizando-se 

estrutura de madeira, de acordo com suas dimensões, conforme indicado pela Fiscalização. 

Deverão ser observadas e retiradas previamente, as interferências com galhos, arames e etc., 

para assegurar a colocação e a perfeita visualização das placas. 

As placas de obra serão executadas em chapas metálicas, prévia e convenientemente tratadas 

para receber a pintura dos símbolos e mensagens. 

O fornecimento abrange as operações de corte, tratamento e pintura das placas. Será utilizada 

chapa preta de laminação a frio, recozimento azul com dureza T 4/5 universal, bitola 16, em 

dimensões variadas de acordo com a solicitação da fiscalização. 

Para se obter pintura adequada é essencial a preparação da superfície metálica, de forma a 

livrá-la de graxa e ferrugem e protegê-la contra oxidação. Procede-se, para isso, as seguintes 

operações: 

- Decapagem; 

- Fosfatização; 

- Uma camada de “wash-primer”; 

- Uma camada de “primer” (acabamento); 

- Uma camada de tinta de acabamento. 

Os suportes serão de seção quadrada com 7,5 cm de lado e 3,0m de altura, de madeira de lei 

da região, imunizado com tratamento em autoclave a vácuo e pressão com preservativo 

hidrossolúvel Wolmanit – CB, de acordo com a determinação da lei 58.016 de 18.03.66, 

chanfrados nos quatro cantos, tendo uma das extremidades a forma bisel duplo. As travessas 

terão seção de 3x5cm. 

Os parafusos serão tipo francês, galvanizado. Como proteção adicional serão colocados 

ilhoses de borracha especial nos furos das placas (“Gromnetc”) ou ilhoses de alumínio 

assentados sobre arruelas de fibra. 

 

Os locais e quantidades de placas de obra serão determinados pela fiscalização, que emitirá 

autorização para a sua colocação. 

A colocação abrange todos os serviços necessários à instalação das placas nos locais 

determinados pela fiscalização, sendo obedecidas as orientações do fornecedor da placa para a 

correta fixação das mesmas. 

Estão inclusos neste item todos os equipamentos, materiais e mão de obra, necessários ao 

fornecimento, transporte e colocação das placas no campo inclusive a fixação das mesmas nos 

locais indicados. 
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O fornecimento e colocação das placas em campo deverão seguir as instruções da 

FISCALIZAÇÃO através dos projetos executivos ou instruções de campo, determinando a 

maneira de sua aplicação e locais. 

1.3-Instalação do Canteiro de Obras(item 1.3 da planilha) 

O canteiro da obra deve ser dimensionado e executado levando-se em consideração as 

proporções e as características da mesma; as distâncias em relação ao escritório central, aos 

centros fornecedores de mão de obra e de material; as condições de acesso e os meios de 

comunicação disponíveis. As unidades componentes do canteiro de cada obra devem ser 

discriminadas no respectivo orçamento. O local para implantação do canteiro de obras deve 

ser preferencialmente em áreas planas, procurando evitar grandes movimentos de terra, de 

fácil acesso, livre de inundações, ventilado e com insolação adequada. As edificações do 

canteiro de obras devem dispor de condições mínimas de trabalho e habitação, tais como: 

ventilação e temperaturas adequadas, abastecimento de água potável, instalações sanitárias 

com destinação dos dejetos para fossas e sumidouros, (na ausência de rede coletora), distantes 

de cursos d’água e poços de abastecimentos e, destinação adequada para lixo orgânico e 

inorgânico. A limpeza do terreno deve ser executada somente dentro da área de projeto. As 

reservas que constituem áreas de interesse ambiental, locadas no entorno da área do 

empreendimento devem ser preservadas. Sempre que possível preservar a cobertura vegetal 

de médio e grande porte. Evitar comprometer a cobertura vegetal das áreas de entorno, com 

incêndio, derramamento de óleos e disposição de entulhos. Em áreas próximas a reservas, 

devem ser mantidos operários preparados para o combate a incêndios, evitando-se perdas da 

cobertura vegetal da área de entorno. É recomendável executar a limpeza da área de forma 

manual, evitando a emissão abusiva de ruídos, gases, óleos e graxas. Não devem ser 

incinerados restos de vegetais no canteiro de obras. A P.M.S.I. DO PARÁ, a critério da 

fiscalização, pode aceitar a locação de imóvel, que substitua integral  ou parcialmente as 

instalações do canteiro. A construção do canteiro deve obedecer ao disposto na legislação 

vigente. 

 

2.0 SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO 

2.1 LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA 

VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA  

Toda a área a ser pavimentada terá o sub-leito isento de qualquer tipo de material inservível 

(camada vegetal e outros), implicando na retirada desse material que incluí as operações de 

escavação, carga  e transporte. Os locais do bota-fora serão indicados pela Fiscalização com 

distância média de transporte de 1Km. Todo material será classificado em 1ª categoria. Esta 

operação exige equipamento adequado como trator de esteira do tipo D-4, retroescavadeira de 

pneus, pá carregadeira, motoniveladora e caminhões basculantes, conforme assim o terreno 

exija. O transporte para o local do bota- fora será executado com o devido cuidado para não 

permitir que o material transportado seja lançado indevidamente, por despreendimento do 

interior do basculante, no leito das vias que irão constituir o itinerário para a descarga do 

material. A altura máxima do material de bota-fora transportado, não poderá ultrapassar a 

altura útil do basculante. 

 

2.2 – REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO(CONFORMAÇÃO GEOMÉTRICA DE 

PLATAFORMA PARA EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO EM 

RODOVIAS VICINAIS)  
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Esta especificação se aplica à conformação geométrica da plataforma de rodovias a 

pavimentar. 

Regularização é a operação destinada a conformar geométricamente o leito estradal 

(plataforma), quando necessário, transversal e longitudinalmente, compreendendo cortes ou 

aterros até 20 cm de espessura. O que exceder de 20cm será  considerado como 

terraplenagem. Será executada de acordo com os perfis transversais e longitudinais indicados 

no projeto. 

A regularização é uma operação que será executada prévia e isoladamente da construção de 

outra camada do pavimento. 

 

2.3 REMOÇÃO DE MATERIAL INSERVIVEL -EM MATERIAL DE 2a 

CATEGORIA (ITEM 2.3 DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA) 

Toda a plataforma a ser recuperada terá o sub-leito isento de qualquer tipo de material 

inservível (camada vegetal e outros), implicando na retirada desse material que incluí as 

operações de escavação, carga  e transporte. Os locais do bota-fora serão indicados pela 

Fiscalização com distância média de transporte 50m. Todo material será classificado em 2ª 

categoria.  

Esta operação exige equipamento adequado como trator de esteira do tipo D-4, 

retroescavadeira de pneus, pá carregadeira, motoniveladora e caminhões basculantes, 

conforme assim o terreno exija. O transporte para o local de bota-  

 

fora será executado com o devido cuidado para não permitir que o material transportado seja 

lançado indevidamente, por desprendimento do interior do basculante, no leito das vias que 

irão constituir o itinerário para a descarga do material. A altura máxima do material de bota-

fora transportado, não poderá ultrapassar a altura útil do basculante. 

 

3.0- SERVIÇOS DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 

3.1- ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA EM MATERIAL DE 1a CATEGORIA. 

 

As valas para assentamento das galerias de água pluviais, serão escavadas segundo a 

orientação da Fiscalização, sendo respeitados o alinhamento e as cotas indicadas em projeto. 

A largura útil da vala será igual ao diâmetro externo do tubo mais 0,60m. A medição e 

pagamento serão efetuados em metros cúbicos, cujo volume será determinado pela cubagem 

da vala escavada. 

 

3.2 BUEIRO SIMPLES (CORPO) TUBULAÇÃO EM CONCRETO ARMADO BDTC 

DIÂMETRO=0,80m, h=1.50m, COM BERÇO EM CONCRETO  

 

3.3 BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIAMETRO =0,80m, EM 

CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E 

MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE  

 

A execução desses itens de serviços obedecerá à seguinte sequência: 

 

Escavação mecânica  
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As valas para assentamento das bocas para bueiro serão escavadas segundo a orientação da 

Fiscalização, sendo respeitados o alinhamento e as cotas indicadas em projeto. A largura útil 

das bocas obedecerá ao mostrado nas FOLHAS Nº04, 05, 06, 07 e 08. A medição e 

pagamento serão efetuados por unidade confeccionada. 

 

Reaterro 

 

Após a confecção das bocas para bueiro, as valas serão reaterradas com material de 

característica arenosa, aplicado convenientemente até a cota inferior da camada de sub-base, 

em camadas individuais de máximo 0,15m de espessura. A compactação será procedida por 

compactadores manuais de placas vibratórias ou soquetes apropriados. Nenhum material, 

escavado de valas, poderá ser utilizado para reaterro, salvo autorização da Fiscalização se  

 

julgar o material de boa qualidade e não saturado. O volume do reaterro foi determinado pela 

cubagem da vala, excluídos os volumes do lençol de areia e dos tubos.  

 

Forma em madeira branca  

Entende-se como fôrma de madeira para concreto estrutural, inclusive desforma, o conjunto 

de elementos confeccionados em madeira que dá as formas e a rigidez necessária à estrutura 

de concreto armado, e sua retirada após o tempo de cura necessário da Norma NBR 6118. 

As fôrmas atenderão as dimensões de projeto e deverão possuir rigidez suficiente para não se 

deformar quando submetida às cargas e esforços resultantes do lançamento do concreto, das 

pressões provocadas pelos vibradores, nem pela ação dos fatores ambientais. Serão tomadas 

precauções especiais para garantir as contra-flechas e os acabamentos indicados no projeto. 

As dimensões, nivelamento, verticalidade das fôrmas deverão ser verificadas, 

cuidadosamente, antes da concretagem. Serão removidos do interior das fôrmas todo pó de 

serra, aparas de madeira e outros restos de material. Em pilares, nos quais o fundo é de difícil 

acesso, deverão ser deixadas janelas provisórias, para facilitar esta operação. 

A execução das fôrmas será de forma que facilite a desforma, evitando-se assim esforços e 

choques violentos sobre o concreto na etapa de cura. 

A execução da montagem das fôrmas e seus escoramentos deverão ser cuidadosamente 

revistos antes da concretagem, que acontecerá somente após liberação prévia da 

CONTRATANTE. 

Os escoramentos deverão ser capazes de resistir aos esforços atuantes, mantendo as fôrmas 

rigidamente nas posições determinadas em projeto. 

Para os escoramentos não serão admitidos pontaletes de madeira de seção menor que 5x6cm 

ou seção circular equivalente.  

Os “blockouts” para os embutidos elétricos, hidráulicos e estruturais serão posicionados na 

fôrma antes da concretagem. 

 

Concreto fck 20mpa – Fabricação, transporte e lançamento 

Entende-se como concreto estrutural à aglutinação de agregados que após o processo de cura 

adquire forma e rigidez suficiente para satisfazer as características determinadas no projeto 

estrutural. 
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Preparo do Concreto 
O preparo do concreto será regido pela NBR - 12.655 - Preparo, Controle e Recebimento. 

Da técnica de dosagem do concreto, deverá resultar um produto final homogêneo e de traço 

tal que assegure: 

-Uma massa plástica trabalhável de acordo com as dimensões e moldagens das peças; 

-Durabilidade e resistência conforme especificado no projeto; 

Sempre que necessário a CONTRATADA deverá acrescentar no volume programado para 

lançamento a quantidade de 60 litros do concreto produzido  

 

para moldagem de Corpos de Provas para ensaios de resistência à compressão em 

atendimento ao fck de projeto, se solicitado pela CONTRATANTE; 

Caberá a CONTRATANTE aprovar a dosagem do concreto, a fim de atender os requisitos 

supracitados. 

 

Dosagem do Concreto 

 

Antes do início das operações de concretagem, a CONTRATADA estabelecerá os critérios 

baseados em dosagens racionais para todos os tipos de concreto a serem utilizados na obra. Os 

traços assim estabelecidos deverão ser aprovados pela CONTRATANTE. 

A quantidade de cimento por metro cúbico de concreto será compatível com a finalidade e a 

resistência pretendida, variando de 160 a 350 quilogramas por metro cúbico. 

O concreto deve ser preparado racionalmente e de maneira que seja obtida uma mistura 

trabalhável, compatível com a resistência final e com os coeficientes de variação pretendida, 

com quantidade de cimento necessária e de baixo "Slump" (conforme NBR NM-67 - 

Determinação da Consistência pelo Abatimento do Tronco de Cone). A consistência e a 

granulometria devem estar de acordo com as dimensões da peça e da distribuição das 

armaduras no seu interior para garantir os processos de lançamento e adensamento. Os 

materiais componentes devem ser medidos em peso. É facultada a medida em volume dos 

agregados miúdos e graúdos, desde que sejam observadas e cumpridas rigorosamente as 

prescrições constantes na NBR-6118 - Projeto e Execução de Obras de Concreto Armado. 

 

Precauções anteriores ao lançamento do concreto: 

 

Antes do lançamento, as fôrmas serão limpas para que as superfícies em contato com o 

concreto fiquem isentas de impurezas que possam influenciar na qualidade e no acabamento. 

As fôrmas de madeira serão molhadas até a saturação. Deverá ser previstos furos para o 

escoamento da água em excesso, embora posteriormente deverá ser totalmente vedada a fim 

de evitar o escoamento de nata e defeitos nas estruturas concretadas. 

 

Transporte e lançamento 

 

O transporte e o lançamento do concreto deverão ser feitos por métodos que evitem a 

segregação ou perda dos componentes do concreto.   

Na concretagem das peças estruturais, não será permitida qualquer queda vertical maior que 

2,00 m (dois metros). Os limites assim estabelecidos somente poderão ser ultrapassados 

quando utilizado um equipamento apropriado que impeçam a segregação do concreto, e onde 
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especificado pela CONTRATANTE. 

Serão rejeitados concretos que tenham entre o fim de sua preparação e o início de seu 

lançamento um período superior a 30 minutos. Não sendo admitido o uso de concreto 

remisturado. 

 

Todo o concreto lançado sobre terra deverá ser despejado sobre superfícies firmes, limpas, 

úmidas e isentas de água livre. Todas as superfícies deverão ser umedecidas antes da 

colocação do concreto e, quando necessário, cobertas com cerca de 1cm de argamassa com a 

mesma resistência do concreto. 

Concretagem em contato com alvenaria e outros elementos cerâmicos exigem o prévio e 

abundante umedecimento destas superfícies.  

 

Adensamento 

 

Cada camada de concreto lançada será vibrada mecanicamente por meio de vibradores de 

imersão ou de parede, para que seja conseguida a resistência mínima definida no projeto. 

Deverão ser tomadas as precauções para que não se formem “ninhos”, não se altere a posição 

da armadura, nem traga quantidade excessiva de água para a superfície do concreto ou ocorra 

a segregação dos componentes do concreto. O vibrador operará preferencialmente na vertical 

e sua penetração no concreto será possível com o seu peso próprio. Deve ser evitado o contato 

direto do vibrador com a armadura, evitando-se vazios ao seu redor, com prejuízo da 

aderência. Serão observadas as prescrições da Norma NBR 6118. Os diâmetros dos 

vibradores de imersão deverão ser compatíveis com as dimensões do elemento a ser 

concretado. 

 

Cura 

 

Será cuidadosamente executada a cura de todas as superfícies expostas com o objetivo de 

impedir a perda de água destinada à hidratação do cimento. Durante o período de 

endurecimento do concreto, as superfícies deverão ser protegidas contra chuvas, secagem, 

mudanças bruscas de temperatura, choques e vibrações que possam produzir fissuras ou 

prejudicar a aderência com a armadura. 

Para impedir a secagem prematura, as superfícies de concreto serão abundantemente 

umedecidas com água durante pelo menos 3 dias após o lançamento. Como alternativa, 

poderá ser aplicado um agente químico de cura, para que a superfície seja protegida com a 

formação de uma película impermeável. Todo o concreto não protegido por fôrma e todo 

aquele já desformado deverão ser curados imediatamente após ter endurecido o suficiente 

para evitar danos na superfície. O método de cura dependerá das condições no campo e do 

tipo de estrutura. 

 

Armação aço CA-50/60 (Item 3.3.1.6 da planilha orçamentária) 

As armaduras deverão ser executadas, observando-se estritamente, a classe do aço, número de 

camadas, dobramentos, espaçamentos e bitolas dos diversos tipos de barras retas e dobradas, 

fazendo-se perfeitas amarrações das armaduras com arame recozido de maneira que sejam 

mantidas nas suas posições durante a concretagem. As barras de aço, os dobramentos, a 

colocação e as demais condições da armadura devem obedecer rigorosamente  
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os requisitos estabelecidos NBR-6118 - Preparo e Execução de Obras de Concreto Armado. 

As armaduras colocadas serão perfeitamente limpas, sem sinal de ferrugem, pintura, graxa, ou 

terra. Para isso a CONTRATANTE poderá exigir que, antes da colocação ou mesmo antes da 

concretagem, que a ferrugem ou as impurezas sejam retiradas, empregando-se escovas de aço 

ou outro recurso desde que previamente aprovado. A CONTRATADA evitará que as barras 

de aço estocadas fiquem em contato com o solo, devendo ser acondicionadas sobre vigas ou 

toras de madeira, colocadas sobre terreno previamente drenado, evitando assim deformação e 

contaminação por produtos prejudiciais ao concreto. 

As armaduras deverão ocupar exatamente as posições previstas em projeto, e serão fixados 

por ligações metálicas, espaçadores, pastilhas de concreto, necessários para que não possam 

se deslocar durante a operação de concretagem e para garantir os afastamentos das formas 

previsto no Projeto. 

As pastihas de concreto serão os únicos elementos admitidos em contato com as formas. A 

qualidade da argamassa que as compõem deverá ser comparável com a resistência do concreto 

a ser utilizado na execução da obra. 

Em todas as peças estruturais de concreto armado, o recobrimento das armaduras será o 

indicado pela NBR-6118 - Projeto e Execução de Obras de Concreto Armado, e nas peças em 

concreto aparente o recobrimento mínimo, aceitável pela CONTRATANTE será 3cm. 

 

Desforma  

Os fundos das fôrmas serão mantidos até que o concreto tenha adquirido resistência para 

suportar com segurança o seu peso próprio, demais cargas atuantes e que as superfícies 

tenham adquirido suficiente dureza para não sofrer danos durante a desforma. As fôrmas 

deverão ser cuidadosamente retirada afim de não danificar a estrutura concretada e prevendo a 

sua reutilização, devendo obedecer as Normas NBR 6118 que estabelece os prazos mínimos 

conforme tabela abaixo, ou a critério da CONTRATANTE: 

1.1 -Faces laterais: 3 dias. 

1.2 -Faces inferiores com pontalete: 14 dias. 

1.3 -Faces inferiores sem pontalete: 21 dias. 

Em casos especiais o prazo de retirada das fôrmas poderá ser reduzido, após ensaios de 

laboratório que comprovem que a resistência à compressão do concreto seja superior a 75% 

do fck especificado em projeto, a critério da CONTRATANTE. 

 

3.4 REATERRO E COMPACTAÇÃO  

Após o assentamento e rejuntamento dos tubos, as valas serão reaterradas com material de 

característica arenosa, aplicado convenientemente até a cota inferior da camada de sub-base, 

em camadas individuais de máximo 0,15m de espessura. A compactação será procedida por 

compactadores manuais de placas vibratórias ou soquetes apropriados. Nenhum material, 

escavado de  

 

valas para assentamento de tubulação, poderá ser utilizado para reaterro, salvo autorização da 

Fiscalização se julgar o material de boa qualidade e não saturado. A medição e pagamento 

serão feitos por m³ de material, incluindo fornecimento, escavação, carga, transporte, 

espalhamento e compactação. O volume do reaterro, será determinado pela cubagem da vala, 
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excluídos os volumes do lençol de areia e de tubos. 

 

4.0 SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM 

4.1 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA  

Trata o presente item das operações necessárias a realização dos serviços de escavação 

mecanizada de materiais com o emprego de equipamentos convencionais de terraplenagem, 

compreendendo: 

a) A escavação de materiais efetuada em locais destinados a implantação de  estruturas  

segundo as cotas e alinhamentos  definidos  no projeto.                                    

b) A escavação de materiais executada em locais determinados pelo projeto ou indicados pela 

FISCALIZAÇÃO com a finalidade de suprir ou complementar os volumes necessários a 

construção de maciços.                           

Os equipamentos destinados às escavações deverão ser selecionados entre os tipos; 

capacidades e modelos disponíveis no mercado, em quantidades tais que permitam a execução 

dos serviços projetados de forma racional e de acordo com a produtividade requerida.                  

As áreas de empréstimos ou jazidas serão, ao final de sua exploração, regularizadas ou 

drenadas, tendo sua superfície restaurada com a reposição da camada de terra vegetal, 

anteriormente removida. As massas escavadas que, a critério da FISCALIZAÇÃO não 

possam ser aplicadas imediatamente, serão acumuladas em depósitos, aguardando utilização 

futura.  

4.2- COMPACTACAO DE ATERROS A 95% DO PROCTOR NORMAL-MECANICA 

C/ CONTROLE DO GC>=95% DO PN (AREAS) (C/MONIVELADORA 140 HP E 

ROLO COMPRESSOR VIBRATORIO 80 HP)  

As operações de compactação de aterro compreendem: 

Compactação dos materiais oriundos de cortes ou empréstimos, para a construção de corpo do 

aterro; 

Compactação dos materiais selecionados oriundos de cortes ou empréstimos, para a 

construção da camada final até a cota correspondente ao greide da terraplenagem; 

 

Compactação dos materiais oriundos de cortes ou empréstimos, destinados a substituir 

eventualmente os materiais de qualidade inferior, previamente retirados, a fim de melhorar as 

fundações dos aterros. 

