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 EDITAL DE LICITAÇÃO 
EDITAL TOMADA DE PREÇOS N° 002/2019 – 
CPL/PMS PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 

12775/2018 

 
O MUNICÍPIO DE SANTANA, através da Central de Licitações e sua Comissão Permanente de Licitação, 
constituída pelo Decreto nº 0234/2018, levam ao conhecimento dos interessados que, na forma da Lei 
Complementar Municipal nº 1.189 de 19 de dezembro de 2017, lei nº. 8.666 de 21 de Junho de 1993 e alterações 
posteriores, fará realizar licitação na modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço global, mediante as 
condições estabelecidas neste edital e seus anexos, sendo aplicada a definição de Empreitada por Preço Global, 
conforme Processos Administrativos nº. 12775/2018. 

 
1. Recebimento e inicio da abertura dos envelopes de Habilitação e Proposta. 

Local: Sala de reuniões da Central de Licitações, situada na av. Santana n° 2975, Bairro 
Paraíso Santana-AP. Dia: 27 de fevereiro de 2019 
Horário: 09h00min (horário local). 

 

1.1 Se no dia supracitado não houver expediente, o recebimento e o início da abertura dos envelopes 
referentes a esta Tomada de Preços realizar-se-ão no primeiro dia útil de funcionamento da Secretaria 
Municipal de Obras Públicas e Serviços Urbanos- SEMOP que se seguir. 

 
1.2 Por conveniência Administrativa a CPL/PMS poderá receber os envelopes de habilitação e proposta e 

dar
 prosseguimento ao certame em outra data. 

 

2. OBJETO: 
 

A presente licitação tem por finalidade contratar, sob o regime de empreitada por preço global, empresa 
especializada na 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS EM BLOCOS 
SEXTAVADOS COM 
DRENAGEM SUPERFICIAL, Ubaldo Figueira, de acordo com o projeto básico, especificações Técnicas, 
Planilhas de Quantitativos que passam a ser parte integrante deste Edital. 

 

2.1 Não poderão participar desta Tomada de Preços; 

2.1.1 As empresas suspensas de contratar com a Secretaria Municipal de Obras Públicas e Serviços 
Urbanos-SEMOP; 

2.1.2 Empresas que foram declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública, 
enquanto perdurarem os motivos da punição. 

2.1.3 Empresas em forma de consórcio; 

2.1.4 A presente despesa está estimada no valor máximo de R$ 708.413,00 (setecentos e oito mil 
quatrocentos e treze reais). 

2.1.5 R$ 708.413,00 (setecentos e oito mil quatrocentos e treze reais)., adquirida através: Programa de 
Trabalho: 15.452.0011.2.046; Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00; Fonte de Recursos: 19.80.00. 
Programa de Trabalho: 15.452.0011.2.046; Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00; Fonte de Recursos: 
19.90.00, provenientes do Convênio SINCONV nº 843047/2017. 

 
3. DATA E LOCAL: 
3.1 A licitação a que se refere o presente Edital realizar-se-á às XX horas, do dia XX/XX/2019, na sala de 
reuniões da Comissão Permanente de Licitação, situada na av. Santana n° 2975, Bairro Paraíso Santana-AP, 
ocasião em que os interessados deverão fazer a entrega dos documentos relacionados neste Edital, referente à 
HABILITAÇÃO E PROPOSTA, pessoalmente, se for Sócio ou Diretor, ou através de Procurador devidamente 
credenciado, cujo instrumento procuratório, se particular, com firma reconhecida em cartório. 

 
3.2 Não se admitirá documentação e proposta remetida Via Postal. 

 

4. DO CREDENCIAMENTO 
 
4.1. Previamente à abertura da sessão de habilitação e julgamento, o representante do licitante deverá 

apresentar-se à Comissão Permanente de Licitação para efetuar seu credenciamento como participante 
desta Licitação, munido da sua carteira de identidade ou documento equivalente, e do documento que 
lhe dê poderes para manifestar-se durante a sessão. 

4.2. Cada licitante poderá credenciar apenas um representante. 
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4.3. Cada credenciado poderá representar apenas um licitante. 