Os aterros compactados deverão ser construídos conforme os alinhamentos, greides e seções 

transversais indicados nos desenhos, ou conforme orientação da FISCALIZAÇÃO. 

A CONTRATADA deverá instalar marcos topográficos, inclusive de estaqueamento, para 

controle de greides e alinhamento. 

As superfícies dos aterros deverão ser mantidas sempre com uma inclinação tal que permita 

uma rápida drenagem das águas pluviais. 

As superfícies do aterro deverão ser permanentemente mantidas em condições que 

possibilitem o trânsito dos equipamentos de construção. 

Os solos compactados deverão ser isentos de matéria orgânica, micácea e diatomácea. Turfas 

e argilas orgânicas não devem ser empregadas. 

Não será permitida compactação em solos que tenham baixa capacidade de suporte e 

expansão maior que 2%. 

Na compactação dos aterros deverão ser empregados equipamentos apropriados, atendidas as 

condições locais e a produtividade exigida. 
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O lançamento do material para construção do aterro deverá ser feito de tal modo que não haja 

lentes, bolsões e veios de material, cuja textura, granulometria e plasticidade sejam 

substancialmente diferentes do material lançado. As camadas deverão ser lançadas 

sucessivamente, em toda a largura da secção transversal, e em extensões tais que permitam 

seu umedecimento e compactação. Para o corpo dos aterros, a espessura da camada 

compactada não deverá ultrapassar 0,30 m. 

Para as camadas finais essa espessura não deverá ultrapassar de 0,20 m. 

Não será permitido o lançamento de material para o caso de não haver equipamento 

disponível para espalhamento e compactação imediata. 

As espessuras das camadas de lançamento poderão variar ligeiramente, à critério da 

FISCALIZAÇÃO, em função dos equipamentos de compactação a serem usados e dos graus 

de compactação exigidos. 

Em áreas onde for necessária a compactação manual, a espessura da camada solta não deverá 

ser superior a 10cm. 

A superfície de solo de fundação e/ou a superfície de qualquer camada de aterro deve 

apresentar condições que assegurem boa ligação com a camada sobrejacente. Caso contrário, 

tal superfície deve ser tratada de modo a adquirir esta condição, como especificado a seguir : 

-superfícies muito secas deverão ser irrigadas e revolvidas adequadamente, até uma 

profundidade que possa assegurar boas condições de ligação, à critério da FISCALIZAÇÃO. 

-superfícies muito úmidas deverão ser revolvidas até apresentar umidade adequada à 

compactação, à critério da FISCALIZAÇAO. 

A camada já compactada deverá ser escarificada ou gradeada antes do lançamento da camada 

sobrejacente, a não ser quando julgado dispensável pela FISCALIZAÇÃO, de maneira a se 

obter uma boa ligação entre as camadas sucessivas. 

Todo material lançado deverá ter superfície nivelada por motoniveladora ou por processo 

manual. 

 

Todo material lançado e espalhado deverá ser gradeado previamente à compactação, até a 

profundidade total da camada por processo mecânico ou manual. 

Caso os trabalhos de lançamento e compactação sejam interrompidos por um intervalo de 

tempo prolongado, a superfície do aterro compactado deverá ser regularizada e selada 

convenientemente, e lançada sobre ela uma camada de material solto, a fim de que se evite 

ressecamento e trincas no material compactado. 

Na iminência de chuvas, a superfície do aterro deverá ser regularizada e selada com rolos 

lisos ou equipamentos com pneumáticos. 

Após um período de interrupção, a camada de material solto deverá ser removida e a camada 

superior do material compactado deverá ser retrabalhada, à critério da FISCALIZAÇÃO, 

antes do reinicio do lançamento e compactação. 

O fornecimento do material para execução do serviço está incluído nos preços.                                 

 

4.4 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6m³, 

RODOVIA PAVIMENTADA 

Consiste este item no transporte de material proveniente de jazida, na praça de serviço de 

compactação. O ponto inicial de contagem da distância média de transporte (DMT) será o 

centro de massa do volume a ser manuseado ou do local de execução dos serviços.  

Para os transportes acima listados a CONTRATADA deverá apresentar o "Plano de 
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Deslocamento", comprovando as diversas distâncias percorridas contendo planta de 

localização, legenda, escala, dimensões e distâncias, para aprovação pela FISCALIZAÇÃO 

antes da medição.                  

A escolha do equipamento para transporte e descarga dos materiais escavados, em áreas de  

empréstimo, em bota-fora, ou em outra área  indicada pela FISCALIZAÇÃO  ficará  a  

critério  da  CONTRATADA e terá sido definido  no  "Plano  de  Deslocamento  

Durante a execução dos serviços poderá a FISCALIZAÇÃO exigir a remoção e/ou  

substituição  de qualquer equipamento que  não  corresponde  aos valores de produção 

indicados no "Plano de Deslocamento", ou seja por qualquer  motivo  insatisfatório.   

- Materiais de 1ª Categoria ou Materiais Inservíveis 

Compreendem os solos em geral, de natureza residual ou sedimentar e seixos rolados ou não 

com diâmetro máximo de 0,15 cm. 

Em geral todos os materiais são escavados por tratores escavo transportadores de pneus, 

empurrados por tratores esteiras de peso compatível ou por escavadeiras hidráulicas. 

Sua escavação não exige o emprego de explosivo. 

 

- Equipamentos 

A escavação em materiais de 1ª categoria ou inservíveis deverá utilizar: tratores de esteiras 

equipados com lâmina escavo transportador ou escavadores conjugados, caminhões 

basculantes, pás carregadeiras, motoniveladoras e escavadeiras hidráulicas, tratores para 

operação de push; 

Para execução dos serviços de escavação deve-se utilizar para complementar os equipamentos 

destinados à manutenção de caminhos de serviços, áreas de trabalho e esgotamento das águas 

das cavas de remoção. Tais atividades devem ser previstas pela executante para otimização e 

garantia da qualidade dos trabalhos. 

- Execução 

Todas as escavações devem ser executadas nas larguras e com a inclinação dos taludes 

indicados no projeto. 

A operação de escavação deve ser precedida dos serviços de desmatamento, destocamento e 

limpeza. 

A escavação dos cortes deve obedecer aos elementos técnicos fornecidos pelo projeto de 

terraplenagem e nas notas de serviço. O desenvolvimento dos trabalhos deve otimizar a 

utilização adequada, ou rejeição dos materiais extraídos. Apenas são transportados para 

constituição dos aterros, os materiais que pela classificação e caracterização efetuados nos 

cortes, sejam compatíveis com as especificações de execução dos aterros, em conformidade 

com o projeto. 

Constatada a conveniência técnica e econômica de reserva de materiais escavados em cortes, 

para execução de camadas superficiais da plataforma, é recomendável o depósito dos 

referidos materiais em locais indicados pela fiscalização para sua oportuna utilização. 

 

Em situações em que o nível de água situe-se acima da cota do greide de terraplenagem, os 

taludes apresentem teor de umidade elevado, é necessário que se execute a drenagem 
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adequada, com a instalação de um sistema de drenos profundos ou drenos sub-horizontais. A 

quantidade, posicionamento, diâmetro e comprimentos destes drenos devem ser executados de 

acordo com o projeto. 

Imediatamente após a conclusão da execução dos drenos, deve ser iniciada a execução do 

aterro de proteção de taludes de corte, utilizando-se solo superficial, argilo-arenoso, areno- 

argiloso laterizado ou aqueles indicados no projeto. Sempre que possível os materiais para 

proteção devem ser provenientes de cortes vizinhos ou de áreas de empréstimos indicados em 

projeto ou pela fiscalização. 

 

Quando a escavação atingir o greide de terraplenagem, e os solos do subleito forem 

inadequados, isto é, constituídos por solos de expansão maior que 2%, possuírem baixa 

capacidade de suporte ou orgânicos, é necessário o rebaixamento do greide de terraplenagem 

na espessura estabelecida em projeto, ou de 60 cm no mínimo, ou a definida pela fiscalização, 

nos casos não previstos em projeto. 

As espessuras e as características dos materiais constituintes das camadas de aterro, devem 

estar em conformidade com a especificação ET-DE-Q004, aterro e, com as determinações de 

projeto. 

Os taludes ao final das escavações devem possuir a geometria indicada em projeto e 

superfície desempenada. Somente devem ser efetuadas alterações de inclinação caso novos 

dados geotécnicos justifiquem a alteração da inclinação, ou quando ocorrerem 

escorregamentos durante a execução. O talude deve apresentar a superfície desempenada, 

obtida pelos equipamentos de escavação. 

As cristas de corte e entradas dos taludes devem ser arredondadas e as banquetas, sempre que 

possível, devem possuir concordância com terreno natural, o que pode envolver escavações 

não previstas em projeto, cabendo a fiscalização autorizar estas escavações adicionais. 

Os taludes em que houver diferentes inclinações, a concordância deve ser contínua, e 

executada de modo evitar a formação de elevações e depressões. 

Nas áreas de transição de aterros para corte, deve ser executada a escavação e remoção de 

0,60 m abaixo da cota de terraplenagem, na área de corte, na extensão mínima de 2,0 m. O 

material escavado deve ser substituído por materiais com as mesmas características dos 0,60 

m da camada final de aterro. 

Aceitação 

Os serviços são aceitos e passives de medição desde que sejam executados de acordo com esta 

especificação e o controle geométrico esteja dentro da faixa de tolerância permitida. 

Os serviços rejeitados devem ser corrigidos ou complementados. 

Controle Ambiental 

Nas operações de escavação é exigida a adoção dos seguintes procedimentos. 

Nas áreas de cortes: 

a)Evitar o quanto possível o trânsito dos equipamentos e veículos de serviço  
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fora das áreas de trabalho; evitar o excesso de carregamentos dos veículos e controlar a 

velocidade usada; 

b)Aspergir água permanentemente nos trechos poeirentos, principalmente nas passagens por 

áreas habitadas; 

c)O revestimento vegetal dos taludes, quando previsto, deve ser executado imediatamente após 

a execução dos corte; 

d)Implantar, caso necessário, sistema de drenagem provisório e de controle de processos 

erosivos, como carreamento. 

 

Nas áreas de empréstimo: 

A empresa executante deve licenciar a área de empréstimo, localizada fora da faixa de 

domínio, junto ao órgão ambiental responsável, antes do início de qualquer atividade na área; 

a)Deve ser evitada a localização de empréstimo em áreas com restrições ambientais e de boa 

aptidão agrícola; 

b)Não devem ser explorados empréstimos em áreas legalmente protegidas tais como: reservas 

ecológicas ou florestais, de preservação cultural, ou mesmos em suas proximidades; 

c)O tráfego de equipamentos e veículos de serviço deve ser controlado para evitar a 

implantação de vias ou trilhas desnecessárias; 

d)As áreas de empréstimo devem ser mantidas, durante sua exploração, convenientemente 

drenadas de modo a evitar o acúmulo das águas, bem como os efeitos da erosão; 

e)A exploração deve se dar de acordo com o projeto aprovado pela FISCALIZAÇÃO e licenciado 

ambientalmente; qualquer alteração deve ser objeto de complementação do licenciamento 

ambiental; 

f)Imediatamente após o término da sua exploração, a área deve ser recuperada, considerando no 

mínimo: 

a reconformação da topografia de modo a não provocar pontos de alagamentos, e a não 

permitir a formação de sulcos erosivos, além de buscar restabelecer a conformação conforme 

o entorno da área; 

a implantação de sistema de drenagem que complemente a atividade acima, auxiliando no 

escoamento das águas de modo a complementar a função de reconformação topográfica da 

área. Deve-se buscar ao máximo a utilização de canaleta coberta com grama em placa. 

- Medição e Pagamento 

A medição deste serviço se dará pela área efetivamente executada, em metros cúbicos. 

 

O pagamento será feito com base no preço unitário apresentado para esse serviço, incluindo 

Encargos, ônus. 

 

 BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE (DNIT 141/2010 – ES): 
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Base é a camada do pavimento, de espessura constante em seção transversal e variável 

longitudinalmente de acordo com o dimensionamento, situada imediatamente abaixo da capa 

de revestimento. Deve apresentar suficiente estabilidade e durabilidade para resistir às cargas 

do trânsito e à ação dos agentes climáticos, após compactada. 

- Materiais 

Os materiais empregados devem ser constituídos de solos naturais, materiais britados, 

misturas de solos, mistura de diferentes tipos de agregados (escória, brita, areia, etc) ou ainda 

por qualquer combinação desses materiais. 

As bases estabilizadas granulometricamente com emprego de solos lateríticos e as bases de 

solos arenosos finos lateríticos, são objeto de especificações próprias. 

 

- Equipamento 

Todo o equipamento deve ser inspecionado pela Fiscalização, devendo dela receber 

aprovação, sem o que não deve ser dada a autorização para início dos serviços. 

O equipamento básico para a execução dos serviços compreende as seguintes unidades: 

São indicados os seguintes tipos de equipamentos 

para a execução da base: 

→ a) motoniveladora pesada, com escarificador:; 

→ b) carro tanque distribuidor de água; 

→ c) rolos compactadores tipo pé-de-carneiro, liso/vibratório 

→ e pneumático; 

→ d) grade de discos e/ou pulvimisturador; 

 

devem ser revolvidos com motoniveladora ou equipamento de mistura. Se houver falta de 

umidade, a quantidade de água necessária deve  ser adicionada parcelada e uniformemente, 

enquanto o material for sendo misturado com o equipamento especificado, de modo a se obter 

umidade uniforme em toda a espessura de camada a ser compactada. A "faixa de trabalho" 

para o teor de umidade na compactação, deve ser determinada através da curva ISC x 

UMIDADE, tomando-se como referência o intervalo da umidade no qual obtém-se valores de 

ISC iguais ou superiores aos fixados no projeto, para as jazidas utilizadas. 
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→ Compactação 

Após a obtenção do teor adequado de umidade, devem ser iniciadas as operações de 

compactação com rolos compatíveis com o tipo de material. Os rolos percorrerão a camada a 

ser compactada, em trajetória eqüidistante do eixo, de modo a superpor em cada percurso, 

parte da superfície coberta no percurso anterior, em pelo menos 0,20m. Os percursos devem 

ser realizados dos bordos para o centro, nos trechos em tangente e do bordo mais baixo para o 

bordo mais alto, nos trechos com superelevação, até ser obtido o grau de compactação 

especificado no projeto. 

→ Acabamento 

O acabamento deve ser executado mediante o emprego de motoniveladora, atuando 

exclusivamente em operação de corte. Complementarmente, a camada receberá um número 

adequado de coberturas com o emprego dos rolos compactadores adequados. 

 

→ Abertura ao Tráfego 

A camada de base estabilizada granulometricamente deve ser submetida à ação direta do 

tráfego, principalmente nos bordos, por um período de quarenta e oito horas.  

 

- Manejo Ambiental 

Os cuidados a serem observados visando a preservação do meio ambiente, no decorrer das 

operações destinadas à execução da camada de base estabilizada granulometricamente são: 

→ Na Exploração das Ocorrências de Materiais 

Atendimento às recomendações preconizadas na Especificação DNIT / SETRAN. 

Quando for utilizado material pétreo, os seguintes cuidados devem ser observados na 

exploração das ocorrências de materiais: 

a)O material somente será aceito após a Executante apresentar a licença ambiental de operação 

da pedreira, para arquivamento da cópia junto ao Livro de Ocorrências da Obra. 

b)Evitar a localização de pedreira e das instalações de britagem em área de preservação 

ambiental. 

c)Planejar adequadamente a exploração da pedreira, de modo a minimizar os danos inevitáveis 

durante a exploração e possibilitar a recuperação ambiental, após a retirada de todos os 
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materiais e equipamentos. 

d)Não provocar queimadas como forma de desmatamento. 

e)As estradas de acesso devem seguir as recomendações da Especificação DNIT / SETRAN. 

f)Devem ser construídas, junto as instalações de britagem, bacias de sedimentação para 

retenção do pó de pedra eventualmente produzido em excesso ou por lavagem da brita, 

evitando seu carreamento para cursos d’água.  

g)Caso a brita seja fornecida por terceiros exigir documentação atestando a regularidade das 

instalações, assim como, sua operação junto ao órgão ambiental competente. 

 

 

→ Na Execução 

a)Deve ser proibido o tráfego desordenado dos equipamentos fora do corpo estradal, para evitar 

danos desnecessários à vegetação e interferências na drenagem natural. 

b)As áreas destinadas ao estacionamento e aos serviços de manutenção dos equipamentos 

devem ser localizadas de forma que, resíduos de lubrificantes e, ou, combustíveis, não sejam 

levados até cursos d’água. 

- Controle 

→ Tecnológico 

Os locais para realização dos ensaios de controle devem ser de livre escolha da Fiscalização e 

devem ser procedidos os seguintes ensaios: 

a)Uma determinação da Massa Específica Aparente Seca "in situ", a cada 100m de pista, 

imediatamente após o término da compactação; 

b)Uma determinação do Teor de Umidade, a cada 100m de pista, imediatamente antes do início 

da compactação; 

c)Um conjunto de ensaios de caracterização (Limite de Liquidez, Limite de Plasticidade e 

Granulometria, respectivamente a cada 200m no máximo; 

d)Um ensaio do Índice de Suporte Califórnia, com energia de compactação especificada,  a cada 

200m de pista; 

e)Um ensaio de Compactação, para determinação da Massa Específica Aparente Seca Máxima, 

a cada 200m de pista, com amostras coletadas alternadamente na ordem eixo, bordo, eixo. 

Deve ser obedecido um afastamento de 0,30 m do bordo. Ressalvando-se os espaçamentos 
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especificados, a retirada das amostras para execução dos ensaios de compactação deve ser 

feita no local da determinação da densidade seca máxima aparente “in situ”. 

 

 Controle Geométrico e de Acabamento 

 Cotas - Após a execução do serviço devem ser procedidos a relocação e 

o nivelamento do eixo e dos bordos, a cada 20 metros, pelo menos, envolvendo no mínimo 

três pontos da seção transversal. 

 Largura - Deve ser determinada a largura da plataforma acabada, por 

medidas a trena, executadas a cada 20m, pelo menos. 

 Acabamento da Superfície - As condições de acabamento da superfície 

devem ser apreciadas pela Fiscalização, em bases visuais. 

→ Aceitação 

 Controle Tecnológico 

Os serviços devem ser considerados aceitos, sob o ponto de vista tecnológico, desde que 

sejam atendidas as seguintes condições: 

a)Os valores máximo e mínimo, decorrentes da amostragem, a serem confrontados com os 

especificados sejam calculados pelas seguintes fórmulas: 

 
b)Para o cálculo do Índice de Suporte Califórnia (ISC), o valor calculado de acordo com a 

fórmula abaixo, deve ser superior ao valor mínimo especificado: 

 
  

c)Não se deve admitir valores individuais inferiores a 80% do especificado para o ISC; 

d)Os valores individuais obtidos para expansão atendam ao limite máximo especificado; 
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e)O teor de umidade por ocasião da compactação atenda ao intervalo estabelecido; 

f)Os valores individuais obtidos para a granulometria, atendam a uma das faixas 

granulométricas especificadas; 

g)Os valores mínimos calculados estatisticamente para o grau de compactação, obtidos na alínea 

"a", sejam iguais ou superiores a 100%, para camadas compactadas na energia do Proctor 

Intermediário ou Modificado; 

h)Não se deve admitir valores individuais inferiores a 98% para o grau de compactação, obtidos 

na energia de compactação especificada. 

 Aceitação do Controle Geométrico e de Acabamento 

Os serviços executados devem ser aceitos à luz do controle geométrico e de acabamento, 

desde que atendidas as seguintes condições: 

a)A espessura média da camada de base estabilizada granulometricamente deve ser determinada 

pela fórmula: 

 
                                              

b)A espessura média determinada estatisticamente não deve ser menor do que a espessura de 

projeto menos 0,01m; 

c)Não devem ser tolerados valores individuais de espessura, fora do intervalo mais ou menos 

0,02m, em relação a espessura de projeto; 

d)Em caso de aceitação, dentro das tolerâncias estabelecidas, de uma camada de base com 

espessura média inferior à de projeto, a diferença deve ser compensada estruturalmente no 

revestimento; 

e)Em caso de aceitação, dentro das tolerâncias estabelecidas, de uma camada de base com 

espessura superior à de projeto, a diferença não deve ser deduzida da espessura do 

revestimento; 

f)A variação máxima de largura da plataforma da camada final de base, deve ser de 0,10m, não 
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se admitindo variação para menos; 

g)As condições de acabamento, apreciadas pela Fiscalização em bases visuais, sejam julgadas 

satisfatórias. 

- Medição e Pagamento 

A medição deste serviço se dará pela área efetivamente executada, em metros cúbicos. 

O pagamento será feito com base no preço unitário apresentado para esse serviço, incluindo 

encargos, ônus e B.D.I. 

- Imprimação 

O serviço de imprimação deverá seguir a prescrição DNER – ES 144/2010. 

A imprimação será executada após a perfeita conformação geométrica da base e precedida da 

varredura da sua superfície à modo a eliminar o pó e o material solto existente. 

Poder ser empregados os asfaltos diluídos tipo CM-30. A escolha deverá ser feita em função 

da textura do material de base. 