4.4. Poderá representar o licitante qualquer pessoa habilitada nos termos do estatuto ou contrato social, 
mediante instrumento de procuração público ou particular (esta última registrada em Cartório 
competente). 

4.5. A não apresentação ou incorreção de quaisquer dos documentos de credenciamento não impedirá a
 participação do 
licitante no presente certame, porém impedirá o seu representante de se manifestar durante a sessão. 

 

5. DOCUMENTAÇÃO: 
 
5.1. A documentação de HABILITAÇÃO e PROPOSTAS, deverão ser entregue em 02 (Dois) envelopes 

distintos, indevassáveis, fechados e rubricados, contendo, em suas partes externas e frontais, além da 
razão social 

da empresa, os seguintes dizeres: 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
SANTANA COMISSÃO 
PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 
002/2019-CPL/PMS ENVELOPE Nº 01 - H A B I 
L I T A Ç Ã O (01 via) 
NOME DA EMPRESA 

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
SANTANA COMISSÃO 
PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 
002/2019-CPL/PMS ENVELOPE Nº 02 - P R O P 
O S T A (01 via) 
NOME DA EMPRESA 

 
5.2. No envelope nº 01 (Um) - HABILITAÇÃO - os licitantes deverão apresentar documentos especificados 

neste Edital, em 01  (uma) via, separadamente, em original ou por qualquer processo de cópia 
autenticada por Cartório competente. Obs: As documentações extraídas via internet, deverão vir com a 
ATA notarial. A CPL não fará conferência de documentos com o original. 

 
5.3. No envelope nº 02 (Dois) - PROPOSTA, as empresas apresentarão suas propostas (ORÇAMENTO E 

CRONOGRAMA FISICO- FINANCEIRO) datilografadas ou computadorizadas, em papel timbrado, em 01 
(uma) via, de forma clara, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, carimbadas e assinadas, em todas as 
suas páginas, pelo responsável técnico pelo serviço, detentor do acervo técnico, nível superior, na forma 
da lei, e pelo representante da empresa, devidamente identificados (carimbo). 

 

6. HABILITAÇÃO – DEVERÃO SER APRESENTADOS OS SEGUINTES DOCUMENTOS: 
 
6.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA 
6.1.1 Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta 
classificada em primeiro lugar, o (a) Pregoeiro (a) verificará o eventual descumprimento das condições de 
participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura 
contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros: 
6.1.2 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da 
União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis); 
6.1.3 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo 
Conselho Nacional de Justiça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php); 
6.1.4. Cédula de identidade do representante legal da empresa; 
6.2.5. Registro comercial, no caso de empresa individual; 
6.2.6. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, para as sociedades 
comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado dos documentos comprobatórios de eleição de 
seus administradores; 
6.2.7. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país 
e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim 
o exigir. 
6.2.8. Certidão de comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, expedida pela 
Junta Comercial nos termos do art. 8º, da Instrução Normativa nº 103, de 30 de abril de 2007, do Departamento 
Nacional de Registro do Comercio – DNRC. 

6.2.9. Comprovante de inscrição no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente 
Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, acompanhado do respectivo Certificado de 
Regularidade válido, nos termos do artigo 17, inciso II, da Lei nº 6.938, de 1981, e da Instrução 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
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Normativa IBAMA nº 06, de 15/03/2013, e legislação correlata, para o exercício de atividade de 
obras civis, classificada como potencialmente poluidora ou utilizadora de recursos ambientais, 
conforme Anexo I da mencionada Instrução. 

6.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 
 

a) Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ 
c) Prova de Regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do 

domicílio ou sede do licitante, 
d) Prova de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço FGTS. 
e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT 
f) Cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituição Federal. Lei n° 9.854/99. 

 
6.3 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

 

a) Comprovação do licitante de possuir em seu quadro técnico profissional de nível superior Engenheiro 
ou Arquiteto, reconhecido pelo CREA ou CAU detentor de atestado de responsabilidade técnica, 
devidamente registrado no CREA ou CAU, acompanhados das respectivas Certidões de Acervo 
Técnico – CAT ou Registros de Responsabilidade Técnica - RRT, expedidas por estes Conselhos, 
que comprovem ter o profissional executado serviços de pavimentação em blocos conforme objeto do 
edital, para pessoas jurídicas de direito público ou privado que atendam os itens solicitados no projeto 
básico. 

 
b) Certidão de Registro e Quitação do Conselho Regional de Engenharia – CREA ou Conselho de 

Arquitetura e Urbanismo – CAU da Pessoa Física e Jurídica da região a qual está vinculado o 
licitante, comprovando atividade relacionada com o objeto da presente licitação e respectivo quadro 
de responsável (is) técnico (s) que atuará (ao) na execução do serviço. 

 
c) A comprovação de vínculo profissional se fará com a apresentação de cópia da carteira de trabalho 

(CTPS) em que conste o licitante como contratante, ou contrato social do licitante em que conste o 
profissional como sócio ou do contrato de prestação de serviço firmado entre as partes ou ainda, 
mediante contrato particular de prestação de serviços. 

 

6.4 QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 
 

a) Certidão Negativa de Falência ou Concordata expedida pelo distribuidor da Sede da Pessoa Jurídica, 
ou de Execução Patrimonial, expedida no domicílio da Pessoa Física; 

 

b) Comprovação da empresa licitante de que possui CAPITAL Social igual ou superior a R$ 70.841,30 
(setenta mil oitocentos e quarenta  e um reais e trinta centavos), totalmente integralizados e 
registrados, comprovado através de certidão expedida pela Junta Comercial do Estado da sede do 
licitante. 

 

c) Balanço Patrimonial e Demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis, que 
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou 
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 
(três) meses da data de apresentação da proposta; 

 
7. DAS PROPOSTAS 

 

7.1. As propostas, parte integrante do envelope nº 02 (Dois), deverão ser apresentadas em 01 (uma) via. 
 
7.2. O valor total dos serviços, constante do orçamento, deverá ser apresentado em algarismo numérico e 

por extenso, em moeda corrente do País. 
 
7.3. O licitante deverá apresentar orçamento dos preços unitários, com os quais obteve o preço global (sem 

RASURAS, EMENDAS ou ENTRELINHAS), devidamente assinado por seu responsável técnico de nível 
superior e pelo Diretor ou Gerente da Empresa, devidamente identificado, não se admitindo proposta que 
apresente preços unitários irrisórios ou de valor 0 (Zero). É dever do licitante apresentar todos os seus 
preços unitários de sua proposta igual ou inferior aos fornecidos na planilha da Secretaria Municipal de 
Obras Públicas e Serviços Urbanos-SEMOP, sob pena de desclassificação. 

 

7.4. Juntamente com a Proposta Orçamentária, a empresa licitante deverá apresentar a planilha de 
composição de Preços Unitários (CPU), com os quais obteve seus Preços Unitários, contendo Custo de 
Material, Custo da Mão de Obra, Encargos Sociais e demonstração o BDI. (Exceto IRPJ E CSLL na 
composição do BDI). 

 

7.5. O recebimento da documentação e das propostas de preços, referentes a este Edital, dar –se –á no dia, 
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horário e local previsto na folha n°01 do Edital, pela CPL/PMS, cujos envelopes devem ser apresentados 
fechados e rubricados pelo representante do licitante. 

7.6. Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a Comissão 
Permanente de Licitação poderá fixar aos licitantes o prazo de 08 (oito) dias úteis para apresentação de 
nova documentação, conforme art. 48 § 3º da Lei 8666/93 e/ou de outras propostas, escoimadas das 
causas referidas na condição anterior. 

 

7.7 Nas composições de Preços Unitários, os itens relativos à insumos deverão ser quantificados 
individualmente e em suas unidades correspondentes, sendo vedada qualquer composição que 
apresente itens quantificados em verbas ou em conjunto, exceto nos itens de planilha quantificados em 
verbas. 

 
7.8 A Comissão Permanente de Licitação, em ato público, deverá iniciar a reunião licitatória, solicitando os 

02(dois) envelopes, com a abertura do envelope de n° 01, para exame da documentação referente à 
habilitação de cada participante, que deverá ser rubricada, pela Comissão de Licitação e pelos 
Representantes dos licitantes presentes. 