A taxa de aplicação é aquela que pode ser absorvida pela base em 24 horas, devendo ser 

determinada experimentalmente no canteiro da obra. A taxa de aplicação varia de 0,8 a 1,6 

L/m2 , conforme o tipo e textura da base e do material escolhido. 

Todo o equipamento antes do inicio da execução da obra, deverá ser examinado pela 

fiscalização, devendo estar de acordo com a especificação, sem o que, não será dada a ordem 

para o início do serviço. 

O carro distribuidor  deve  ser  equipado  com  bomba  reguladora  de  porão  e sistema 

completo de aquecimento. As barras de distribuição devem ser do tipo de circulação plena, 

com dispositivo que permitem ao ajuste vertical e as larguras variáveis de espalhamento do 

ligante. Devem ter tacômetro, calibradores, termômetro e um espargidor manual, para 

tratamento de pequenas superfícies e correções localizadas. 

A temperatura de aplicação deve ser determinada para cada tipo de ligante. Deve ser escolhida 

a temperatura que proporcione a melhor visibilidade para o espalhamento. As faixas 

recomendadas são de 20 a 60 graus para os asfaltos diluídos. O material betuminoso não deve 

ser distribuído quando a temperatura ambiente estiver abaixo de 10C ou em dias de chuva. 

Deve-se imprimir a pista inteira em um mesmo termo de trabalho e deixando sempre  que  

possível  fechada  ao  trânsito.  Quando isto  não   for   possível, trabalha-se em meia pista, 

fazendo-se a pista adjacente apenas quando for possível a liberação do tráfego da primeira. 

Não deverá ser permitida a exposição da base imprimida ao tráfego. Em caso de extrema 

necessidade este tempo não poderá ultrapassar a 30 dias. 

Deve-se evitar o excesso de material betuminoso nos pontos inicial e final das aplicações. 

Para correção de qualquer falha na aplicação do material betuminoso, a base deverá estar 
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levemente úmida. 

Deverão ser efetuados os controles, de acordo com as especificações  do DNER, de qualidade 

do material betuminoso, temperatura de aplicação e quantidade de material betuminoso 

lançado. 

O tempo entre a aplicação da imprimação e a execução do revestimento deverá ser no mínimo 

de 48 horas, não podendo exceder a 7 dias. 

- Medição e Pagamento 

A medição deste serviço se dará pela área efetivamente executada, em metros quadrados. 

O pagamento será feito com base no preço unitário apresentado para esse serviço, incluindo 

encargos, ônus e BDI. 

- Pintura de Ligação 

A Pintura de Ligação consiste na aplicação de uma camada de material betuminoso sobre a 

superfície de uma base ou de um pavimento, antes da execução de um revestimento 

betuminoso, objetivando promover a aderência entre este revestimento e a camada subjacente. 

- Materiais 

Todos os materiais devem satisfazer às especificações adotadas pelo DERBA. Podem ser 

empregados os materiais asfálticos seguintes: 

 Emulsões asfálticas, tipos RR-1C e RR-2C. 

 Emulsões asfálticas modificadas, quando indicadas no projeto. 

A taxa recomendada de ligante betuminoso residual é de 0,3 l/m2  a 0,4 l/m2 . Antes da 

aplicação, a emulsão deve ser diluída na proporção de 1:1 com água a fim de garantir 

uniformidade na distribuição desta taxa residual. A taxa de aplicação de emulsão diluída é da 

ordem de 0,8 l/m2 a 1,0 l/m2. 

- Equipamento 

O equipamento básico para execução da pintura de ligação compreende as seguintes unidades: 

Vassouras mecânicas rotativas, vassouras manuais e/ou compressor a ar; 

Depósito de material asfáltico, com adequado sistema  de  aquecimento  e  circulação e  que 

tenha capacidade compatível com o consumo; 

Equipamento espargidor de material asfáltico, equipado com bomba reguladora de pressão e 

sistema completo de aquecimento, capaz de aplicar  o  material  em  quantidade  e  

temperatura  uniformes. As  barras  de  distribuição  devem  ser  de  circulação  plena,  com  

ajustagem  vertical  e  largura  variável. Deve  ser  equipado  ainda  com  tacômetro,  

termômetro,  medidor  de  volume  e  dispositivo  de  aplicação  manual  para  pequenas  

correções. 

 

Execução 

Inicialmente, a superfície a receber a pintura de ligação deve ser submetida a processo de 

varredura, destinado à eliminação do pó e de qualquer material solto existente; 

Aplica-se, a seguir, o ligante asfáltico selecionado, em temperatura compatível com o seu uso, 

na quantidade certa e da maneira a mais uniforme possível. O ligante não deve ser distribuído 

quando a temperatura ambiente estiver abaixo de 10 graus centígrados, em dias de chuva ou 
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quando esta for iminente; 

A temperatura de aplicação do ligante asfáltico deve ser fixada para cada tipo de ligante, em 

função da relação temperatura x viscosidade correspondente.  

Especial atenção deve ser dada à calibração do equipamento espargidor, objetivando 

assegurar a aplicação uniforme da taxa de ligante especificada; 

A fim de evitar superposição de ligante nas juntas, devem ser colocadas faixas de papel não 

poroso transversalmente à pista, de modo que o início e o término da aplicação situem-se 

sobre estas faixas, as quais devem ser, a seguir, retiradas; 

Deve ser escolhida a temperatura que proporcione a melhor viscosidade para espalhamento do 

ligante e que permita a formação de uma película extremamente delgada. Para as emulsões 

diluídas não há valores especificados. 

Qualquer falha observada na aplicação do ligante deve ser imediatamente corrigida; 

Deve-se executar a pintura de ligação em toda a largura da pista  em um mesmo turno de 

trabalho e deixá-la fechada ao trânsito. Quando isto não for possível, se deve trabalhar em 

meia pista. Não deve ser permitido o trânsito de veículos sobre a pintura; 

A pintura de ligação deve produzir uma película de ligante delgada, sendo dispensável a 

penetração na camada e indesejável o acúmulo de ligante na superfície; 

O tempo de cura do serviço é função do tipo de ligante asfáltico empregado, das condições 

climáticas e da natureza da superfície da camada. Assim sendo, o tempo necessário à 

liberação da pintura de ligação deve ser definido, em cada caso, em função das condições 

particulares vigentes. 

- Manejo Ambiental 

- A preservação do meio ambiente para os serviços de execução da pintura de ligação, 

especialmente em relação ao estoque e a aplicação de ligante betuminoso devem ser 

observados os seguintes cuidados: 

- Deve ser evitada a instalação de depósitos de ligante betuminoso próximo a cursos 

d’água e devem ser instalados dispositivos de retenção do material para casos de vazamento. 

- É vedado o lançamento de materiais já usados na faixa de domínio, em áreas 

lindeiras e em qualquer outro lugar onde possa causar prejuízo ambiental. 

- A desmobilização desta atividade inclui remover os depósitos de ligante e a limpeza 

do canteiro de obras e conseqüente recomposição da área afetada pelas atividades da 

construção. 

- Controle 

- Ligante Betuminoso 

- A cada carregamento que chegar a obra devem ser realizados os seguintes ensaios; 

- Viscosidade Saybolt-Furol 

- Peneiramento 

- Resíduo por evaporação 

- O ligante só deve ser descarregado se os ensaios de recebimento executados 

comprovarem a sua adequação; 

- Qualquer que seja o ligante empregado, no máximo a cada 10 (dez) carregamentos 

deve ser tomada uma amostra, a qual deve ser submetida a um conjunto completo dos ensaios 
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previstos na especificação de material, correspondente, inclusive relação viscosidade x 

temperatura. 

Execução 

 A operação de diluição em água da emulsão utilizada, deve ser acompanhada pela 

Fiscalização,  observando-se tanto a obtenção do grau de diluição desejada, como a perfeita 

circulação da emulsão  diluída; 

A temperatura de aplicação deve ser controlada, permanentemente, no caminhão espargidor, a 

fim de se verificar se satisfaz o intervalo de temperatura definido pela relação viscosidade x 

temperatura; 

O controle da taxa de aplicação deve ser efetuado pelo método da bandeja, da seguinte 

maneira: coloca-se, na pista uma bandeja de peso e área conhecidos. Por uma simples pesada, 

após a passagem do carro distribuidor, tem-se a quantidade do material empregado; 

Deve ser feito, no mínimo, uma determinação da taxa de ligante, em l/m2, para cada faixa de 

espargimento, para, no máximo, cada 500m de extensão; 

A Fiscalização deve avaliar ainda, de forma visual: 

A homogeneidade de aplicação do banho. 

A efetiva cura do ligante aplicado. 

Aceitação 

A pintura de ligação deve ser aceita, desde que atendidas as seguintes condições: 

A taxa de aplicação não se afaste do valor definido em mais de 15%; 

O serviço seja considerado homogêneo, em função de inspeção visual efetuada pela 

Fiscalização; 

A cura do ligante seja considerada satisfatória; 

A temperatura de aplicação seja considerada adequada, em função da curva viscosidade x 

temperatura, do ligante empregado. 

- Medição e Pagamento 

A medição deste serviço se dará pela área efetivamente executada, em metros quadrados. 

O pagamento será feito com base no preço unitário apresentado para esse serviço, incluindo 

encargos, ônus e B.D.I 

 Concreto Asfáltico – C.B.U.Q: 

Todos os materiais devem satisfazer ás especificações usuais do DNIT para Concreto 

Asfáltico - 031-2006-ES. 

 Estes serviços devem corrigir os defeitos de formação de panelas, deformações elásticas, 

trincas e ondulações causados pela saturação da base e sub-base (borrachudo) e ruptura da 

fundação do pavimento, que são transmitidas para o revestimento. 

As correções serão efetuadas através de remendos conforme especificações a seguir: 

Para os locais com trincas atingindo apenas o revestimento serão executados os remendos 

superficiais.  

Para os locais com defeitos que atingem as camadas da estrutura do pavimento, serão 

executados os remedos profundos. 

A indicação dos serviços e locais de execução serão verificados em comum acordo com a  

fiscalização conforme as necessidades de cada trecho e/ou sub-trecho, não sendo 

necessariamente contínuos. 

Devem ser observados os problemas de drenagem que possam interferir na execução dos 
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serviços ou proporcionar a menor durabilidade dos mesmos.  

Material Betuminoso 

Serão empregados os seguintes materiais betuminosos: 

Cimentos asfálticos, de penetração 50/60 e emulsão asfáltica RR-1C ou asfalto diluído cura 

rápida; 

Equipamentos 

Para execução dos reparos locais no pavimento existente, serão utilizados os seguintes 

equipamentos: 

Caminhões equipados com caçambas; Compressor de ar; Perfuratrizes pneumáticas com 

implemento de corte; ferramentas manuais diversas; retroescavadeira; soquetes mecânicos 

portáteis e/ou vibratórios portáteis; distribuidor de produtos betuminosos autopropulsionado 

ou rebocável, equipado com espargidor manual; rolo pneumático autopropulsionado de 

pressão variável (35psi a 120psi), e rolo vibratório liso. 

Agregados 

Agregado graúdo 

O agregado graúdo pode ser britado, seixo rolado, britado ou não, ou outro material 

previamente aprovado pela Fiscalização.  

O agregado graúdo deve se constituir de fragmentos sãos, duráveis, livres de torrões de argila 

e substâncias nocivas.  

O valor máximo tolerado, no ensaio de desgaste Los Angeles, é de 50%.  

Deve apresentar boa adesividade.  

Submetido ao ensaio de durabilidade, com sulfato de sódio, não deve apresentar perda 

superior a 12%, em 5 ciclos. O índice de forma não deve ser inferior a 0,5. 

Opcionalmente, poderá ser determinada a porcentagem de grãos de forma defeituosa, que se 

enquadrem na expressão: 

 

1 + g > 6 e 

1 - maior dimensão de grão; 

g - diâmetro mínimo do anel, através do qual pode passar; 

e - afastamento mínimo de dois planos paralelos, entre os quais pode ficar contido o grão. 

Não se dispondo de anéis ou peneiras com crivos de abertura circular, o ensaio poderá ser 

realizado utilizando-se peneiras de malha quadrada, adotando-se a fórmula: 

1 + 1,25 g > 6 e 

Sendo g, a medida das aberturas de duas peneiras, entre as quais fica retido o grão. 

A porcentagem de grãos de forma defeituosa não pode ultrapassar 20%. 

Agregado miúdo 

O agregado miúdo pode ser areia, pó-de-pedra ou mistura de ambos.  

Suas partículas individuais deverão ser resistentes, apresentar moderada angulosidade, livres 

de torrões de argila e de substâncias nocivas. Deverá apresentar um equivalente de areia igual 

ou superior 55%. 

Material de enchimento (filler) 

Deve ser constituído por materiais finamente divididos, inertes em relação aos demais 

componentes da mistura, não plásticos, tais como cimento Portland, cal extinta, pós-calcários 

etc., e que atendem à seguinte granulometria:  
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Peneira 

Porcentagem Mínima 

- Passagem - 

Nº    40 100 

Nº    80    95 

Nº 200    65 

 

Quando da aplicação, deverá estar seco e isento de grumos. 

Composição da Mistura 

A composição do C.B.U.Q. deve satisfazer as Normas usuais do DNIT. A faixa a ser usada 

deve ser aquela, cujo diâmetro máximo seja igual ou superior a 2/3 da espessura da camada de 

revestimento. 

Depósito para Material Betuminoso 

Os depósitos para o ligante betuminoso deverão ser capazes de aquecer o material, às 

temperaturas fixadas nesta especificação. O aquecimento deverá ser feito por meio de 

serpentinas a vapor, eletricidade ou outros meios, de modo a não haver contato de chamas 

com o interior do depósito.  

 

Deverá ser instalado um sistema de circulação para o ligante betuminoso, de modo a garantir 

a circulação, desembaraçada e contínua, do depósito ao misturador, durante todo o período de 

operação.  

Todas as tubulações e acessórios deverão ser dotados de isolamento, a fim de evitar perdas de 

calor.  

A capacidade dos depósitos deverá ser suficiente para, no mínimo, três dias de serviço. 

Depósito para Agregados 

Os silos deverão ter capacidade total de, no mínimo, três vezes a capacidade do misturador e 

serão divididos em compartimentos, dispostos de modo a separar e estocar, adequadamente, 

as frações apropriadas do agregado. 

Cada compartimento deverá possuir dispositivos adequados de descarga. 

Haverá um silo adequado para o “filler" conjugado com dispositivos para a sua dosagem. 

Produção do CBUQ 

A produção do CBUQ. é efetuada em usinas apropriadas.  

Usinas para Misturas Betuminosas 

A usina deverá estar com uma unidade classificadora de agregados, após o secador, dispor de 

misturador tipo PugmílI, com duplo eixo conjugado, provido de palhetas reversíveis e 

removíveis, ou outro tipo capaz de produzir uma mistura uniforme.  

Deve, ainda, o misturador possuir dispositivo de descarga, de fundo ajustável e dispositivo 

para controlar o ciclo completo de mistura.  

Um termômetro com proteção metálica e escala de 90°C a 210°C, deverá ser fixado na linha 

de alimentação do asfalto, em local adequado, próximo à descarga do misturador.  

A usina deverá ser equipada, além disso, com um termômetro de mercúrio, com escala em 

"dial", pirômetro elétrico, ou outros instrumentos termométricos aprovados, colocados na 

descarga do secador, para registrar a temperatura dos agregados. 

Controle 
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Todos os materiais, a critério da fiscalização, deverão ser ensaiados em laboratório, 

obedecendo às  normas usuais do DNIT. 

O controle de qualidade do material betuminoso constará da indicação da classificação do 

material através da nota fiscal de origem do produto.  

O Controle da Qualidade de Ligante na Mistura, da Graduação da Mistura de Agregado, da 

Temperatura da Mistura e Aplicação e das Características Marshall da mistura, serão 

realizadas a critério da fiscalização, obedecendo as normas do DNIT. 

Caminhões para Transporte de Mistura 

Os caminhões tipo basculante, para o transporte do Pré – Misturado a Quente deverão ter 

caçambas metálicas robustas, limpas e lisas, ligeiramente lubrificadas com água e sabão, óleo 

cru fino, óleo parafínico, ou solução de cal, de modo a evitar a aderência da mistura às chapas. 

 

SERVIÇOS DE DRENAGEM 

 

 Meio-Fio (DNIT 020/2006 – ES) 

O terreno natural onde será assentado o meio-fio deverá ser limpo e compactado.  

Será assentado em escavação feita para a colocação do mesmo, antes da execução dos 

serviços de assentamento de blocos de concreto.  

O meio-fio deverá se pré–moldado em peças de 1,00m de comprimento, com a  resistência 

mínima do concreto no ensaio à compressão simples, aos 28 dias de idade de 15 MPa. 

Os materiais utilizados nos serviços deverão seguir as recomendações específicas da ABNT e 

dos fabricantes, quanto a forma de utilização, conforme a seguir: 

Cimento – deverá atender o que preconiza a NBR-5732 ou NBR-5735 ou NBR-5737; 

Agregado – deverá atender o que preconiza a NBR-7211; 

Água – deverá atender o que preconiza a NBR-6118; 

Formas – devem atender ao que determina a Norma para a execução de Formas e Cimbres; 

Concreto – deverá ser produzido de acordo com a Norma de Produção de Concreto; 

Argamassa – as argamassas utilizadas deverão ser produzidas de acordo com as Normas de 

Produção de Argamassas. Será utilizada, para rejuntamento a argamassa cimento-areia, com 

traço de 1:3, em volume. 

As ferramentas e/ou equipamentos a serem utilizados serão os seguintes: colher de pedreiro, 

picareta, pá, nível de bolha, enxada, alavanca de aço, cavadeira, carrinho de mão, vibrador de 

imersão e betoneira. 

O concreto deverá ter plasticidade e umidade tais que possa ser facilmente lançado nas 

formas, onde, convenientemente apiloado e alisado, deverá constituir uma massa compacta 

sem buracos ou ninhos. A mistura deverá ser executada por processos mecânicos. 

Execução 

A escavação da porção anexa ao bordo do pavimento deverá obedecer aos alinhamentos, cotas 

e dimensões indicadas no projeto; 

Será construída para regularização e apoio do meio fio uma base de concreto simples de 9,00 

Mpa.  

As formas serão de madeira forte ou metálicas seguindo a secção transversal do meio-fio, 

espaçados de 2,00 metros. Nas extensões de curvas, esse espaçamento deverá ser reduzido 

para melhor concordância; 
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Preenchimento das juntas será executado com argamassa no traço de cimento e areia no traço 

de 1:3 em volume; 

As juntas de dilatação serão colocadas nos intervalos de 12,00 em 12,00m. 

A faixa de 1 (um) metro contígua aos meios-fios deverá ser aterrada com material de boa 

qualidade. 

O aterro deverá ser feito em camadas paralelas de 15 cm, compactadas com soquetes manuais 

com peso mínimo de 10 kg e seção não superior a 20 x 20 cm. 

Controle Tecnológico 

O controle de execução se fará através da observância do acabamento, dimensões, resistência 

à compressão simples, alinhamento, declividade e qualidade do material utilizado. 

 

Medição e Pagamento 

A medição de execução do meio – fio feita através da extensão de meio – fio  acabado, em m, 

de acordo com medidas efetuadas “in loco”, limitadas às dimensões estabelecidas em projeto.  

O pagamento dos serviços inclui tudo que for necessário à perfeita execução das obras 

inclusive os serviços topográficos, o fornecimento e transporte de materiais necessários à 

execução dos serviços, os materiais de rejuntamento e acabamentos, transporte e guarda das 

peças durante a execução, equipamentos e ferramentas, bem como quaisquer perdas de 

materiais.  

O cálculo do valor a ser pago será feito através do preço unitário apresentado na planilha de 

preços pela área medida. 

 

 Entrada d’àgua e Descidas d’àgua (DNIT 021/2004 – ES) 

a) Entrada d’água: 

São dispositivos  destinados à transferencias das águas captadas para canalizações ou outros 

dispositivos, possibilitando o escoamento de forma segura e eficiente. 

b) Entrada d’água: 

Dispositivos que possibilitam o escoamento das águas que se concentram em talvegues 

interceptados pela terraplenagem, e que vertem sobre os taludes de cortes ou aterros. Nestas 

condições, para evitar os danos da erosão, torna-se necessária a sua canalização e condução 

através de dispositivos, adequademente condtruídos, de forma a promover a dissipação das 

velocidades e com isto, desenvolver o escoamento em condições favoráveis até os pontos de 

desague previamente escolhidos. 

 Condições específicas: 

1. Materiais: 

Todo material utilizado na execução deverã satisfazer os requisitos dispostos nas normas da 

ABNT e DNIT. 

O Concreto de cimento, utilizado nos dispositivos, conforme especificação, deverá ser dosado 

racional e experimentalmente para uma resitencia característica à compressão mínima Fck = 

15 Mpa. O concreto utilizado deverá ser preparado de acordo com o prescrito na norma NBR 

6118/80, além de atender ao que dispõe a norma DNER-ES 330/97. 

 

2. Equipamentos: 
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Os equipamentos necessários a execução dos serviços serão adeuqados aos locais de 

instalação das obras, atendendo ao que dispõem as prescrições específicas para os serviços 

similares. Recomenda-se, como mínimo, os seguintes equipamentos: 

a) Caminhão Basculante; 

b) Caminhão Carroceria fixa; 

c) Betoneira ou caminhão betoneira; 

d) Motoniveladora; 

e) Pá-carregadeira; 

f) Rolo compactdor metálico; 

g) Retroescavadeira ou valetadeira. 