 

7.9 Serão considerados inabilitados os licitantes que não atenderem às exigências do presente Edital. 
 
7.10 A (s) EMPRESA (S) julgada (s) inabilitada (s) receberá (ao), de volta, seu(s) envelope(s) de n°02 (Dois), 

proposta de preços devidamente fechados, desde que não tenha havido recurso ou após sua 
denegação. 

 

7.11 Ultrapassada a fase de habilitação dos concorrentes e abertas as propostas, não caberá 
desclassificação por motivo relacionado com a habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes, ou 
só conhecidos após o julgamento. 

 
8. DO JULGAMENTO: 

 
8.1 O exame da documentação de participação constitui a fase preliminar e de caráter eliminatório dos 

licitantes, e será feito, considerando-se o atendimento às disposições deste Edital. 
 
8.2 Todos os licitantes considerados HABILITADOS na 1ª fase do procedimento licitatório (envelope nº 01), 

terão seus envelopes nº 02 (DOIS), relativos às propostas de preços, abertos. 
 
8.3 A Comissão Permanente de Licitação analisará as propostas à luz das condições estabelecidas neste 

Edital e seus anexos, rejeitando àquelas que não satisfizerem suas exigências. 
 

8.4 Para efeito de julgamento das propostas aceitas, serão considerados os preços globais das mesmas, 
obedecendo-se o seguinte: 

 
8.5 Para fins de julgamento da presente licitação serão desclassificadas as propostas com valores 

superiores ao preço global estimado da Secretaria Municipal de Obras Públicas e Serviços Urbanos-
SEMOP para a execução do objeto deste Edital que é de R$ 708.413,00 (setecentos e oito mil 
quatrocentos e treze reais). 

 

8.6 O objeto da presente licitação será adjudicado e homologado ao licitante cuja proposta apresente o 
MENOR PREÇO GLOBAL. 

 
8.7 A proposta apresentada pelo licitante, deverá ter todos os seus preços unitários iguais ou inferiores aos 

fornecidos na planilha da Secretaria Municipal de Obras Públicas e Serviços Urbanos-SEMOP, sob pena 
de desclassificação. 

 
8.8 As propostas consideradas adequadas aos termos do Edital serão verificadas pela Comissão 

Permanente de Licitação quanto a erros aritméticos na sua computação e em seu somatório. Os erros 
serão corrigidos pela Comissão Permanente de Licitação da seguinte maneira: 

 

 Se existir discrepância entre o preço unitário e o valor total, resultado da multiplicação do preço 
unitário pela quantidade, o preço unitário prevalecerá, exceto se na opinião da Comissão, existir 
um erro grosseiro e óbvio de pontuação decimal no preço unitário. Neste caso, o valor total cotado 
prevalecerá e o preço unitário será corrigido. 

 

 O valor estabelecido na proposta, será ajustado pela Secretaria de acordo com o procedimento 
acima para a correção de erros. Se o Licitante não aceitar a correção de tais erros, sua proposta 
será desclassificada. 

 

8.9 A Comissão Permanente de Licitação efetuará análise individual dos preços unitários cotados nas 
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propostas dos licitantes. 
 
8.10 O licitante deverá obedecer a ordem cronológica da planilha, quando elaborar as composições de preços 

unitários em sua proposta. 

8.11 Em caso de empate entre 02 (DUAS) ou mais propostas, a classificação far-se-á, obrigatoriamente, por 
SORTEIO, em ato público, para o qual serão convocados todos os participantes deste Edital, VEDADO 
qualquer outro processo. 

 
8.12 Serão desclassificadas as propostas: 

 

a) Que não atenderem as exigências deste Edital; 
 

b) Que apresentarem preços excessivos ou manifestamente inexequíveis. 
 
8.13 Das reuniões sobre a licitação referente a este edital, serão lavradas atas circunstanciadas que deverão 

ser assinadas pelos membros da Comissão Permanente de Licitação e por todos os licitantes 
presentes. 