 

3. Execução: 

 

                    3.1) Processo Executivo: 

 

As entradas e descidas d’água de concreto deverão ser moldadas “in loco” atendendo aos 

dispostos nos projetos específicos e desenvolvidas de acordo com as seguintes etapas: 

a) Escavação, obedecendo aos alinhamentos, cotas e dimensões indicadas no projeto; 

b) Para uniformização da base para apoio do dispositivo recomenda-se a execução de 

base de brit p/ regularização; 

c) Instalação de formas e cimbramento; 

d) Lançamento, vibração e cura do concreto; 

e) Retirada das guias e das formas laterais; 

f) Preenchimento das juntas com argamassa cimento-areia, traço 1:3 em massa; 

 

3.2) Controle de insumos: 

O controle tecnológico do concreto empregado será realizado de acordo com as normas NBR 

12654/92, NBR 12655/96 e DNER-ES 330/97. 

3.3) Controle da produção (execução): 

Deverá ser estabelecido, previamente, o plano de retirada dos corpos-de-prova de concreto, 

das amostras de aço, cimento, agregados e demais materiais, de forma a sastifazer as 

especificações respectivas. 

3.4) Controle geométrico: 

O controle geométrico da execução das obras será feito através de levantamentos 

topográficos, auxiliados por gabaritos para execução das canalizações e acessórios. 

Os elementos geométricos característicos serão estabelecidos em notas de serviços, com as 

quais será feito o acompanhamento da execução. 

As dimensões das seções transversais avaliadas não devem diferir das indicadas no projeto de 

mais de 1%, em pontos isolados. Todas as medidas de espessuras efetuadas devem se situar 

no intervalo de ± 10 % em relação à espessura do projeto. 

 

3.5) Critérios de medição: 

Os serviços conformes serão medidos de acordo com os seguintes critérios: 

 

a) As entradas d’água serão medidas por unidade de dispositivo construído e as descidas 
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d’água serão medidas por comprimento linear de dispositivo executado, medidos em metros, 

estabelecendo-se custos unitários de execução com quantificação de volumes e áreas das 

unidades executivas, de acordo com os tipos 

As escavações de valas serão medidas pela determinação do volume de material escavado, 

classificando-se o tipo de material, e e expresso em metros cúbicos. 

 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL: 

    

DNIT-ES 100/09- Sinalização Horizontal 

 

   A Sinalização horizontal é realizada através de marcações no pavimento, cuja 

função é regulamentar, advertir ou indicar aos usuários da via, quer sejam condutor de 

veículos ou pedestres, de forma a tornar mais eficiente e segura a operação da mesma. 

Entende-se por marcações no pavimento, o conjunto de sinais constituídos de linhas, 

marcações, símbolos ou legendas, em tipos e cores diversos, opostos ao pavimento da via. 

 

         Com relação à sinalização horizontal projetada para a rodovia, foram adotados os 

seguintes padrões: 

 Linhas de Bordo: serão contínuas, na cor branca, com largura de 0,15m 

afastadas do bordo da pista de 0,15m, não deverão ser utilizadas nos pavimentos revestidos 

com paralelepípedo. 

 Linhas de Proibição de Ultrapassagem: contínuas, na cor amarela, com largura 

de 0,15m; 

 Linhas de Proibição de Mudança de Faixa: contínuas, na cor branca, com 

largura de 0,15m; 

 Linhas Demarcadoras de Faixa: tracejadas, com largura de 0,15m, em 

segmentos de 4,00m de comprimento, espaçados de 12m, e nas proximidades das zonas de 

proibição de ultrapassagem em segmentos de 4,00m de comprimento espaçadas de 4,00m. 

Brancas quando estiverem dividindo fluxos de mesmo sentido e amarelo quando dividem 

fluxos opostos; 

 Linhas de Continuidade: Tracejadas na cor branca, com 1,00m de comprimento 

e espaçadas de 1,00m, utilizada nas saídas e entradas dos tapers da interseção; 

 Linhas de Zebrado: linhas diagonais formando um ângulo próximo de 45°, com 

largura de 0,30m, espaçadas de 1,20m, na cor branca quando contornáveis por ambos os lados 

e na cor amarela quando contornáveis apenas pelo lado direito; 

 Linhas de Retenção: são posicionadas transversalmente à pista, ocupando toda 

a sua largura da faixa de tráfego, ao lado do correspondente sinal de regulamentação PARE. 

Terão afastamento de 3,0m do cruzamento das vias e de 2,0m da palavra PARE. Serão 

contínuas pintadas na cor branca, com largura de 0,50m; 

 Linhas de Travessia de Pedestres: Dispostas transversalmente ao eixo da via, 

são brancas, paralelas entre si e ao eixo da via, com comprimento de 4,00m e largura de 

0,60m, espaçadas de 0,40m, distando 1,20m das linhas de retenção. 

 Setas no pavimento: cor branca, com comprimento de 5,00m. 

 Palavra PARE: cor branca, com 2,30 x 2,40 metros A sinalização horizontal 

deverá ser executada com tinta a base de resina acrílica emulsionada em água, 
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retrorefletorizada com micro esferas tipo “ Drop On” , com espessura úmida de 0,4 

milímetros.  

 

Dispositivos Auxiliares 

 

Quando aplicadas, devem atender as seguintes especificações: 

 Tachas bidirecionais brancas nas linhas de bordo: com elementos refletivos 

brancos, espaçados da seguinte forma: 

 Trechos em tangente: uma tacha a cada 16 metros; 

 Trechos sinuosos: uma tacha a cada 4,0 metros; 

 Trechos que antecedem as pontes: uma tacha a cada 4,0 metros numa extensão 

de 150 metros. 

 Tachas bidirecionais amarelas na linha de eixo, com elementos refletivos 

amarelos, agrupadas em número de quatro tachas espaçadas entre si de 1,0 metro e 

posicionadas no meio do segmento interrompido da pintura, ou uma a cada 4 metros, 

posicionada entre linhas, quando duplas. 

 Tachas monodirecionais brancas na linha de eixo contínua: (linhas de proibição 

de mudança de faixa) com elementos refletivos brancos, espaçadas a cada 4 metros, ou uma a 

cada segmento interrompido da linha de continuidade; 

 Tachões monodirecionais brancos ou bidirecionais amarelos: conforme se 

situem em linhas de canalização de áreas de narizes separando faixas com o mesmo sentido 

ou com sentidos opostos, espaçados de 2,0m. 

 

 SINALIZAÇÃO VERTICAL 

   DNIT-ES-101/09 - Sinalização Vertical  

  A sinalização vertical é realizada através dos sinais de trânsito, cuja finalidade 

essencial é transmitir na via pública, normas específicas, mediante símbolos e legendas 

padronizadas, com o objetivo de advertir (sinais de advertência), regulamentar (sinais de 

regulamentação) e indicar (sinais de indicação) a forma correta e segura para a movimentação 

de veículos e pedestres. 

  As placas de sinalização vertical serão confeccionadas em chapa de aço 

zincado no 16, na espessura de 1,25mm, com o mínimo de 270g/m² de zinco, revestidas com 

película refletiva constituída por microesferas de vidro aderidas em resina sintética (flat top 

com garantia mínima de 7 anos), fincadas em suportes de madeira. 

   Critérios de medição 

  O pagamento será feito com base no preço unitário apresentando para esse 

serviço, incluindo material, mão de obra, transporte, encargos e BDI. 

LIMPEZA GERAL 

 

  Durante a execução, a obra deverá ter limpeza permanente de modo a não 

haver acúmulo do entulho.  

  No final da obra, deverá removido todo o entulho da área, sendo 

cuidadosamente limpos e varridos os acessos. 

  Todos os materiais a serem fornecidos e serviços a serem executados deverão 
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seguir rigorosamente as especificações.  

  Em caso de rejeição pela Fiscalização, serão substituídos e os serviços refeitos, 

sem que haja prejuízo no cronograma da obra. 

5 INFORMAÇÕES P/ ELABORAÇÃO DO PLANO DE EXECUÇÃO 

5.1 Fatores Condicionantes. 

5.1.1 Clima 

A região amazônica está submetida a climas do grupo “A”, da classificação de 

Köeppen. É clima úmido tropicais com estação fria, com a temperatura do mês menos 

quente superior a 22oC. 

O trecho em estudo está submetido à subdivisão “Am” do Grupo A, apresentando as 

seguintes características: 

 A estação seca é bem acentuada e de pequena duração; 

 O semestre mais chuvoso é o de dezembro a maio e o menos chuvoso, é o de junho a 

novembro; 

 As temperaturas máximas diárias são inferiores a 32,0oC e as mínimas, superiores a 

22,7oC; 

 O índice pluviométrico anual encontra-se na ordem de 2000 mm³. 

Em relação às precipitações pluviométricas, foi utilizado o posto localizado em Acará, 

como representativo do trecho. 

Como já citado, o período de maior precipitação pluviométrica estende-se de dezembro 

a maio e compreende cerca de 67% da precipitação total do ano. 

A análise dos quadros acima citados permite a seguinte estimativa de rendimento dos 

trabalhos de construção: 

 Julho a Novembro : 70% do rendimento normal; 

 Dezembro a Janeiro : 20% do rendimento normal; 

 Janeiro a Maio : 10% do rendimento normal. 

5.5 

RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÍNIMOS 

Trator de esteira com lâmina 300 HP                                                       01 

Motoniveladora 100 a 140 HP                                                                  01 

Trator de pneus tipo agrícula 90 HP                                                        01 

Escavadeira de pneus 1 jd³                                                                      01 

Carregadeira de pneus 165 HP                                                                01 

Rolo pé-de-carneiro autopropelido 130 HP                                              01 

Caminhão basculante 12 m³                                                                    03 

Caminhão carroceria de madeira 15 t                                                      01 

Compressor de ar Cap. 750 pcm                                                             01 

Rolo liso                                                                                                    01 

Rolo de pneus                                                                                           01 

Vibro-acabadora de asfalto                                                                       01 

Rolo de pneu                                                                                             01  

 

5.2 Organizações e Prazos 

Prazo e Início dos Serviços 

O prazo para a execução dos serviços foi estabelecido em 120 dias consecutivos, o que 

equivale há  4 meses. 
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5.2.2 O acampamento e as centrais, por razões de funcionabilidade, deverão ser instalados , 

bem como escritórios e alojamento para a fiscalização, laboratório e veículos. 

A empresa contratada para executar os serviços, deverá construir em seu 

acampamento , as seguintes instalações: 

 Alojamento e escritório para a fiscalização 

Deverão ser construídos em local a ser previamente combinado com a fiscalização e iniciado 

antes ou simultaneamente com a construção do acampamento da obra.As seguintes áreas para 

fiscalização devem ser consideradas: 

Escritório :Alojamento :  

 Instrumental para os serviços de topografia: todo o instrumental necessário para a 

realização dos levantamentos topográficos e controle geométrico deverá ser alocado pela 

empresa contratada. 

 

5.3 Pessoal técnico necessário à execução da obra 

Tendo em vista os diversos itens de serviço, seus quantitativos e o prazo de execução, 

considera-se como essencial ao desenvolvimento das obras, a seguinte equipe básica: 

Pessoal de Nível Superior 

1 Engenheiro Chefe (Coordenador) 

Pessoal de Nível Médio 

1 Chefe de Escritório 

1 Encarregado de Terraplenagem 

1 Encarregado de Drenagem 

1 Encarregado de Obras de Arte Correntes 

1 Topógrafo Chefe 

1 Topógrafo 

1 Topógrafo Auxiliar 

1 Encarregado de Transporte 

1 Encarregado do Setor de Medição 

1 Chefe de Oficina 

10 motoristas 

 

6.0- 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

6.1 Especificação Geral 

As Especificações Gerais do DNIT a serem a dotadas neste projeto são as seguintes: 

 

 

 TERRAPLENAGEM: 

 Serviços preliminares (Terraplenagem) DNIT 105/2009-ES 

 Cortes DNIT 106/2009-ES 

 Empréstimos DNIT 107/2009-ES 

 Aterros DNIT 108/2009-ES 

 

 DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTE: 

 Dissipadores de energia DNIT 022/2006-ES 

 Bueiros Tubulares de concreto DNIT 023/2006-ES 
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 Sarjetas e valetas de drenagem DNIT 018/2006-ES 

 Meios-fios e guias DNIT 020/2006-ES 

 Entradas e descidas d’água DNIT 021/2004-ES 

 Demolição de dispositivos de concreto DNIT 027/2004-ES 

 Limpeza e desobstrução de dispositivos de drenagem DNIT 028/2004-ES 

 Drenagem – Drenos Subterrâneos DNIT 015/2006-ES 

 

 PAVIMENTAÇÃO: 

 Regularização do subleito DNIT 137/2010-ES 

 Sub-base estabilizada granulometricamente DNIT 139/2010-ES 

 

 OBRAS COMPLEMENTARES: 

 Cercas de Arame Farpado DNIT 099/2009-ES 

 

 PROTEÇÃO AMBIENTAL: 

 Proteção de corpo estradal – Proteção Vegetal DNIT 102/2009-ES 

 

 MATERIAIS: 

 Solo-Cimento – Compressão axial de corpos de prova cilíndricos DNER-ME 201/94 

 Solo-Cimento – Moldagem e Cura de corpos de prova cilíndricos DNER-ME 202/94 

 Solos – Determinação do teor de Umidade DNER-ME 213/94 

 Peneiras de malhas para análise granulométrica de solos DNER-EM-35/70 

 Recebimento e aceitação de cimento Portland 

 Agregado graúdo para concreto de cimento DNER-EM-37/71 

 Agregado miúdo para concreto de cimento DNER-EM-37/71 

 Asfalto diluído tipo cura média DNER-EM 363/97 

 Material de enchimento para misturas betuminosas DNER-EM 367/97 

 Emulsões asfáltica catiônicas DNER-EM 369/97 

 

 QUALIDADE 

 Requisitos para a qualidade em Projetos Rodoviários DNIT 012/2004-PRO 

 

CONSTRUÇÃO DE 03PONTES EM CONCRETO ARMADO  

 

TERMO DE REFERÊNCIA  
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MEMORIAL DESCRITIVO 

1. Considerações Gerais 

O presente memorial descritivo de execução de obra de arte especial tem por objetivo 

estabelecer de forma sucinta os procedimentos executivos dos serviços a serem realizados 
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para construção de 02 (duas) pontes em concreto armado conforme quadro abaixo. 

RODOVIA LOCALIZAÇÃO MUNICÍPIO NR CURSO D’ÁGUA KM DIMENSÕES 

(M) 

RAMAL DO 

AMERICANO 

PA-140/VILA 

AMERICANO 

SANTA 

IZABEL DO 

PARA 

 

 

1º 

RIO 

AMERICANO 

I 

RIO 

AMERICANO 

II 

RIO 

AMERICANO 

III  

 

10,00M X 

8,60 M 

10,00m x 

8,60m 

 

10,00m x 

8,60m 

2. Projeto 

Em obediência a Lei 8.666/93, apresenta-sea planilhade custo baseada em um Projeto Básico 

fornecido pela SETRAN. 

Esse projeto será adaptado para as necessidades locais através da elaboração de um Projeto 

Executivo que deverá ser apresentado para aprovação da SETRAN. 

A Contratada deverá apresentar o Projeto Executivo em um prazo máximo de 15 dias a contar 

da expedição da Ordem de Serviço.   

A elaboração do projeto deverá obedecer às condições gerais prescritas no Manual de Projetos 

para Obras de Arte Especiais elaboradopela ABNT e ouDNER/DNIT, e o seu 

desenvolvimento deverá ser efetuado de acordo com as Normas Brasileiras em vigor, 

relacionadas abaixo: 

a. NBR-6118: Projetos de Estruturas de Concreto Armado - Procedimento; 

b. NBR-6112: Projeto e Execução de Fundação - Procedimento; 

c. NBR-6484: Execução de Sondagem de Simples Reconhecimento dos Solos – 

Método de Ensaio; 

d. NBR-8681: Ações e Segurança nas Estruturas - Procedimento; 

e. NBR-9062: Projetoe Execução de Estruturas de Concreto Pré-moldada – 

Procedimento; 

f. NBR-12131: Estacas – Prova de Carga Estática – Método de Ensaio; 

g. NBR-13208: Estacas – Carregamento Dinâmico – Método de Ensaio. 
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Nos casos de inexistência de Normas Brasileiras ou quando estas forem omissas, será 

permitida a utilização de normas estrangeiras, mediante autorização, por escrito, da Secretaria 

de Estado de Transportes – SETRAN.  

2.1. Elementos de Campo 

É conveniente que o projetista visite ao local da futura obra para que tenha o pleno 

conhecimento de todas as condicionantes regionais de projeto. 

O detalhamento necessário ao projeto dos elementos de campo, de maneira resumida, é: 

a. Uma planta de situação mostrando o traçado do trecho da rodovia onde se 

implantará a obra-de-arte e os obstáculos, tais como rios, estradas e vales profundos, a serem 

transpostos. 

 A planta topográfica do trecho em que será implantada a obra,contendo as 

curvas de nível de metro em metro, localizando o eixo do traçado, interferências existentes, 

tais como limites de divisas, linhas de transmissão, etc., e obstáculos a serem vencidos, com 

suas respectivas esconsidades. 

 Deverá abranger área suficiente para a definição da obra e de seus acessos. 

 Tanto o perfil quanto a planta, deverão ter a amarração ao estaqueamento e 

RN do projeto da rodovia, devendo ser especificadas essas amarrações e suas localizações 

perfeitamente definidas nos desenhos. 

b. Uma seção longitudinal do terreno ao longo do eixo da ponte a ser projetada, 

juntamente com o perfil da rodovia e os gabaritos ou seções de vazão a serem atendidos. 

 O traçado do perfil longitudinal do terreno, ao longo do eixo do traçado, 

com greide cotado deverá sedesenhado em escala de 1/100 ou 1/200 e numa extensão tal que 

seja exeqüível a definição da obra e dos aterros de acesso. 

 Deverá se levantada a seção transversal dos mesmos pontos tomados no 

perfil longitudinal, com indicação das cotas de fundo, a intervalos máximos de cinco metros. 

c. Estudos hidrológicos da região, admitido o período de recorrência de cem 

anos, visando ocompleto conhecimento das condicionantes a eles pertinentes, que influem na 

escolha do tipo de fundação.Deverão ficar definidos: 

 Níveis máximo e mínimo das águas; 

  Seção de vazão do projeto; 

 Regime fluvial, com indicação de períodos de enchente e seca e dos meses 
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mais convenientes para execução das fundações; 

 Necessidade de proteção das encostas ou das margens, nas proximidades da 

obra-de-arte especial; 

 Direção e velocidades da correnteza; 

 Existência e tipo de erosão do fundo e das margens do rio; 

 Arraste de material sólido; 

 Necessidade de gabarito de navegação; 

 Forma conveniente e espaçamento mínimo dos pilares. 

 As características geotécnicas e geológicas do solo de fundação; 

 As condições locais de acesso para transporte de equipamentos, materiais e 

elementos estruturais; 

 A disponibilidade de água, energia elétrica e mão-de-obra especializada; 

 As características locais principais tais como níveis máximos e mínimos 

das águas, ocorrência de secas ou inundações, amplitude de variação e variação brusca de 

temperaturas; 

 A topografia geral da área, se região plana, ondulada ou montanhosa, as 

características da vegetação, a proximidade ou não de regiões urbanas; 

 As condições de agressividade do meio ambiente com vistas a estudos de 

durabilidade. 

 Sondagens para as fundações realizadas no ponto de locação dos pilares, 

devendo obedecer à norma de Sondagens de simples reconhecimento com SPT – Método de 

ensaio da NBR 6484 – ABNT, que prevê ensaios a cada metro, ou quando da mudança na 

litologia do solo investigado. 

2.2. Elementos de Projeto 

Os desenhos deverão conter elementos geométricos que permitam a execução do projeto, tais 

como: declividades transversal e longitudinal, valor e posição de gabaritos mínimos da 

passagem superior ou inferior, coordenadas dos eixos dos pilares, etc. 

Serão apresentados todos os elementos geométricos da via na região da obra, tais como: 

a. Comprimento da transição, coordenadas de estacas, dos pontos característicos, 

elementos de locação, etc., e alinhamentosdas tangentes horizontais - azimutes ou rumos, 

distâncias, eixos, etc. 
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b. Elementos de greide, a saber: 

 Rampas anteriores e posteriores à obra-de-arte especial; 

 Gabaritos → Serão fornecidos os gabaritos horizontais e verticais em 

obediência aos recomendados pelas normas da ABNT/DNER/DNIT e MARINHA DO 

BRASIL (se necessário).  

2.3. Estrutura 

Serão apresentados os cálculos estruturais que definem as principais seções e elementos de 

relevância na estrutura, constando, obrigatoriamente, as verificações de resistência e a 

quantidade aproximada de armadura. 

Deverão ser apresentados desenhos de fôrmas, com elevações, plantas, cortes longitudinais e 

transversais, detalhes estruturais, especialmente de encontros bem como tipos, 

posicionamento e dimensões dos aparelhos de apoio, detalhes arquitetônicos e locação da obra 

em planta e perfil, inclusive fundações. 

Em casos especiais, deverá ser apresentado o esquema construtivo adotado. 

Além desses elementos, serão indicadas, no desenho principal, as especificações dos 

materiais, cargas móveis e eventuais sobrecargas adotadas, inclusive as decorrentes do 

processo executivo previsto. 

 

2.4. Apresentação do Projeto 

Na apresentação do projeto deverão constar os seguintes documentos técnicos.  

a. Elementos básicos de projeto; 

b. Memorial descritivo e justificativo; 

c. Memorial do dimensionamento das estruturas; 

d. Desenhos; 

e. Especificações. 