 
9. DA GARANTIA: 

 
9.1.  Será exigido do licitante vencedor, Garantia de Contrato em qualquer modalidade prevista no § 1º, Art. 56, 

da Lei nº  8.666/93 e   suas alterações, que para esses serviços fica avençado em 5.0 % (cinco p/ cento) 
do valor global de sua proposta, com  validade para todo o período da execução dos serviços, que será 
depositada na conta Caução do Município de Santana, n° 23.765-5, Agência 3346-4, Banco do Brasil 
S/A. A Garantia apresentada em Títulos da Dívida Pública, deverá ser emitida 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. 

 
9.2 A garantia inicial, de 5.0 % (cinco p/cento) do valor do Contrato, poderá ser reforçada durante a 

execução dos serviços a critério do Município, objetivando sempre, a garantia do cumprimento do 
Contrato, que, caso não executado em favor da contratante durante a vigência do contrato, será 
devolvida ao contratado até 30 (Trinta) dias após o recebimento definitivo dos serviços. 

 

10. DO CONTRATO: 
 

10.1. Após a homologação e adjudicação da licitação, a firma vencedora será regularmente convocada para 
assinar o TERMO DE CONTRATO e apresentar o comprovante da Garantia para a execução dos 
serviços, objeto deste Edital, obrigando-se ao fiel cumprimento do projeto, especificações técnicas, 
prazos (de início e término) dos serviços a serem estabelecidos no mesmo, e demais disposições 
constantes deste Edital. 

 
10.2. O licitante vencedor, terá o prazo de até 05 (cinco) dias para assinar o contrato, caso não atenda a 

convocação para a assinatura do Contrato, sofrerá as penalidades estabelecidas no art. 81, da Lei 
8.666/93, devendo, todavia, o prazo da convocação inicial de 05 (cinco) dias poderá ser prorrogado em 
uma única vez, desde que ocorra motivo justificado pela vencedora e aceito pela Administração do 
Município. 

 

10.3. Passado o prazo final, estabelecido no item anterior, será, imediatamente, convocado o licitante seguinte, 
na ordem de classificação, em igual prazo e condições. 

 

10.4. Na execução do objeto do presente contrato, não será permitido pela administração contratante, a 
subcontratação parcial, a associação do contratado com outrem, a cessão ou transferência parcial, bem 
como a fusão, cisão ou incorporação. Salvo em caso excepcional e aprovado pela Administração. 

 
11. DO SEGURO: 

 
11.1. O licitante vencedor deverá na forma da lei, fazer e apresentar a Secretaria Municipal de Obras 

Públicas e Serviços Urbanos-SEMOP, Setor de Fiscalização, no prazo de 20 (vinte) dias úteis após o 
recebimento da Ordem de Execução de Serviço, seguro obrigatório contra acidentes de trabalho, 
correndo a sua conta as despesas não cobertas pela respectiva apólice. 

 

11.2. Em casos de sinistros não cobertos pelo seguro contratado, o licitante vencedor responderá pelos danos 
e prejuízos que, eventualmente, causar à coisa pública, propriedade ou posse de terceiros, em 
decorrência da execução do serviço. 

 

12. DOS ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. 
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12.1 Caberá à Secretaria Municipal de Obras Públicas e Serviços Urbanos-SEMOP: 

 
12.2 Permitir o livre acesso dos empregados do licitante vencedor ao local da obra; 

 

12.3 Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo Preposto ou responsável 
Técnico do licitante vencedor; 

 

12.4 Acompanhar e fiscalizar o andamento dos serviços, por intermédio de fiscal, Comissão ou grupo de 
trabalho para tanto formalmente designada; 
12.5 Autorizar quaisquer serviços decorrentes de imprevistos durante a sua execução, mediante orçamento 

detalhado e previamente submetido à Secretaria Municipal de Obras Públicas e Serviços Urbanos-
SEMOP, desde que aprovada a necessidade deles; 

 

12.6 Rejeitar qualquer serviço não autorizado pela administração ou executado equivocadamente ou em 
desacordo com as orientações passadas pela Secretaria Municipal de Obras Públicas e Serviços 
Urbanos-SEMOP ou com as especificações constantes do Edital. 