2.4.1. Elementos básicos do projeto 

Deverão ser apresentados todos os elementos básicos indispensáveis à elaboração do projeto 

de maneira que indiquem a finalidade da obra e que permitam a avaliação da escolha do tipo 

estrutural adequado, a implantação segura das fundações e a correta avaliação das ações 

específicas locais na estrutura. 

Incluem projeto geométrico, elementos topográficos de faixa suficientemente ampla, 
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elementos geológicos, geotécnicos e hidrológicos, gabaritos ou outras condicionantes.  

Devem ser consideradas, na elaboração dos projetos, características regionais e 

disponibilidade de materiais e mão-de-obra. 

O projetista deverá definir a classe de agressividade ambiental a que se insere a estrutura 

projetada, determinando o cobrimento da armadura em função dessa condição. 

2.4.2. Memorial Descritivo e Justificativo 

O memorial descritivo e justificativo deve conter a descrição da obra e dos processos 

construtivos propostos, bem como justificativa técnica, econômica e arquitetônica da estrutura 

adotada. 

2.4.3. Memorial do dimensionamento das estruturas 

Todos os cálculos necessários à determinação das solicitações e verificações dos estados 

limites devem ser apresentados em sequência lógica e com um desenvolvimento tal que 

facilmente possam ser entendidos, interpretados e verificados. Sempre que possível, devem 

ser iniciados com um esquema do sistema estrutural adotado, indicando dimensões, condições 

de apoio e ações consideradas.  

As hipóteses de cálculo e os métodos de verificação utilizados devem ser indicados com 

suficiente clareza, os símbolos não usuais devem ser bem definidos, as fórmulas aplicadas 

devem figurar antes da introdução dos valores numéricos e as referências bibliográficas 

devem ser precisas e completas. 

Se os cálculos da estrutura são efetuados com auxílio de computadores, devem ser fornecidas 

indicações detalhadas sobre: 

a. Programa utilizado, indicando nome, origem, método de cálculo, 

hipóteses básicas, fórmulas, simplificações, referências bibliográficas, manual de utilização 

indicando o procedimento de entrada de dados e interpretações dos relatórios de saída; 

b. Dados de entrada, modelo estrutural, descrição detalhada da estrutura 

acompanhada de esquema com dimensões, áreas, momentos de inércia, condições de apoio, 

características dos materiais, cargas ou outras ações e suas combinações; 

c. Resultados, com notações, unidades e sinais, bem como sua análise 

acompanhada de diagramas de solicitações e deslocamentos. 

 Os resultados do cálculo por computador, parte integrante do 

memorial de cálculo, devem ser ordenados, completos e conter todas as informações 
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necessárias à sua clara interpretação. Além disso, devem permitir uma verificação global, 

independentee, se possível, conter resultados parciais da análise realizada. 

d. Acompanhamento da Interação Solo-Estrutura 

 Casos especiais poderão surgir indicando a necessidade de 

acompanhamento do comportamento do terreno ao longo da vida da estrutura. Quando isso 

ocorrer, o Projetista deverá especificar os critérios de acompanhamento e a instrumentação 

necessária. 

2.4.4. Desenhos 

A apresentação geral de todas as peças da estrutura de projeto deverá ser designada de forma 

a permitir a sua perfeita identificação posterior, em desenhos de armação, detalhes etc.. 

Os desenhos do Projeto Executivo consistirão, basicamente, de: 

 Plantas gerais; 

 Plantas de formas e detalhes; 

 Sumário de boletins de sondagem; 

 Plantas de armação; 

 Planos de concretagem; 

 Detalhes de drenagem; 

 Plantas de iluminação; 

 Detalhes de sinalização; 

 Esquemas do processo executivo. 

As plantas gerais terão a característica de plantas de conjunto da obra, com o objetivo da 

visualização global da mesma, seus acessos e interferências, possibilitando a rápida 

localização dos subconjuntos estruturais que serão particularizados posteriormente. Deverão 

conter as coordenadas dos apoios, elementos geométricos da via e seus acessos, locação de 

sondagens, interferências, gabaritos horizontais e verticais, elementos topográficos e 

hidrológicos, e todas as informações necessárias para caracterizar a obra como um conjunto, 

apresentadas em planta e elevação. 

Utilizar-se-á tantas folhas quantas forem necessárias, em escala adequada, contendo, cada 

uma, planta correspondente à elevação do trecho nela inserido. As folhas deverão apresentar 

referências de articulação, características dos materiais empregados e indicação dos números 
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dos desenhos de fôrmas de cada trecho da estrutura. 

No caso de obras de pequena extensão, pode-se prescindir das plantas gerais quando os 

elementos que as caracterizam possam constar das plantas de fôrma. 

As plantas de fôrmas serão consideradas de dois tipos, apresentadas separadamente: 

Deverão constar as seguintes informações: 

 Coordenadas de acordo com o sistema indicado na planta geral; 

 Numeração de estacas e/outubulões para permitir a sua fácil identificação 

em eventuais     consultas; 

 Locação e detalhes de aparelhos de apoio.  

No caso de obras longas, pode ser elaborada uma planta geral com locação e dimensões de 

todos os aparelhos de apoio da obra; 

 Cotas de apoio da superestrutura; 

 Cotas de assentamento das fundações; 

 Características de resistência dos materiais empregados; 

 Quantitativos de concreto, fôrmas e escavações; 

 Demais elementos necessários para permitir a construção, conforme o 

projeto estrutural. 

Os sumários dos boletins de sondagem deverão ser elaborados em uma ou várias folhas, 

mostrando o perfil geológico, as distâncias entre sondagens e as distâncias dessas aos apoios 

quando for o caso; nesse perfil serão então mostradas, esquematicamente as fundações com as 

cotas de apoio adotadas.  

A escala poderá ser deformada para melhor apresentação do desenho. 

a. Plantas da Infraestrutura 

 Deverão constar das plantas da infraestrutura as plantas de forma, 

elevações, plantas e cortes, em escalas convenientes, que possam apresentar todos os detalhes 

e dimensões necessários à sua construção. 

 Deverá apresentar as condições de projeto, relacionadas a cravação de 

estacas (equipamento, peso do martelo, nega e detalhe de emendas) 

b. Plantas da Superestrutura 

 Constarão de plantas e cortes longitudinal e transversal.  

 O corte longitudinal deverá mostrar as cotas de greide, as dimensões dos 
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elementos estruturais, distâncias longitudinais, indicação de detalhes, indicação da posição 

dos cortes transversais etc.. 

 Devem constar das plantas todos os elementos estruturais com suas 

dimensões, e com todas as medidas que sejam necessárias à execução de obras. 

 Deverão ser indicados cortes, detalhes, eixo de estaqueamento etc., e 

numeração dos elementos para identificação em plantas de detalhes e de armação. 

 Constarão, ainda, as notas necessárias e características dos materiais 

empregados, quantitativos de concreto e fôrmas. 

c. Armação 

 As plantas de armação deverão ser elaboradas de forma a bem 

caracterizar os detalhes da armadura, evitando concentração excessiva que possa prejudicar a 

concretagem. 

 De forma particular, será dada atenção especial a regiões de emendas de 

armadura e disposição transversal das barras, indicando-se claramente em cortes transversais 

as distâncias entre elas. 

 Em cada folha de armação deverão constar tabela e resumo das 

armaduras nela detalhadas, da forma usual. 

 Em casos especiais, e por solicitação específica da SETRAN, deverão ser 

apresentadas plantas de esquemas e detalhes relativos ao processo executivo previsto. 

2.4.5. Especificações Técnicas – Orçamento e Cronograma 

O Projetista deverá apresentar caderno anexo ao memorial de cálculo, contendo as 

especificações técnicas para execução da estrutura ou ensaios de material, o orçamento e 

cronograma das obras.  

Os custos para a elaboração do orçamento da obra deverão refletir as condições de mercado 

da região de implantação do projeto, correspondendo a utilização de equipamentos, mão de 

obra, materiais, transportes, todos os impostos e BDI. 

2.4.6. Análise e Aprovação do Projeto 

O conjunto de documentos referentes ao projeto será encaminhado a SETRAN, para análise e 

aprovação pelo setor competente.  

O Projetista deverá indicar um engenheiro responsável pelo projeto para participar das 

reuniões destinadas a dirimir dúvidas ou pendências, fornecer os esclarecimentos e proceder 
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às revisões que se tornarem necessárias. 

Para essa primeira fase de aprovação, a Projetista deverá enviar a SETRAN duas cópias do 

projeto, encadernadas, contendo no mínimo os seguintes documentos: 

a. Relatório Final de Projeto em tamanho A-4, contendo todo o memorial 

descritivo, justificativas, cálculos, dimensionamentos e referências bibliográficas;  

b. Especificações, Orçamento e Cronograma em tamanho A-4; 

c. Projeto Executivo em tamanho A-3, contendo os desenhos das plantas e 

detalhes construtivos.    

Após a aprovação definitiva do projeto, os documentos deverão ser entregues ao contratante 

em três cópias do projeto, encadernadas, contendo no mínimo os seguintes documentos: 

a. Relatório Final de Projeto em tamanho A-4, contendo todo o memorial 

descritivo, justificativas, cálculos, dimensionamentos e referências bibliográficas;  

b. Especificações, Orçamento e Cronograma em tamanho A-4; 

c. Projeto Executivo em tamanho A-3, contendo os desenhos das plantas e 

detalhes construtivos;  

d. Gravação em meio magnético – CD.     

Todos os serviços deverão ser executados rigorosamente em consonância com os projetos 

fornecidos, com os demais projetos complementares, bem como com os detalhes à serem 

elaborados e ou modificados pela CONTRATADA, com as prescrições contidas no presente 

memorial e demais memoriais específicos de projetos fornecidos e ou a serem elaborados, 

com as técnicas da ABNT. 

A contratada assume inteiramente a responsabilidade sobre o Projeto Executivo, devendo 

apresentar a ART – Anotação de Responsabilidade Técnica devidamente registrada no 

Conselho Regional de Arquitetura e Engenharia – CREA/PA.   

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

1. Considerações Gerais 

A presente especificação tem por objetivo fixar condições básicas e normas técnicas de 

materiais para a construção de 02 (duas) ponte de concreto armado localizadas na Vicinal a 

Rodovia PA-140/vila do caraparu ,Estacas 20+10m e Estaca 30+5m, no Estado do Pará.  

Estas especificações determinam e complementam as informações contidas nos projetos. 
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Os materiais a serem empregados na obra, deverão estar rigorosamente de acordo com as 

especificações e métodos normativos da ABNT. 

2. Serviços Preliminares 

2.1. Canteiro de Obra 

O Canteiro será executado em madeira e compreenderá dos seguintes ambientes: 

 Escritório da obra, com dependências sanitárias; 

 Almoxarifado; 

 Depósito de cimento; 

 Central de carpintaria, devidamente equipado; 

 Central para corte e confecção de armaduras; 

 Alojamentos com dependências sanitárias; 

 Refeitório. 

2.1.1. Instalações Provisórias 

Ficará na responsabilidade da contratada a execução de todas as instalações provisórias 

necessárias, tais como: instalações hidrossanitárias (água fria e esgoto), instalações elétricas 

de baixa tensão de iluminação e força elétrica para utilização dos equipamentos necessários a 

perfeita execução dos serviços. 

2.1.2. Administração da Obra 

A administração da obra compreendeos serviços de escritório central (no caso de mais de uma 

meta) da obra, incluindo todos os gastos de insumos materiais e mão-de-obra necessários a 

gerência efetiva da obra, incluindo: energia elétrica, material de expediente, telefone, corpo 

técnico/administrativo, etc. 

2.1.3. Despesa de Legalização 

Representa todas as taxas e emolumentos que incidem na legalização da obra junto aos órgãos 

concedentes tais como: alvarás, licenças, ART de execução, etc. 

2.1.4. Equipamentos de Proteção Individual 

A contratada terá responsabilidade de fornecer a todos os seus funcionários todos os 

equipamentos de proteção necessários a conservação de sua integridade física durante o 

serviço. 

Fornecer gratuitamente uniforme de trabalho aos empregados e executar sua reposição, 

quando danificada.  

Fornecer todo ferramental necessário ao desenvolvimento seguro de cada serviço executado.  
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Fornecer gratuitamente aos empregados todosos equipamentos de proteção individual (EPI) e 

coletiva (EPC) com o respectivo número do certificado de aprovação – CA emitido pelo 

fabricante. A contratada deverá apresentar ficha individual de controle de EPIs ao iniciar o 

serviço. Esta ficha deve conter o nº de CA e descrição dos EPI’s fornecidos, termo de 

responsabilidade e evidência de treinamento no uso dos EPI’s assinada pelos empregados, 

conforme NR-6. Fica a CONTRATADA obrigada a fiscalizar o uso desses equipamentos de 

proteção.  

Utilizar capacete com jugular sempre que o serviço estiver sendo desenvolvido em altura e/ou 

a céu aberto.  

Em trabalhos realizados em altura, os trabalhadores deverão fazer uso do conjunto de cinto de 

segurança tipo paraquedista e trava-quedas.  

Todo trabalho que envolver a montagem de andaimes os mesmos deverão ser montados de 

acordo com os critérios estabelecidos na NR-18 item 18.15, ou seja, montado por profissional 

habilitado, guarda-corpo, rodapé, etc.  

Atestar que todos os envolvidos na execução da tarefa estão fisicamente, psicologicamente e 

tecnicamente aptos. Apresentar o Atestado de Saúde Ocupacional – ASO dos empregados 

envolvidos.  

Manter um veículo em tempo integral na obra, viabilizando o atendimento a eventuais 

emergências.  

Prever kit emergencial de primeiros socorros em cada equipe de campo. 

2.2. Demolição 

Quando for o caso, contratada deve executar a demolição total ou parcialda ponte de madeira 

existente, dependendo da condição de aproveitamento para acesso provisório, em acordo com 

a fiscalização,e efetuar a remoção dos entulhos de modo a facilitar a execução da ponte nova. 

2.3. Ponte de Desvio 

Para ponte de desvio poderá ser utilizada parte da ponte existente, após a preparação da 

mesma tendo em vista a segurança do tráfego. No caso do não aproveitamento da ponte 

existente, a contratada deverá construir um bueiro ou ponte de desvio provisório em madeira 

de lei, com base nas especificações do Projeto Padrão das pontes de madeira da SETRAN, 

efetuando a manutenção para permitir a continuidade do tráfego até a conclusão da ponte de 

concreto armado.   
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Os trabalhos deverão ser definidos com a fiscalização. 

3. Materiais Básicos – Forma – Armadura – Concreto 

3.1. Forma e Escoramento 

As formas e os escoramentos obedecerão às indicações de projeto e possuirão rigidez que 

impeça deformação quando submetidas às cargas. 

As formas serão em madeira e deverão apresentar-se sem deformações, defeitos, 

irregularidades ou pontos frágeis. Podem ser também adotados revestimentos à prova d’água. 

Se a opção utilizada for madeira (mais comum), todas estas deverão ser estocadas abrigadas, 

de modo a evitar as molhagens e secagens alternadas que possam provocar empenamentos, 

rachaduras e outros defeitos. 

A estocagem não deverá ser feita diretamente sobre o terreno, sendo os apoios das peças 

afastadas no máximo de 1,50m, tomando-se também o cuidado com o empilhamento. 

3.2. Armaduras para Concreto Armado 

O aço a ser empregado deverá estar dentro dos padrões prescritos pela ABNT.  

O Corte e dobramento serão executados a frio conforme prescrito pela ABNT. 

As barras de aço serão amarradas por arame 18 ou por ponto de solda. 

Os espaçadores deverão ser de partilha de concreto ou plástico de alta densidade. 

3.2.1. Condições Gerais 

As armaduras para concreto armado serão as que satisfazem a ABNT. 

Barras com fissuras, bolhas, oxidação e corrosão serão rejeitadas. Se a quantidade de barras 

defeituosas for elevada, o fornecimento será suspenso. 

3.2.2. Tolerâncias 

O diâmetro médio para barras lisas de seção circular poderá ser medido por paquímetro. No 

caso de barras com seção irregular deverá ser considerada uma seção equivalente com peso 

específico de 7,85 kgf/dm3. 

O peso nominal é o que corresponde ao seu diâmetro nominal. 

O peso real das barras, com diâmetro nominal igual ou maior a 10 mm, será igual a seu peso 

nominal com tolerância de ± 6%. Para as barras com diâmetro inferior a 10 mm, a tolerância é 

de ± 10%. Devem ser verificadas estas tolerâncias durante o fornecimento. 

3.2.3. Ensaios 

Antes do encaminhamento da amostra para testes, será verificada sua autenticidade. Os 

ensaios consistirão em tração e dobramento conforme recomendação da ABNT. Os corpos de 
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prova são segmentos de barra e em caso de apresentarem seção transversal com deformações 

será tomada uma seção transversal de uma barra com mesmo peso por metro linear. 

3.3. Concreto 

O concreto estrutural deverá obedecer às condições gerais prescritas pela ABNT e o 

DNER/DNIT, e o seu desenvolvimento deverá ser efetuado de acordo com as Normas 

Brasileiras em vigor, relacionadas abaixo: 

a. NBR-12654: Controle Tecnológico dos Materiais do Concreto; 

b. NBR-12655: Preparo, Controle e Recebimento – para concreto com Fck 

      superior a 15 Mpa; 

c. NBR-14931: Execução de Estruturas; 

d. NBR-7212: Concreto Dosado em Central. 

3.3.1. Concreto estrutural 

Deverá ser executado concreto estrutural nos seguintes elementos constantes do projeto 

executivo: laje de fundação, blocos de coroamento, contrafortes e viga de ligação entre os 

contrafortes.  

3.3.2. Concreto para lastro 

Deverá ser executado para a regularização da infra-estrutura (bloco e laje da infra-estrutura), 

possuindo baixo consumo de cimento portland. 

3.3.3. Materiais Básicos para confecção do concreto 

 Cimento Portland 

O cimento a ser empregado será o Portland comum e, deverá atender ao disposto na norma da 

ABNT.  

O teor de aluminato tricálcico, calculado pela fórmula de Bogue, deverá ser superior a 8%. 

A fiscalização poderá, para verificar a integridade do cimento quando da entrega,  solicitar um 

atestado sua qualidade. O cimento deverá ser entregue na construção devidamente embalado, 

e será armazenado em local abrigado e empilhado de modo a não comprometer a sua 

qualidade, sendo que o número de sacos empilhados será de no máximo 10 (dez). 

O tempo máximo de estocagem será de dois meses, suposto o cimento ser de fabricação 

recente. 

 Agregado miúdo 

Areia natural de diâmetro máximo 4,8 mm, lavada e sem a presença de substâncias 
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prejudiciais ao desempenho do concreto. 

 Agregado graúdo 

Será utilizado seixo rolado, de diâmetro superior a 4,8 mm e inferior a 75 mm, devidamente 

limpo e sem a presença de partículas tipo argila ou substâncias orgânicas. Para o concreto 

ciclópico, deverá ser utilizado 30% de pedra de mão (arenito) 

 Água 

A água a ser utilizada deverá ser limpa, livre de teores prejudiciais, de substâncias estranhas e 

outras impurezas que possam alterar a qualidade do concreto. 

 Aditivos para Concreto 

Serão utilizados aditivos plastificantes tipo plastiment da SIKA, ou similar, na confecção do 

concreto estrutural, devidamente dosado de acordo com as especificações do fabricante. 

Serão proibidos os empregos de aceleradores de pega e quaisquer outros aditivos que 

contenham cloreto de cálcio ou quaisquer outros halogênios. 

3.3.4. Procedimentos de confecção do concreto 

 Dosagem 

A obtenção do concreto se realizará por meio de uma mistura envolvendo cimento Portland, 

agregados e água. 

Visando obter um concreto para objetivos estruturais, deverá ser realizado o permanente 

controle dos materiais empregados visando garantir a resistência característica de projeto e 

um produto denso, pouco permeável e durável. 

Deverão ser levados em conta nesta etapa outros aspectos que possam ocasionar uma rápida 

deterioração da estrutura. 

A verificação quanto ao traço a ser adotado será realizada “em peso”. 

Se a dosagem se realizar em volume, serão empregados recipientes de reduzida deformação 

(caixotes de madeira ou metal). 

A quantidade de água deverá ser aferida de modo a não se permitir erro na medição do 

volume inferior a 3% daquele citado na dosagem. 

O concreto utilizado será de Fck≥35MPa para toda a estrutura, com fator água/cimento 0.45, 

em função da agressividade a que estará sujeita a estrutura de acordo com a ABNT. 

 Preparo 

O concreto poderá ser preparado na obra ou transportado até o local onde se realizará a obra. 
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A mistura do concreto será realizada em betoneira, cujas características deverão ser 

previamente verificadas pelo Contratante. Somente em casos excepcionais se permitirá a 

mistura manual, sendo que nesta se adicionará, no mínimo, 10% de cimento além da dosagem 

estabelecida para a mistura mecânica. 

A dosagem de água não deverá ser aumentada em qualquer circunstância, e um valor da 

relação água/cimento será estabelecido previamente. 

A seqüência de lançamento no tambor será: água de amassamento, parte do agregado graúdo, 

cimento, areia, água complementar e o restante do agregado graúdo. 

O tempo de mistura será contado a partir do instante em que todos os componentes da mistura 

já tiverem sido colocados. De acordo com a betoneira o tempo mínimo será: 

a. Para betoneiras basculantes: 2 minutos 

b. Para betoneiras de eixo vertical: 1minuto 

c. Para betoneiras de eixo horizontal: 1,5 minutos 

Quando se tratar de dosagem volumétrica uma quantidade inteira de sacos de cimento será 

previamente separada. Os sacos com cimento parcialmente utilizados, e aqueles com partes 

endurecidas serão rejeitados. 

Se a mistura se realizar em central de concreto, os procedimentos acima mencionados deverão 

ser mantidos. 

A quantidade de concreto será dimensionada para uso imediato não se permitindo posterior 

utilização de sobras para outra mistura. 

 Lançamento 

O concreto será lançado mediante a autorização prévia da fiscalização, onde esta verificará 

possíveis erros quanto à armadura, madeiramento e existência de resíduos. 

A altura máxima para lançamento do concreto será de 02 (dois) metros, assim como a 

acumulação da mistura em um ponto não serão permitidos. 

Poderão ser usadas calhas, tubos ou canaletas para auxílio no lançamento do concreto. 

 Adensamento do Concreto 

O concreto será adensado dentro das formas usando-se para isso vibradores, cuja a 

especificação deverá ser aprovada pelo Contratante. 

Serão utilizados vibradores de imersão com os diâmetros da agulha vibratória adequado às 

dimensões da peça, assim como ao espaçamento e à densidade da armadura.     
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A consistência do concreto equivalerá às condições empregadas pelo adensamento de modo a 

proporcionar uma boa trabalhabilidade. 

 Concretagem 

Obedecerão às recomendações da ABNT. 

As juntas de concretagem deverão ser executadas a cada 80cm de altura. 

Não serão permitidas concretagem em dias de chuva, salvo se houver proteções adequadas na 

preparação e lançamento do concreto, de modo a garantir a dosagem correta. 

4. Serviços de Construção 

Antes do início da construção, a contratada deverá proceder a retirada daspeças existentes, 

que não serão utilizadas no acesso provisório, incluindo, aterro, tubulações e todas as 

estruturas que por ventura existam no local da obra, efetuando a limpeza completa do canal.   

4.1. Locação 

A locação, desde a infraestrutura até a superestrutura deverá ser feita com equipamento tipo 

teodolito por profissional especializado, obedecendo aos níveis e alinhamentos, de acordo 

com o projeto, e com o acompanhamento da fiscalização ao longo da construção para a 

perfeita execução da obra.  

4.1.1. Infraestrutura 

A infraestrutura da ponte será formada por fundações profundas do tipo estacase blocos 

moldados no local. As estacas deverão ser executadas para suportar cargas máximas de 

compressão conforme dimensões e carga definidas em projeto. (capacidade mínima de 32 ton, 

para as alas e de 50 ton, para o corpo da ponte) 

A contratada tomará como referência as informações geotécnicas fornecidas pela firma 

especializada que executou esses serviços do modo que for mais adequado. 

Se a estaca for submetida a esforços horizontais, de tração ou momentos fletores a armação 

deve ser verificada para atender a essas solicitações. 

4.1.2. Mesoestrutura 

A meso-estrutura será formada por pilares e vigas, 

O processo de construção deverá ser definido em projeto.  

4.1.3. Superestrutura 

A superestrutura ou estrutura do tabuleiro da ponte será precedida da confecção das vigas, 

após posicionadas as armaduras da laje, com posterior concretagem, com adensamento feito 

com utilização de vibradores de imersão, para produção de concreto comresistência 
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característica Fck=35 MPa, com fator água/cimento 0,45.  

A concretagem deverá ser feita seguindo plano de concretagem, de acordo com projeto. 

4.2. Aba e Cortina de Contenção do Aterro 

Para estabilização das cabeceiras da ponte será executado muro de contenção de acordo com 

os seguintes serviços: 

A infraestrutura das Alas será composta por fundações profundas em estaca pré-moldada em 

concreto, com capacidade mínima de 32 ton.  

A infraestrutura da Cortina de Contensão será composta por fundações profundas em estaca 

pré-moldada de concreto, com capacidade mínima de 50 ton. Definido no dimensionamento 

das fundações.  

Os blocos de coroamento são precedidos de escavação manual, com escoramento provisório, 

para eliminação de possíveis riscos de desmoronamentos durante o processo de escavação, 

visando à segurança dos operários, inclusive esgotamento permanente através de 

bombeamento. A regularização do fundo das escavações é feito através de lastro composto de 

concreto magro (baixo consumo de cimento portland). A forma será executada em madeira, 

devendo possuir resistência suficiente ao estancamento e esforços provenientes dos empuxos 

ocasionados pelo concreto. As armaduras para concreto deverão ser colocadas prontas 

tomando-se o devido cuidado quanto ao procedimento de colocação de pastilhas de 

espaçamento para que o concreto de recobrimento das armaduras esteja de acordo com o 

especificado em projeto. 

O procedimento de concretagem se fará através da confecção do concreto no local, utilizando-

se betoneira com capacidade de média a grandes concretagens, transporte até o local de 

lançamento, adensamento feito com utilização de vibradores de imersão, para produção de 

concreto com resistência característica Fck= 35MPa, com fator água/cimento 0,45. Após o 

processo de endurecimento e ganho de resistência do concreto será feito será procedida a 

desforma. 

As paredes da referida contenção compreende na execução de forma com o devido 

cimbramento, colocação de armaduras dos elementos estruturais, com posterior concretagem 

com lançamento e adensamento de concreto com as mesmas características do concreto da 

infraestrutura.  

O aterro a ser executado possuirá compactação em camadas de 20cm, inclusive controle 



 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ 

PALÁCIO MUNICIPAL CAP. NOÉ DE CARVALHO 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  

Página 78 de 109 

 

tecnológico, com o objetivo de eliminação de qualquer acomodação que venham a 

desestabilizar a estrutura adjacente a ser executado sobre o mesmo. 

Será executada laje de transição em concreto armado sobre enrocamento de pedra. A laje será 

apoiada sobre consolo existente na cortina principal, com ligação rotulada através de 

armadura específica. 

5. Construção das Estruturas de Concreto 

A forma será executada em madeira, devendo possuir resistência suficiente ao estancamento e 

esforços provenientes dos empuxos ocasionados pelo concreto.  

As armaduras para concreto deverão ser colocadas prontas tomando-se o devido cuidado 

quanto ao procedimento de colocação de pastilhas de espaçamento para que o concreto de 

recobrimento das armaduras esteja de acordo com o especificado em projeto. 

 Deverão ser executados incorporados aos blocos, consolos em concreto armado que servirão 

de apoio para futuras manutenções nos aparelhos de apoio da respectiva ponte. 

6. Controle Tecnológico 

6.1. Armadura Doce 

6.1.1. Controle Tecnológico 

 Condições Gerais 

Somente poderão ser utilizadas armaduras para concreto armado que satisfizerem a NBR-

7480 da ABNT. 

As barras não deverão apresentar defeitos prejudiciais, tais como fissuras, esfoliações, bolhas, 

oxidação excessiva e corrosão. 

Se a percentagem de barras defeituosas for elevada, de modo a tornar praticamente impossível 

sua separação e rejeição, todo o fornecimento deverá ser rejeitado. 

Outros problemas como variações de massa e comprimento também devem ser observados. 

 Tolerâncias 

O diâmetro médio, no caso de barras lisas de seção circular, poderá ser determinado com o 

auxílio de um paquímetro. No caso de barras com mossas ou saliências, ou de seção não 

circular, considera-se como diâmetro médio o diâmetro de seção transversal de uma barra de 

aço fictícia, de seçãocircular,compesopormetroigualao dabarraexaminada (pesoespecíficode 

aço:7,85 kg/dm³). 

O peso nominal das barras é o que corresponde a seu diâmetro nominal. O peso real das 

barras, com diâmetro nominal igual ou superior a 10 milímetros, deve ser igual a seu peso 
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nominal, com a tolerância de +/- 6%. Para as barras com diâmetro inferior a 10 milímetros a 

tolerância é de +/- 10%. Em cada fornecimento de barras, da mesma seção nominal, deve ser 

verificado se são respeitadas as tolerâncias indicadas. 

Outra característica a ser observada na recepção da remessa é o comprimento das barras. O 

comprimento normal da fabricação é de 11,0 m, com tolerância de 9%. 

 Amostragem 

Cabe ao comprador, em cada fornecimento de barras de mesma seção nominal e da mesma 

categoria, verificar o peso do material fornecido e se são preenchidas as condições gerais da 

NBR-7480, rejeitando as barras que não as preencham; repartir as barras não rejeitadas em 

lotes aproximadamente do mesmo peso, de acordo com o critério a seguir indicado, não se 

permitindo, no entanto, menos de dois lotes; separar, ao acaso, de cada lote, uma barra, e 

providenciar a extração, de uma das extremidades dessa barra, de um segmento com 

aproximadamente 2,20 metros de comprimento, desprezando-se a ponta de 0,20 m de barra ou 

fio, o qual será considerado como amostra representativa do lote; efetuar a remessa dessa 

amostra, devidamente identificada, a um laboratório convenientemente aparelhado, para 

execução dos ensaios de recebimento.O lote só será liberado para utilização após o resultado 

positivo do laboratório.De acordo com a NBR-7480, a criação do lote visa a constituir um 

grupo de barras ou fios de procedência identificada, de mesma categoria e classe de aço com a 

mesma bitola e configuração geométrica superficial, cuja massa não supere o valor indicado 

na Tabela abaixo. 

MASSA MÁXIMA DOS LOTES (T) 

BITOLA CATEGORIA DO AÇO 

 (mm) CA-25 CA-40 CA-50 CA-60 

3,2 

4 

5 

6,3 

8 

10 

12,5 

- 

- 

6,3 

8 

10 

12,5 

16 

- 

- 

4 

5 

6,3 

8 

10 

- 

- 

3,2 

4 

5 

6,3 

8 

1,6 

2 

2,5 

3,2 

4 

5 

6,3 
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BITOLA CATEGORIA DO AÇO 

 (mm) CA-25 CA-40 CA-50 CA-60 

16 

20 

25 

32 

40 

20 

25 

31,5 

40 

50 

12,5 

16 

20 

25 

31,5 

10 

12,5 

16 

20 

25 

- 

- 

- 

- 

- 

Devem ser observados os itens 6.3 (Plano de Amostragem) e 6.4 (Critérios para os Planos de 

Amostragem) da NBR-7480 da ABNT na definição da amostragem dos lotes. 

A amostragem de barras emendadas deve ser feita por tipo de emenda. Para cada conjunto de 

50 emendas ou menos, deve ser retirado um exemplar. 

 Ensaios 

Cabe ao laboratório, recebida a amostra representativa do lote e verificada a sua autenticidade, 

submetê-la aos ensaios de: 

 Tração, conforme a NBR-6152; 

 Tração em barras emendadas, conforme a NBR-8548; 

 Dobramento, conforme a NBR-6153. 

E quando for necessário, realizar os ensaios de: 

 Fissuração de concreto, de acordo com a NBR-7477; 

 Fadiga, conforme a NBR-7478. 

Deve ser considerada como área de seção transversal, no caso de barras com mossas ou 

saliências, a área da seção transversal de uma barra de aço fictícia, de seção circular, que 

possua o mesmo peso, por metro linear que a barra ensaiada. 

Ao comprador será fornecido pelo laboratório o certificado desses ensaios. 

 Aceitação ou Rejeição do Lote 

Ao comprador compete cotejar, para cada lote do fornecimento, os resultados obtidos nos 

ensaios de recebimento, com as exigências desta Especificação. O lote será aceito caso todos 

os ensaios referentes à amostra sejam satisfatórios. 

 Critério de Contraprova 

Caso um ou mais desses resultados não satisfaçam as referidas exigências, a barra da qual foi 
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retirada a amostra é separada e rejeitada, e são retiradas, para contraprova, de duas outras 

barras do mesmo lote, novas amostras, uma de cada barra, as quais serão submetidas aos 

ensaios referidos anteriormente. O lote será aceito caso todos os resultados dos ensaios 

referentes às novas amostras sejam satisfatórios.  O lote será rejeitado caso qualquer um 

desses novos resultados não satisfaça às referidas exigências. Se mais de 20% dos lotes de um 

fornecimento tiver de ser rejeitado, o comprador poderá rejeitar todo o fornecimento. 

 Critério Estatístico 

Em casos especiais, mediante acordo entre o comprador e o fornecedor, o critério de aceitação 

ou rejeição poderá ser o critério estatístico indicado neste item: 

 o peso de cada lote será igual ao dobro do valor indicado através dos itens 

de tolerância; 

 de cada lote serão retiradas pelo menos 5 amostras, provenientes de 5 

barras escolhidas ao acaso; 

 o lote será aceito caso todos os ensaios referentes a essas 5 amostras forem 

satisfatórios; 

 caso um ou mais resultados do ensaio de tração não satisfaçam aos 

requisitos mínimos por esta Especificação e se todos os ensaios de dobramento forem 

satisfatórios, serão retiradas outras 5 amostras do lote, para ensaio de tração; 

 para cada característica mecânica determinada nos dez ensaios de tração, 

assim realizados, será calculado o respectivo valor médio, e o desvio padrão; 

 será considerado como valor mínimo da referida característica mecânica o 

valor diminuído de 1,65 vezes o desvio padrão; 

 o lote será aceito caso esse valor mínimo, assim definido, seja superior ou 

igual ao mínimo exigido nesta Especificação; será rejeitado caso esse valor mínimo não 

satisfaça a essa exigência. 

 Propriedades Mecânicas Exigidas 

No ensaio de tração a amostra deve apresentar tensão de escoamento e alongamento iguais ou 

superiores aos mínimos fixados no quadro seguinte para a categoria correspondente.  A 

relação entre a tensão de ruptura e a tensão de escoamento, em cada amostra, deverá ser pelo 

menos igual ao mínimo fixado nesse quadro. 

No ensaio de dobramento, com o cutelo, pino ou calço indicado no quadro seguinte, para a 
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categoria correspondente, a amostra deve suportar o dobramento de 180o sem ruptura ou 

fissuração. 

As características mecânicas exigidas das barras de aço destinadas a armaduras de peças de 

concreto armado são resumidas no quadro a seguir. 

PROPRIEDADES MECÂNICAS EXIGÍVEIS DE BARRAS E FIOS DE AÇO 

DESTINADOS À ARMADURA PARA CONCRETO ARMADO 

ENSAIOS DE TRAÇÃO (VALORES MÍNIMOS) 
ENSAIO DE 

DOBRAMENTO A 

1800 

Categoria Resistência 

Característica 

de Escoamento 

(A) 

f 

yk 

(MPa) 

Limite de  

Resistência (B) 

F 

St 

(MPa) 

Alongamento 

10(%)  

(C) Para Aço  

Classe A 

Diâmetro dePino 

(mm)(D) 

20           20 

CA-25 

CA-40 

CA-50 

CA-60 

250 

400 

500 

600 

1,20 fy 

1,10 fy 

1,10 fy 

1,05 fy 

18 

10 

8 

- 

20 

30 

40 

50 

40 

50 

60 

- 

(A) Valor característico do limite superior de escoamento (LE da NBR-6152 ou 

fy da NBR-6118). 

(B) O mesmo que resistência convencional à ruptura ou resistência 

convencional à tração. Conforme a NBR-6152, o  símbolo LR ou t. 

(C)  é a bitola. 

(D) As barras de bitola > 32 categorias CA-40 e CA-50 devem  ser  dobradas  

sobre  pinos de 8  (em mm) 

(E) fst mínimo de 660 MPa. 

 

6.2. Estruturas de Concreto 

 Dosagem 
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Para garantir a qualidade do concreto a ser empregado na obra, deverão ser efetuados, 

inicialmente, ensaios de caracterização dos materiais. 

A dosagem dos traços a serem utilizados será executada em laboratório idôneo, com materiais 

que se pretende utilizar previamente aprovados, sendo baseada na relação água/cimento. 

É necessário fornecer o tipo de trabalhabilidade (“slump”, diâmetro máximo do agregado) do 

concreto a ser dosado, visando atender às necessidades de concretagem dos elementos 

estruturais nas várias etapas da obra. 

A freqüência das operações de controle é dada em função do tipo de obra, volume de concreto 

e mudanças de fonte dos componentes do concreto; ela deverá ficar a critério da Fiscalização, 

e ser capaz de assegurar a continuidade da qualidade exigida. 

 Controle nas Betoneiras ou nas Centrais 

De maneira geral, o acompanhamento da dosagem do concreto nos locais de fabricação deve 

englobar: 

 ensaios periódicosda granulometria do agregado graúdo; 

 ensaios periódicos do módulo de finura do agregado miúdo; 

 ensaios periódicos da umidade natural dos agregados (para correção do 

fator água/cimento); 

 controle da quantidade de agregado por traço; 

 controle da quantidade de cimento por traço; 

 controle da quantidade de aditivo por traço; 

 duração da mistura; 

 trabalhabilidade (slump-test). 

 Coleta, Moldagem, Cura e Ruptura dos Corpos-de-Prova 

As amostras de concreto para a execução dos corpos-de-prova deverão ser retiradas durante a 

execução da concretagem das estruturas, e deverão obedecer à NBR 5750 da ABNT. De 

modo geral moldam-se dois exemplares com 2 corpos-de-prova cada (7 e 28 dias) para 

elemento estrutural e/ou cada 40 m³ de concreto aplicado. 

A fim de que o corpo-de-prova represente realmente o concreto em estudo, é necessário que a 

amostra seja representativa, isto é, colhida segundo certasregrasbem definidas,conformea 

NBR-5738. 

No caso do concreto fresco, utilizado para confeccionar corpos-de-prova especialmente 
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preparados, a amostra pode ser colhida da boca das betoneiras estacionárias, de caminhões 

misturadores ou simplesmente agitadores. Quando se colhe amostra de um caminhão 

betoneira, ela será retirada em três ou mais intervalos durante a descarga, excluindo o 

princípio e o fim. 

Depois de colhida, a amostra deverá ser remisturada antes da moldagem dos corpos-de-prova, 

que deverá ser iniciada antes de decorridos 15 minutos. 

Os corpos-de-prova podem ser cilíndricos, cúbicos ou prismáticos. 

São previstos dois tipos de conservação dos corpos-de-prova antes do ensaio, conforme se 

deseje controlar a qualidade do concreto em si ou sua qualidade afetada pelas condições de 

cura da estrutura. 

No primeiro caso, os corpos-de-prova são curados na obra, em água, areia úmida ou serragem 

molhada, durante o menor período de tempo possível, e depois removidos para o laboratório, 

onde serão conservados em câmara úmida. Para a segunda verificação, os corpos-de-prova 

são conservados em obra recebendo as mesmas condições de cura da estrutura, durante 3/4 do 

tempo previsto para execução do ensaio. 

Os corpos-de-prova cilíndricos devem ser ensaiados axialmente para a determinação da 

resistência à compressão. E através dos resultados de ruptura dos corpos-de-prova faz-se o 

estudo estatístico do Fck da obra. 

6.3. Fôrmas 

 Escoramento e Fôrmas 

Todas as fôrmas e escoramentos das peças concretadas são de responsabilidade do 

Empreiteiro que, se solicitado, apresentará seus desenhos e respectivos memoriais de cálculo 

para análise e aprovação antes do início dos trabalhos. 

O escoramento principal será de preferência promovido por elementos metálicos que se 

apoiarão provisoriamente nas estruturas já prontas, mas o escoramento secundário 

(barroteamento) poderá ser em peças de madeira. 

O escoramento deverá ser dimensionado de modo que as fôrmas fiquem perfeitamente 

apoiadas e contraventadas de modo a permitir que as mesmas suportem, sem deformação ou 

movimento, o peso do concreto e a movimentação de pessoal, materiais e equipamentos 

necessários ao transporte e adensamento do concreto. 

Cunhas e presilhas serão usadas sempre que possível e o escoramento deverá ser projetado e 
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executado de modo tal que as faces laterais das fôrmas possam ser removidas sem perturbar as 

faces inferiores e o escoramento propriamente dito. 

Poderão ser usados tirantes atravessando a massa de concreto. Neste caso os tirantes deverão 

ficar embutidos em tubos de PVC de diâmetro ligeiramente maior que o do tirante, de modo 

que o mesmo possa ser removido com facilidade. Não será permitido o uso de tirantes 

diretamente em contato com o concreto. 

 Materiais Utilizados 

As fôrmas para superfícies externas aparentes são consideradas "aparelhadas" e deverão ser 

executadas em chapas de madeira prensada resinada, de modo a permitir que o concreto 

depois de pronto apresente uma superfície plana, de acabamento liso, livre de marcas de 

tábuas e nós. As juntas dos painéis destas fôrmas deverão estar dispostas, apresentando uma 

posição regular e deverão ser perfeitamente calafetadas, de modo a evitar a fuga de nata. Estas 

fôrmas deverão ser alinhadas com uma tolerância de +/- 3 mm, mas não serão permitidas 

tolerâncias que se somem, isto é, de mesmo sentido, próximas umas das outras. 

As fôrmas para superfícies externas não aparentes, internas ou inferiores são consideradas 

"não aparelhadas". Nas mesmas poderão ser empregadas chapas de madeira prensada, 

resinadas ou não, ou tábuas. Estas fôrmas deverão ser bem calafetadas, de modo a evitar ao 

máximo a perda de nata. Especial cuidado deverá ser tomado com as furações, rebaixos e 

ranhuras, que deverão ser previstos e executados segundo detalhes e posições indicados nos 

desenhos. 

 Remoção do Escoramento e Fôrmas 

São definidos os seguintes critérios mínimos para a remoção das fôrmas e escoramento: 

Prazo mínimo, concreto comum sem emprego de aditivo: 

 Superfícies laterais: 72 horas 

 Superfícies inferiores: lajes 14 dias 

 Resistência mínima: Fck= 35 MPa 

 Precauções Anteriores ao Lançamento do Concreto 

Antes do lançamento do concreto devem ser vedadas as juntas das fôrmas e feita a limpeza, 

para as superfícies em contato com o concreto ficarem isentas de impurezas que possam 

influenciar a qualidade dos acabamentos. 

As fôrmas de madeira deverão, imediatamente antes do lançamento, ser molhadas até a 
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saturação. Para o escoamento da água em excesso deverão ser previstos furos nas fôrmas. 

A utilização de aditivos especiais, que aplicados nas paredes das fôrmas permitem uma 

desforma mais fácil, só poderá ser adotada após autorização da Fiscalização e uma vez 

demonstrado pelo fabricante que seu emprego não introduz manchas ou alterações no aspecto 

exterior da peça. 

7. Sinalização 

7.1. Sinalização Vertical 

A sinalização proposta segue as recomendações Código de Trânsito Brasileiro, do Manual de 

Sinalização de Trânsito do DENATRAN.  

A sinalização vertical será implantada ao lado da via. 

A sinalização será de regulamentação, advertência e de indicação. 

A sinalização de regulamentação estabelece os sentidos de tráfego obrigatórios, os limites de 

velocidade, os locais de proibição e permissão de estacionamento, além de indicar as vias 

preferenciais nas interseções. 

A sinalização de advertência que alerta os usuários da via para condições potencialmente 

perigosas, apontam os locais de travessia de pedestres e oscruzamentos semaforizados. 

Serão executadas as seguintes placas de sinalização: 

 Placa Indicativacom o nome do curso d’água (2,00m x 1,00 m), uma em cada 

direção: 02 unidades; 

 Placa de Advertência da existência de ponte, localizada a 100,00m, do curso 

d`água (2,00m x 1,00 m), uma em cada direção: 02 unidades; 

 Placa de Proibição de ultrapassagem (Ø =0,90m), uma em cada direção: 02 

unidades. 

 Placa de Sinalização Vertical de marcadores de alinhamento (0,50 m x 0,60 

m), em cada direção: 16 unidades 

7.2. Modelo em anexo. 

 Material 

Os materiais utilizados para a sinalização vertical devem ser de chapa de aço zincado, na 

espessura de 1,25mm, com o máximo de 270g/m2 de zinco e chapas de alumínio, na 

espessura mínima de 1,5mm. As chapas terão a superfície posterior preparada com tinta preta 

fosca. As chapas para placas totalmente refletivas terão a superfície que irá receber a 
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mensagem, preparada com "primer". As chapas para placas refletivas terão a superfície que 

irá receber a mensagem pintada na cor específica do tipo de placa. Os suportes metálicos 

serão de aço galvanizado ou de aço com proteção de tinta anticorrosiva medindo 3,00m. Os 

suportes de sustentação em madeira de lei serão pintados com tinta a óleo preta medindo 

3“x3”x4 metros na cor preta, e a parte cravada no solo será impermeabilizada. 

A película refletiva deve ser constituída de micro esferas de vidro aderidas a uma resina 

sintética. Deve ser resistente às intempéries, possuir grande angularidade de maneira a 

proporcionar ao sinal as características de forma, cor e legenda ou símbolos e visibilidade sem 

alterações, tanto à luz diurna, como à noite sob luz refletida. 

Todos os materiais utilizados na sinalização vertical devem satisfazer às exigências das 

especificações do Manual de Materiais para Demarcação Viária do DNER/DNIT. Não devem 

ser utilizadas placas amassadas e/ou arranhadas. 

  Execução 

Para a execução dos serviços de sinalização vertical deverão ser adotados os procedimentos 

seguintes: 

 Levantamento da áreaparaverificação das condições do terreno de 

implantação das placas; 

  Limpeza do local de forma a garantir a visibilidade da mensagem a ser 

implantada; 

 Marcação da localização dos dispositivos a serem implantados, de acordo 

com o projeto de sinalização; 

 Distribuição das placas nos pontos já localizados anteriormente; 

 Escavação da área para fixação dos suportes; 

 Preparação da sapata ou base, em concreto de cimento, para recebimento 

dos suportes das estruturas de sustentação; 

 Fixação das placas aos suportes e às travessas através de parafusos, porcas 

e contraporcas;  

 Implantação da placa de forma que os suportes fixados mantenham rigidez 

e posição permanente e apropriada, evitando que balancem, girem ou sejam deslocados. 

Nesta fase o trânsito deverá ser desviado, com o auxílio de conesouqualquerdispositivocom a 

mesma finalidade. 
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 Manejo Ambiental 

Tomar cuidado especial com a manipulação e armazenagem de produtos químicos, poluentes 

ou inflamáveis, que deverão ser feitas em local apropriado (local coberto e abrigado, de 

acesso restrito, com piso impermeabilizado e com sistema de contenção) e aprovado pela 

Fiscalização da CONTRATANTE, a fim de evitar derramamento, danos ao meio ambiente e 

incêndios.  

É de responsabilidade da CONTRATADA a retirada de todo o entulho/resíduo de qualquer 

natureza, gerado durante a execução dos serviços descartando-o em local apropriado aprovado 

previamente pela Fiscalização da CONTRATANTE, conforme a NBR 10.004 e Resolução 

307/2002 do CONAMA.  

O lixo doméstico gerado durante a execução deverá ser separado e acondicionado em sacos 

plásticos descartáveis convenientemente fechados e em perfeitas condições de conservação e 

higiene e transportado para local apropriado ao seu destino.  

Após os términos das obras, deverão ser removidas das áreas de serviços todas as instalações 

provisórias, inclusive acessos e sobras de materiais, deixando o local em perfeitas condições 

de utilização e de limpeza. 

Quando existir vegetação de porte (árvore e/ou arbusto) no local previsto à implantação da 

sinalização, esta deverá ser deslocada para posição mais próxima possível da inicial, sem 

prejuízo da emissão da mensagem. 

8. Desmobilização e Limpeza Final da Obra 

Após a conclusão dos serviços, a contratada deverá efetuar a sua desmobilização incluindo a 

remoção das instalações e a limpeza total do local. 
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ANEXO IV 

IV.II- PLANILHA ORÇAMENTÁRIA REFERENCIAL 

 
ESTRADA: ESTRADA DE AMERICANO/VILA DE AMERICANO       

EXTENSAO: 9.37 KM       

MUNICIPIO DE SANTA IZABEL DO PARA       

REF.: SEDOP/PA ABRIL 2018, SICRO-2 DESONERADO NOV. 2016 E SINAPI/PA DESONERADO FEV. 2018      

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA REFERENCIAL 
  

         
  

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT. 
PREÇO 

UNITÁRIO S/ BDI 
(R$) 

PREÇO UNITÁRIO 
C/ BDI (R$) 

TOTAL (R$) 

 

  

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES         532.460,05  
  

1.1 Mobilização e desmobilização und 1,00 21.609,44 28.092,27 28.092,27  
  

1.2 Placa da obra (6,00 m x 3,00 m) x 2,00 und m² 36,00 357,69 465,00 16.739,89  
  

1.3 Instalação de canteiro da obra m² 192,00 303,44 394,47 75.738,62  
  

1.4 Desmatamento m² 116.400,00 0,32 0,42 48.422,40  
  

1.5 Limpeza Lateral Mecanizada m² 38.800,00 0,42 0,55 21.184,80  
  

1.6 Abertura de Valeta m² 1.746,00 0,39 0,51 885,22  
  

1.7 Regularização da Plataforma m² 116.400,00 0,05 0,07 7.566,00  
  

1.6 Remoção de Material Inservível (Bota Fora) (DMT = 0km a 5km) m³ 13.095,00 19,61 25,49 333.830,84  
  

2.0 SERVIÇOS DE RECOMPOSIÇÃO DE ACOSTAMENTO         243.511,71  
  

2.1 Esc. e carga material de jazida (consv) m³ 9.700,00 8,32 10,82 104.915,20  
  

2.2 Compactação de aterros a 95% proctor normal m³ 9.700,00 2,45 3,19 30.894,50  
  

2.3 Transp. local c/ basc. 10m3 rodov. pav. (consv) tkm 113.490,00 0,73 0,95 107.702,01  
  

3.0 SERVIÇOS DE DRENAGEM         184.377,86  
  

3.1 Escavação mecaniz. de vala em mater. de 1a cat. m³ 360,00 6,87 8,93 3.215,16  
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3.2 Corpo BSTC D=0,80 m AC/BC/PC m 90,00 521,70 678,21 61.038,90  
  

3.3 Boca BSTC D=0,80 m normal AC/BC/PC und 12,00 1.601,46 2.081,90 24.982,78  
  

3.4 Reaterro e compactação p/ bueiro m³ 180,00 24,03 31,24 5.623,02  
  

3.5 Meio-fio de concreto - MFC 03 AC/SC m 2.000,00 34,43 44,76 89.518,00  
  

4.0 SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO         1.989.646,56  
  

4.1 Reforço do Sub-leito m³ 13.580,00 10,58 13,75 186.779,32  
  

4.2 Transp. loc. basc.10m³ rod. não pav. (mat. jazida) (DMT=5,00 Km) tkm 158.886,00 0,81 1,05 167.306,96  
  

4.3 Sub-base solo estabilizado granul. s/ mistura m³ 13.580,00 10,58 13,75 186.779,32  
  

4.4 Transp. loc. basc.10m³ rod. não pav. (mat. jazida) (DMT=5,00 Km) tkm 158.886,00 0,81 1,05 167.306,96  
  

4.5 Base solo estabilizado granul. s/ mistura m³ 6.790,00 10,58 13,75 93.389,66  
  

4.6 Transp. loc. basc.10m³ rod. não pav. (mat. jazida) (DMT=5,00 Km) tkm 79.443,00 0,81 1,05 83.653,48  
  

4.7 Imprimação m² 22.500,00 6,09 7,92 178.132,50  
  

4.8 Pintura de ligação m² 22.500,00 1,12 1,46 32.760,00  
  

4.9 CBUQ - capa rolamento AC/SC ton 1.620,00 341,60 444,08 719.409,60  
  

4.10 Tapa-buraco em CBUQ ton 360,00 372,07 483,69 174.128,76  
  

5.0 OBRAS DE ARTE ESPECIAIS         1.066.439,89  
  

5.1 Pontes sobre o Rio americano I,II,III ext. de 10,00m            
  

5.1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES            
  

5.1.1.1 Placas de sinalização com película reflexiva  m²  36,00              335,74  436,46 15.712,63  
  

5.1.1.2 Aterro c/ compactação para encontro de pontes  m³  300,00                32,65  42,45 12.733,50  
  

5.1.1.3 Fornecimento e assentamento .de tubo D=1,00m  m  21,00              455,91  592,68 12.446,34  
  

5.1.1.4 Ponte provisória de madeira  m  36,00              444,30  577,59 20.793,24  
  

5.1.2 INFRA / MESOESTRUTURA            
  

5.1.2.1 Escavação manual em material de 1a cat  m³  554,01                43,09  56,02 31.033,98  
  

5.1.2.2 Forma de placa compensada resinada  m²  702,63                49,89  64,86 45.570,47  
  

5.1.2.3 Concreto magro Fck=9 Mpa  m³  2,43              341,07  443,39 1.077,44  
  

5.1.2.4 Concreto estrutural Fck=25 Mpa  m³  109,59              417,53  542,79 59.484,25  
  

5.1.2.5 Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50  kg  6.690,00                  6,47  8,41 56.269,59  
  

5.1.2.6 Fornec e transp. de laje de transição pré-moldada 2,50x4,00x0,20m  m²  240,00              155,95  202,74 48.656,40  
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5.1.2.7 Montagem de laje de transição  m²  240,00                27,41  35,63 8.551,92  
  

5.1.2.8 Perfuração de estaca-raiz diâm. 31cm  m  504,00              242,11  314,74 158.630,47  
  

5.1.3 SUPERESTRUTURA            
  

5.1.3.1 Forma de placa compensada resinada  m²  337,38                49,89  64,86 21.881,45  
  

5.1.3.2 Concreto estrutural Fck=25 Mpa  m³  65,64              417,53  542,79 35.628,67  
  

5.1.3.3 Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50  kg  5.979,30                  6,47  8,41 50.291,89  
  

5.1.3.4 Aparelho apoio em neoprene fretado-forn. e aplic.  kg  315,00                43,20  56,16 17.690,40  
  

5.1.3.5 Junta elastomérica tipo "JEENE JJ3550 v v" ou similar  m  51,60              538,66  700,26 36.133,31  
  

5.1.4 PRÉ-MOLDADOS            
  

5.1.4.1 Fornecimento e colocação de vigas pré-moldadas 12,00 m  m  216,00            1.217,66  1.582,96 341.918,93  
  

5.1.4.2 Fornecimento, transporte e colocação de guarda rodas  m  72,00              578,08  751,50 54.108,29  
  

5.1.5 SERVIÇOS DIVERSOS            
  

5.1.5.1 Desforma  m²  1.040,01                  2,68  3,48 3.623,39  
  

5.1.5.2 Limpeza do terreno  m²  1.227,60                  2,10  2,73 3.351,35  
  

5.1.5.3 Sondagem de material de 1ª Categoria  und  6,00            1.500,00  1.950,00 11.700,00  
  

5.1.5.4 Elaboração do projeto executivo, incluindo fundação  m  36,00              409,23  532,00 19.151,96  
  

6.0 SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO          155.418,82  
  

6.1 SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL         40.139,92  
  

6.1.1 Pintura faixa-tinta b.acrílica emuls. água -2 anos  m²  1.125,00                19,72  25,64 28.840,50  
  

6.1.2 Forn. e colocação de tacha reflet. Bidirecional - Amarelas  und  156,00                16,81  21,85 3.409,07  
  

6.1.3 Forn. e colocação de tacha reflet. Bidirecional - Brancas  und  80,00                16,81  21,85 1.748,24  
  

6.1.4 Forn. e colocação de tachão reflet. Bidirecional - Amarelas  und  90,00                43,17  56,12 5.050,89  
  

6.1.5 Forn. e colocação de tachão reflet. Monodirecional  und  20,00                41,97  54,56 1.091,22  
  

6.2 SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VERTICAL         115.278,90  
  

6.2.1 Forn. e implantação placa sinaliz. tot.refletiva  m²  50,00              335,74  436,46 21.823,10  
  

6.2.2 Pórtico metálico  und  2,00          35.944,54  46.727,90 93.455,80  
  

               
  

VALOR TOTAL 4.171.854,88  
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ANEXO IV 

IV.III- CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

 
OBRA: SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO 

   REF.: SEDOP/PA ABRIL 2018, SICRO-2 DESONERADO NOV. 2016 E SINAPI/PA DESONERADO FEV. 2018 
   LOTE :ÚNICO 
   ESTRADA: ESTRADA DE AMERICANO/VILA DE AMERICANO 
   TRECHO: TRAVESSA 07 DE JANEIRO - VILA DE AMERICANO 
   

             CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO 
  

   
    ANO: 2018 MESES 

TOTAL (R$) ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS TEMPO (DIAS CORRIDOS) 

      0 A 30 31 A 60 61 A 90 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 532.460,05 

266.230,02   266.230,02 

532.460,05               

50%   50% 

2 
SERVIÇOS DE RECOMPOSIÇÃO DE 
ACOSTAMENTO 

R$ 243.511,71 

85.229,10 85.229,10 73.053,51 

243.511,71       

35% 35% 30% 

3 SERVIÇOS DE DRENAGEM R$ 184.377,86 

55.313,36 101.407,82 27.656,68 

184.377,86           

30% 55% 15% 

4 SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO R$ 1.989.646,56   895.340,95 1.094.305,61 1.989.646,56 
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  45% 55% 

5 OBRAS DE ARTE ESPECIAIS R$ 1.066.439,89 

  586.541,94 479.897,95 

1.066.439,89       

  55% 45% 

6 SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO  R$ 155.418,82 

    155.418,82 

155.418,82       

    100% 

  PERCENTUAL SIMPLES   9,75% 39,99% 50,25%   

  
PERCENTUAL ACUMULADO   9,75% 49,75% 100,00% 

4.171.854,88 
  

VALOR TOTAL SIMPLES   R$ 406.772,48 R$ 1.668.519,81 R$ 2.096.562,59 

  VALOR TOTAL ACUMULADO   R$ 406.772,48 R$ 2.075.292,29 R$ 4.171.854,88   
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ANEXO IV 

IV.IV- ENCARGOS SOCIAIS-REGIMES HORISTA E MENSALISTA 

 

DEMONSTRATIVO DA TAXA DE ENCARGOS SOCIAIS  -  REGIME  - HORISTA 

   
  ENCARGOS SOCIAIS % 

GRUPO A    

A.1 INCRA 0,20% 

A.2 SEBRAE 0,60% 

A.3 SENAI 1,00% 

A.4 SESI 1,50% 

A.5 Salário educação 2,50% 

A.6 Seguro contra acidentes 3,00% 

A.7 F.G.T.S 8,00% 

A.8 INSS 0,00% 

A Total dos Encargos Sociais Básicos 16,80% 

GRUPO B 

 B.1 Licença Paternidade 0,07% 

B.2 Faltas Justificadas 0,74% 

B.3 Feriados e Dias Santificados 4,16% 

B.4 13º Salário 11,10% 

B.5 Férias Gozadas 10,86% 

B.6 Salário Maternidade 0,03% 

B.7 Auxílio Acidente de Trabalho 0,11% 

B.8 Auxílio-enfermidade 0,93% 

B.9 Dias de chuva 2,83% 

B.10 Repouso Semanal Remunerado 18,14% 
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B Total dos Encargos Sociais que recebem as incidências de A 48,97% 

GRUPO C 

 C.1 Aviso Prévio Indenizado 7,14% 

C.2 Aviso Prévio Trabalhado 0,17% 

C.3 Férias Indenizadas 3,20% 

C.4 Depósito Rescisão sem Justa Causa 5,31% 

C.5 Indenização Adicional 0,60% 

C Total dos Encargos Sociais que não recebem as incidências globais de A 16,42% 

GRUPO D 

 D.1 Reincidência de A sobre B 8,23% 

  
Reincidência de A, Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre 

Aviso Prévio Indenizado 
0,60% 

D Total das Taxas das reincidências 8,83% 

   
TAXA TOTAL (%) 91,02% 
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DEMONSTRATIVO DA TAXA DE ENCARGOS SOCIAIS            REGIME  - 

MENSALISTA 

   
  ENCARGOS SOCIAIS % 

GRUPO A    

A.1 INCRA 0,20% 

A.2 SEBRAE 0,60% 

A.3 SENAI 1,00% 

A.4 SESI 1,50% 

A.5 Salário educação 2,50% 

A.6 Seguro contra acidentes 3,00% 

A.7 F.G.T.S 8,00% 

A.8 INSS   

A Total dos Encargos Sociais Básicos 16,80% 

GRUPO B 

 B.1 Licença Paternidade 0,05% 

B.2 Faltas Justificadas 0,56% 

B.3 Feriados e Dias Santificados 0,00% 

B.4 13º Salário 8,33% 

B.5 Férias Gozadas 8,15% 

B.6 Salário Maternidade 0,02% 

B.7 Auxílio Acidente de Trabalho 0,08% 

B.8 Auxílio-enfermidade 0,70% 

B.9 Dias de chuva 0,00% 

B.10 Repouso Semanal Remunerado 0,00% 

B Total dos Encargos Sociais que recebem as incidências de A 17,89% 

GRUPO C 

 C.1 Aviso Prévio Indenizado 5,36% 
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C.2 Aviso Prévio Trabalhado 0,13% 

C.3 Férias Indenizadas 2,41% 

C.4 Depósito Recisão sem Justa Causa 3,99% 

C.5 Indenização Adicional 0,45% 

C Total dos Encargos Sociais que não recebem as incidências globais de A 12,34% 

GRUPO D 

 D.1 Reincidência de A sobre B 3,01% 

  
Reincidência de A, Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre 

Aviso Prévio Indenizado 
0,45% 

D Total das Taxas das reincidências 3,46% 

   
TAXA TOTAL (%) 50,49% 
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ANEXO V 

MODELO DE PROCURAÇÃO PARA O CREDENCIAMENTO  

CONCORRÊNCIA N° 001/2018 

 

À Prefeitura Municipal de Santa Izabel Do Pará. 
 

 

   ,   inscrita(o)   no CNPJ  nº     , por intermédio 

de seu representante legal, Sr.(sra)   , portador(a) da Carteira de 

Identidade nº  e  do CPF nº    , NOMEIA E 

CONSTITUE seu bastante  procurador(a)  o(a)  Sr(a).     , portador (a) da 

Cédula de Identidade RG nº    e  do CPF nº   

   , a quem confere amplos poderes para 

representá-la(o) perante a Prefeitura Municipal de SANTA IZABEL DO PARÁpara tomar 

qualquer decisão durante todas as fases da licitação acima identificada, inclusive apresentar 

propostas e declaração de atendimento dos requisitos de habilitação em nome da outorgante, 

formular verbalmente novas propostas de preços na(s), desistir expressamente da intenção de 

interpor recurso administrativo, manifestar-se imediata e motivadamente a intenção de 

interpor recurso administrativo ao final da sessão, assinar a Ata da Sessão, prestar todos os 

esclarecimentos solicitados pelo Presidente da Comissão, enfim, praticar todos os demais atos 

necessários e pertinentes ao certame em nome da Outorgante, inclusive assinar contratos e 

demais compromissos relativos à licitação mencionada. Por ser verdade, firmamos o presente, 

para que produza os efeitos legais. 
 

 

  ,  de  de  . (local e 

data) 

 

 

 

 

 

(nome e assinatura do representante legal) 

 

 

 

 

 
Obs: para que esta procuração tenha validade, DEVE TER A FIRMA RECONHECIDA, 

sendo também necessária a apresentação para conferência os documentos do Outorgado, 

assim como cópia do Contrato Social da Outorgante, para identificação de seu representante 

legal que a subscreve. 
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ANEXO VI 

 

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

CONCORRÊNCIA N° 001/2018 

 

À Prefeitura Municipal de Santa Izabel do Pará 

 
 

(nome do administrador ou representante, este no caso de firma individual), CPF nº        , 

residente  ( rua; avenida, bairro e estado) DECLARA para os devidos fins, sob pana da lei, 

que a Empresa ( razão social da empresa) se encontra devidamente registrada e enquadrada na 

Junta Comercial do Estado (citar Estado) como sendo uma (microempresa ou empresa de 

pequeno porte, conforme caso), que atende os requisitos do artigo 3º da Lei Complementar 

Federal nº 123/2006, e que cumprem os requisitos legais para a qualificação como ME ou 

EPP, estando apta a usufruir do benefício e tratamento diferenciado previsto na lei, bem 

como, declara que não se inclui em nenhum das situações do § 4º do artigo 3º do mesmo 

diploma legal, além de outros previstos em leis e normas regulamentares que impossibilite de 

usufruir do tratamento diferenciado e favorecido ditado pelo Estatuto Nacional da 

Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte. 

 

 

 

Local e data 

 

 

Ass. do administrador 

 

 

 

 

 
 

*Observe as condições para a assinatura da declaração: (A DECLARAÇÃO deverá ser 

assinada pelo sócio administrador (identificado no instrumento contratual) ou pelo titular, no 

caso de firma individual. 
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ANEXO VII 

MODELO DE DECLARAÇÕES MÚLTIPLAS  

CONCORRÊNCIA N° 001/2018 
 

   (representante do licitante), portador da Cédula de 

Identidade RG n°  e  do CPF n°  , como representante devidamente 

constituído de 

   (identificação  do  licitante),  inscrita  no CNPJ no , 

doravante denominado (□ Licitante), para fins do disposto no Edital da presente Licitação, 

declara, sob as penas da lei que: 

( ) Que assume inteira responsabilidade pela prestação  dos serviços objeto desta  

Concorrência  pelo período de vigência do contrato; 

( ) Que responderá civil e criminalmente pela veracidade de todas as informações constates da 

proposta apresentada, conforme edital da Concorrência n° 001/2018; 

( ) Que tem condições de realizar plenamente os serviços objeto desta Concorrência; 

( ) Que a empresa não se encontra impedida de licitar e nem de possuir quaisquer restrições 

ou notas desabonadoras no Cadastro de Fornecedores de quaisquer Orgãos da Administração 

Pública Federal, Estadual ou Municipal, direta ou indireta e que inexiste fato superveniente 

impeditivo para sua habilitação na Concorrência n° 001/2018; 

( ) Que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não 

emprega menor de ressalva: emprega  menor, a partir  de quatorze anos, nas  condição de 

aprendiz; 

 ( )Que todos os custos e demais despesas, direta ou indiretas, inclusive tributos, estão 

incluídos nos preços ofertados, conforme o modelo edital da Concorrência n° 001/2018; 
 

  , em  de  de 2018. 
 

 

 

 
 

Assinatura do Representante Legal. 

 

 

 

 

 

 

 
OBS 1: EM CASO AFIRMATIVO, ASSINALAR ENTRE PARÊNTESES UMA OU 

MAIS DECLARAÇÃO ACIMA. 

 

OBS 2.: ESTA DECLARAÇÃO DEVERÁ ESTAR CONTIDA NO ENVELOPE Nº 1 

DOCUMENTAÇÃO.- 
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ANEXO -VIII 

ATESTADO DE VISITA TÉCNICA 

 

Declaro,   em   atendimento   ao   previsto   no   Edital   da   Concorrência   n°   001/2018,   

que   eu,  , portador(a) da RG nº  e do CPF nº  ,     representante     da     empresa 

 , estabelecida no(a)   como seu(ua) representante legal para os fins da 

presente declaração, compareci perante o representante da Secretaria Municipal de Obras 

Públicas e tomei conhecimento “in loco” dos aspectos físicos do local  onde  serão  

executados SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA, na ESTRADA DE 

AMERICANO, NO TRECHO DA TRAVESSA 07 DE JANEIRO/VILA DE 

AMERICANO, numa extensão total de 9,37Km, tomando plena ciência das condições e 

grau de dificuldade existentes, segundo seu representante, não há nada que impeça a plena 

formulação da proposta referente Concorrência n° 001/2018. 

 

Local e data 
 

 

 
 

Assinatura e carimbo 
(Responsável pela vistoria) Visto: 

 

 

Assinatura e carimbo 
(Representante da Secretaria de Obras) 

 

 
 

Observação: 

1 – Emitir em papel que identifique a licitante. 
2 – O representante da empresa deverá trazer esta declaração de vistoria, já impressa, 

para o visto do representante da Prefeitura. 

 

 

 

 

 

 

 
OBS 1.: ESTA DECLARAÇÃO DEVERÁ ESTAR CONTIDA NO ENVELOPE Nº 1 

DOCUMENTAÇÃO 
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ANEXO IX 

 

MINUTA DE CONTRATO 
 

 

CONTRATO Nº. _____/2018. 

 

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O 

MUNICÍPIO DE SANTA IZABEL DO PARÁ – PA E A 

EMPRESA VENCEDORA DO CERTAME 

______________________________. 

 

O MUNICÍPIO DE SANTA IZABEL DO PARÁ, pessoa jurídica e direito público, através de sua 

Prefeitura Municipal com sede no PALÁCIO MUNICIPAL CAP. NOÉ DE CARVALHO, nesta 

cidade de Santa Izabel do Estado do Pará, na av. Barão do Rio Branco, Nº. 1060, CEP: 68790-000, 

com CNPJ: 05.171.699/0001-76, representada neste ato pelo Prefeito, Sr. EVANDRO BARROS 

WATANABE, brasileiro, casado, prefeito municipal de Santa Izabel do Pará, inscrito no CPF/MF sob 

o nº 304.410.562-53, OAB/PA nº 6.584 , residente e domiciliado na cidade de Santa Izabel do Pará, na 

Tv.  José Amâncio, número 1522, CEP: 68.790-000, por meio de sua SECRETARIA MUNICIPAL 

DE ________________, representada pelo SR. ___________________, brasileiro, Secretário 

interino do Município de Santa Izabel, inscrita no CPF/MF sob o nº ________________  e portador do 

documento de identificação _______________, denominado aqui de CONTRATANTE, e a empresa 

______________________________, com sede na Rua __________________, nº, Centro, 

Cidade - ESTADO, CEP: xxxxx, CNPJ: xxxxx, doravante denominada CONTRATADA, tem 

entre si, justo e avençado o presente, observadas as disposições da Lei 10.520/2002, e, 

subsidiariamente, pela Lei 8.666/93, vinculado ao Processo Administrativo nº xx/201x, 

MODALIDADE LICITATORIA XXX, mediante as cláusulas e condições seguintes, 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1.1. O presente Instrumento tem por objeto a contratação de empresa especializada para 

prestação de SERVIÇOS OU FONRECIMENTO DE BEM de XXXXX, para atender a 

Prefeitura Municipal de Santa Izabel do Pará, conforme condições, quantidade e 

especificações constantes no processo administrativo acima identificado, de acordo com as 

especificações abaixo: 

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID QUANT VALOR 

UNITÁRIO 

VALOR 

TOTAL 

      

      

 

1.2. A contratação citada na subclausula 1.1 obedederá ao estipulado neste contrato, bem 

como as especificações técnicas, forma de execução / entrega e as disposições dos 

documentos adiante enumerados, e que, independentemente de transcrição, fazem parte 

integrante e complementar deste, no que não o contrariem. São eles: 

1.2.1. Processo Administrativo _______/201x; TERMO DE REFERÊNCIA. 

1.3. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais os 

acréscimos ou supressões que se fizerem, até 25% do valor inicial atualizado do contrato. 

1.4. Nenhum acréscimo poderá exceder os limites estabelecidos no item anterior, salvo as 
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supressões que poderão exceder os limites legais, quando acordada entre as partes. 

  

CLAÚSULA SEGUNDA – DA EXECUÇÃO, PRAZO E LOCAL DE ENTREGA 

2.1. – O fornecedor deverá entregar o objeto desta licitação nos prazos, quantidades, 

especificações e termos dispostos no Termo de Referência do Edital que originou o presente 

contrato e o integra independentemente de sua transcrição, em dias e horários de expediente. 

2.2. – O objeto da licitação deverá ser entregue livre de quaisquer despesas por parte desta 

Secretaria, como frete ou descarga e outros. 

2.3. – O objeto desta licitação será(ão) recebido(s): 

2.3.1.Provisoriamente, no ato da entrega, para efeito de posterior verificação da conformidade 

do objeto com as especificações constantes da proposta da empresa, especificações técnicas e 

exigências editalícias. 

2.3.2. - Definitivamente, após a verificação da conformidade com as especificações constantes 

do Edital e da proposta, contados 10 (dez) dias a partir do recebimento provisório e sua 

conseqüente aceitação, mediante a emissão do Termo Definitivo assinado pelas partes. 

2.4. Caberá ao servidor, designado para fiscalizar a entrega, acompanhamento e execução 

do contrato, rejeitar totalmente ou em parte, qualquer material que não esteja de acordo 

com as exigências editalícias e contratuais, bem como determinar prazo de 60 (sessenta) 

dias para substituição do objeto da licitação eventualmente fora da especificação e 

exigências editalicias 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO RECEBIMENTO 
 

3.1. As condições de recebimento dos objetos deste contrato são aquelas previstas no Termo 

de Referência. 

 

CLAUSULA QUARTA – DA GARANTIA 

 

4.1. Todos os serviços deverão ser de acordo com o especificado no Termo de Referência. 

4.2. A garantia deverá ser conforme o CDC (Lei 8.078/90). 

4.3. O fornecedor deverá refazer qualquer serviço defeituoso, sem ônus adicionais ao Órgão 

Demandante no prazo de 24hs, sob pena de multa, por hora de atraso, no valor de 5% sobre o 

preço do serviço a ser refeito. 

4.4. Caso seja efetuada a substituição de algum produto/serviço devido a falhas / problemas, o 

prazo de garantia passa a ser contado novamente a partir do momento do aceite definitivo do 

novo objeto. 

 

 

 

CLÁUSULA QUINTA – DO VALOR E DO PAGAMENTO 

 

5.1. O valor ordinário do presente instrumento é de R$ XXX (XXXXX compreendendo todas 

as despesas e custos diretos e indiretos necessários à perfeita execução deste Contrato. 

 

5.2. A CONTRATADA e o CONTRATANTE se aterão ao disposto no Termo de Referência, 

com observância que o pagamento será realizado, no prazo de até 30 dias após o fornecimento 
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do bem ou serviço, por meio de ordem bancária em conta corrente da Contratada, Banco: 

____________, Agência: _____________, Conta Corrente nº _____________, quando 

mantidas as mesmas condições iniciais de habilitação e caso não haja fato impeditivo para o 

qual não tenha concorrido 

 

CLÁUSULA SEXTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

6.1. A despesa com a execução do objeto deste Contrato correrá à conta das Dotações 

Orçamentárias consignadas: 

 

Natureza da Despesa: 

 

 

CLÁUSULA SÉTIMA –DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

7.1. A Secretaria demandante irá designar, mediante portaria específica ou outro ato 

administrativo congênere, um servidor público desta Municipalidade para fiscalizar o fiel 

cumprimento do pactuado neste contrato.  

 

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA E DO 

CONTRATANTE 
8.1. Caberá a CONTRATANTE: 

Além das obrigações resultantes da observância da Lei nº 8.666/93, a 

CONTRATANTE deverá: 
8.1.1. Efetuar o pagamento devido pelo fornecimento do objeto contratual, desde que cumpridas todas 

as formalidades e exigências do presente contrato. 

8.1.2. Receber o(s) objeto(s) deste Contrato nas condições avençadas; 

8.1.3. Fiscalizar o cumprimento das obrigações e responsabilidade da Contratada; 

8.1.4. Dar a Contratada as condições necessárias para regular execução do Contrato; 

8.1.5. Permitir acesso aos empregados, devidamente identificados, da empresa CONTRATADA às 

dependências da CONTRATANTE para fornecimento do objeto contratual, referentes ao objeto, 

quando necessário; 

8.1.6. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados da 

CONTRATADA; 

8.1.7. Emitir, por intermédio do servidor designado, relatório sobre os atos relativos à execução do 

Contrato que vier a ser firmado, em especial quanto ao acompanhamento e fiscalização da 

CONTRATADA. 

8.1.8. As decisões e providências que ultrapassam a competência do servidor designado para fiscalizar 

o presente contrato, deverão ser solicitadas ao Gerente da CONTRATANTE, em tempo hábil, para a 

adição das medidas convenientes; 

 

8.2. Caberá a CONTRATADA: 

UO XX 

PT XX 

XX 

XX 

XX 



 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ 

PALÁCIO MUNICIPAL CAP. NOÉ DE CARVALHO 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  

Página 106 de 109 

 

Caberá à CONTRATADA, além do cumprimento às disposições da Lei 8.666/93, do 

contrato assinado com a CONTRATANTE, e das disposições regulamentares pertinentes ao 

fornecimento do objeto contratual: 
8.2.1. Fornecer o objeto contratual de conformidade com as exigências contidas no termo de referência 

e ata aderida. 

8.2.2. Executar diretamente o contrato, permitindo-se subcontratar em até 30% do valor; 

8.2.3. Manter no curso do Contrato, as condições de habilitação e qualificação, que ensejaram sua 

contratação, nos termos do artigo 55, VIII, da Lei nº. 8.666/93; 

8.2.4. Responder, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes do fornecimento 

do objeto do contrato; 

8.2.5. Responder pelos danos causados diretamente a CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de 

sua culpa ou dolo, quando do fornecimento do objeto contratual, não excluindo ou reduzindo essa 

responsabilidade à fiscalização ou ao acompanhamento pela PMSIP; 

8.2.6. Arcar com despesas decorrentes de qualquer infração seja qual for, desde que praticada por seus 

técnicos durante do fornecimento do objeto contratual, ainda que no recinto da CONTRATANTE; 

8.2.7. Responder pelo cumprimento dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou 

municipal, bem ainda, assegurar os direitos e cumprimento de todas as obrigações estabelecidas pelo 

contrato, inclusive quanto aos preços praticados; 

8.2.8. Zelar pela perfeita execução no fornecimento do objeto contratual; 

8.2.9. Prestar o fornecimento do objeto contratual dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidas, em 

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

8.2.10. Atender prontamente quaisquer exigências do representante da CONTRATANTE, inerente ao 

objeto da licitação; 

8.2.11. Comunicar a CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente e 

prestar os esclarecimentos julgados necessários; 

8.2.12. Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais 

previstos na legislação social trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-las na época própria, vez que 

os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com a CONTRATANTE; 

8.2.13. Assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na 

legislação específica de acidentes do trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os 

seus empregados na entrega do objeto contratual ou em conexão com ela, ainda que acontecido nas 

dependências da CONTRATANTE; 

8.2.14. Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, cível ou penal relacionados ao 

fornecimento do objeto contratual. 

8.2.15. Assumir ainda a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais; 

8.2.16. Executar fielmente o objeto contratado, de acordo com as normas legais, verificando sempre o 

seu bom desempenho, realizando o fornecimento em conformidade com a proposta apresentada e as 

orientações da CONTRATANTE. 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A inadimplência da Contratada, com referência aos encargos 

estabelecidos nas condições anteriores não transfere a responsabilidade do seu pagamento a 

CONTRATANTE, nem poderá onerar o objeto contratual, razão pela qual a CONTRATADA 

renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, para com a 

CONTRATANTE; 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO – A CONTRATADA responsabilizar-se-á por quaisquer danos 

pessoais ou materiais causadas por seus profissionais ou prepostos, inclusive por omissão 

destes, a CONTRATANTE ou a terceiros, isentando a PMSIP de quaisquer responsabilidades 

solidária ou subsidiária. 
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PARÁGRAFO TERCEIRO – A CONTRATADA se sujeita às disposições do Código de 

Proteção e Defesa do Consumidor, instituído pela Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990. 

 

CLÁUSULA NONA – DAS RESPONSABILIDADES 

9.1 - A Contratada assume como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da 

boa e perfeita execução das obrigações contratadas, na forma do processo licitatório. 

Responsabiliza-se, também, pela idoneidade e pelo comportamento de seus empregados, 

prepostos ou subordinados, e, ainda, por quaisquer prejuízos que sejam causados a 

Contratante ou a terceiros. 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Eventuais danos serão ressarcidos a Contratante no prazo 

máximo de 48 (quarenta e oito) horas, contadas de notificação administrativa à Contratada, 

sob pena de multa de 0,2% (dois décimos por cento) sobre o valor do Contrato, por dia de 

atraso. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO - A Contratante não responderá por quaisquer ônus, direitos ou 

obrigações vinculadas à legislação tributária, trabalhista, previdenciária ou securitária, e 

decorrente da execução do presente contrato, cujo cumprimento e responsabilidade caberão, 

exclusivamente, à Contratada. 

 

PARÁGRAFO TERCEIRO - A Contratante não responderá por quaisquer compromissos 

assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente 

contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da 

Contratada, de seus empregados, propostos ou subordinados. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

À contratada, total ou parcialmente inadimplente, serão aplicadas as sanções 

previstas nos artigos. 86 e 87 da Lei federal n°. 8.666/93, a saber: 

10.1. Advertência, nas hipóteses de execução irregular de que não resulte prejuízo para a 

entrega. 

10.2. Multa, que não excederá, em seu total, 20% (vinte por cento) do valor do 

contrato, nas hipóteses de inexecução, com ou sem prejuízo para a entrega. 

10.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento para contratar 

com a Administração do Estado do Pará, por prazo não superior a 05 (cinco) anos, nas 

hipóteses de execução irregular, atrasos ou inexecução de que resulte prejuízo para a 

entrega. 

10.4. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, 

enquanto perdurarem os seus motivos determinantes ou até que seja promovida a 

reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade, nas hipóteses em que a 

execução irregular, os atrasos ou a inexecução associem-se à prática de ilícito penal. 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A penalidade de multa, estabelecida no item 10.2. desta 

cláusula, poderá ser aplicada de forma isolada ou cumulativamente com qualquer das 

demais. 
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PARÁGRAFO SEGUNDO – O cumprimento da obrigação prestado fora do prazo, 

sujeitará a contratada ao pagamento da multa de 0,2% (dois décimos por cento), sobre o 

valor global do Contrato a contar do vencimento daquele. 

 

PARÁGRAFO TERCEIRO- As multas previstas nesta cláusula não têm natureza 

compensatória e o seu pagamento não elide a responsabilidade da Contratada por danos 

causados a Contratante. 

 

PARÁGRAFO QUARTO– A Contratada estará sujeita às penalidades tratadas na 

cláusula e parágrafos acima, principalmente, pelos motivos que se seguem: 
a) Pela recusa injustificada em assinar o Contrato. 

b) Pela não entrega do objeto da contratação de acordo com as especificações técnicas do 

ato convocatório e com as pertinentes normas técnicas. 

c) Pelo atraso no início e conclusão da entrega. 

d) Pelo descumprimento de qualquer das condições dispostas no presente Instrumento. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO 

11.1. Poderá ser rescindido o presente instrumento: 

11.1.1. Por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados na Lei 

8.666/93. 

11.1.2. Amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzido a termo no respectivo 

procedimento administrativo, desde que haja conveniência para Administração, ou 

11.1.3. Judicialmente, nos termos da lei. 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO – No caso de rescisão amigável, a parte que pretender 

rescindir o contrato comunicará sua intenção à outra, por escrito. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO – Na hipótese do constante no 11.1.1. não haverá 

indenização alguma a ser pago à Contratada. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – VIGÊNCIA 

12.1. O prazo de vigência deste contrato será de xx (xx) meses, a contar da assinatura, 

podendo ser prorrogado se a Lei 8.666/93 assim o permitir, observado a obtenção de 

preço e condições mais vantajosos à Administração. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA TERCEIRIZAÇÃO 

13.1. A CONTRATANTE não se responsabilizará por contratos que a CONTRATADA 

venha celebrar com terceiros, cujas obrigações serão de sua exclusiva responsabilidade. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA PUBLICAÇÃO 

14.1 - A publicação resumida deste contrato, no Diário Oficial do Estado, condição 

indispensável para sua eficácia, será providenciada pela CONTRATANTE, até o décimo dia 

seguinte a sua assinatura. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA– DO FORO 

15.1 - As partes elegem o Foro da cidade de Santa Izabel do Pará, Estado do Pará para 
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solução das demandas decorrentes deste Contrato. E, por assim estarem de acordo com todas 

as cláusulas, as partes resolvem celebrar o presente contrato, o qual, depois de lido e achado 

conforme, vai assinado pelos representantes das partes, na presença de 02 (duas) 

testemunhas, em 03 (três) vias de idêntico teor. 

 

Santa Izabel do Pará/PA, xxx de xxx de 2018. 

 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ – PA 

CONTRATANTE 

 

 

EMPRESA 

CONTRATADA 

 

 

Testemunhas: 

1).   

 

 

2).   
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