 
12.7 Solicitar que seja refeito o serviço recusado, de acordo com as especificações constantes deste Edital; 

 

12.8 Atestar as faturas correspondentes e fiscalizar os serviços, por intermédio de fiscal, comissão ou 
grupo de trabalho da 
Secretaria Municipal de Obras Públicas e Serviços Urbanos-SEMOP, especialmente designado para 

esse fim. 
 
13. Caberá ao licitante vencedor: 

 
13.1. Ser responsável, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes da execução dos 

serviços, tais como: 
a) Salários; 
b) Seguros de acidente; 
c) Taxas, impostos e contribuições; 
d) Indenizações; 
e) Vales-refeição; 
f) Vales-transporte; e 
g) Outras que por ventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo; 
h) Encargos Sociais 

 
13.2. Manter os seus empregados sujeitos às normas disciplinares da Secretaria Municipal de Obras 

Públicas e Serviços Urbanos-SEMOP, porém, sem qualquer vínculo empregatício com o órgão; 
 
13.3. Manter, ainda, os seus empregados identificados, quando em trabalho, devendo substituir imediatamente 

qualquer um deles que seja considerado inconveniente à boa ordem e às normas disciplinares da 
Secretaria Municipal de Obras Públicas e Serviços Urbanos-SEMOP; 

 

13.4. Responder pelos danos causados diretamente à administração da Secretaria Municipal de Obras 
Públicas e Serviços Urbanos-SEMOP ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da 
execução do serviço, não excluindo ou  reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o 
acompanhamento pela SEMOP; 

 

13.5. Responder, também, por quaisquer danos causados diretamente aos bens de propriedade da Secretaria 
Municipal de Obras Públicas e Serviços Urbanos-SEMOP, quando esses tenham sido ocasionados 
por seus empregados durante a do serviço; 

 
13.6. Arcar com despesas decorrentes de qualquer infração, seja qual for, desde que praticada por seus 

empregados no serviço ou no recinto da Secretaria Municipal de Obras Públicas e Serviços Urbanos-
SEMOP; 

 

13.7. Assumir inteira e total responsabilidade pela execução do projeto, pela resistência, e estabilidade de 
todas as estruturas dos serviços a executar; 

 
13.8. Verificar e comparar todos os desenhos fornecidos para execução dos serviços. No caso de falhas, 

erros, discrepâncias ou omissões, bem, ainda, transgressões às Normas Técnicas, regulamentos ou 
posturas, caberá ao licitante formular imediata comunicação escrita à Secretaria Municipal de Obras 
Públicas e Serviços Urbanos-SEMOP, de forma a evitar empecilhos ao perfeito desenvolvimento do 
serviço. 

13.9. Reparar, corrigir, reconstituir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, os serviços efetuados 
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referentes ao serviço em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou 
dos materiais utilizados, no prazo máximo de 10 (dez) dias ou no prazo para tanto estabelecido pela 
fiscalização; 

13.10. Providenciar, por conta própria, toda a sinalização necessária à execução dos serviços, no sentido de 
evitar qualquer tipo de acidente; 

13.11. Fornecer instalações adequadas para a fiscalização do serviço; 

13.12. Instalar uma placa de identificação do serviço com todos os dados necessários e na forma da legislação 
vigente; 

13.13. Remover o entulho e todos os materiais que sobrarem, promovendo a limpeza do local do serviço, 
durante todo o período de execução e, especialmente, ao seu final; 

13.14. Prestar a garantia em relação aos serviços, exigida pelo presente Edital, conforme o disposto no § 1° do 
art.56 da Lei n°8.666/93; 

13.15. Submeter à aprovação da Secretaria Municipal de Obras Públicas e Serviços Urbanos-SEMOP, 
antes do inicio dos trabalhos, a relação nominal de seu pessoal técnico envolvido com a execução do 
serviço; 

13.16. Permitir, ao técnico da Secretaria Municipal de Obras Públicas e Serviços Urbanos-SEMOP e 

àqueles a quem a SEMOP formalmente indicar, acesso às suas instalações e a todos os locais onde 
estiverem sendo estocados materiais relacionados com o objetivo; 

13.17. Fornecer e preencher o Diário de Obra; 

13.18. Comunicar à Administração da Secretaria Municipal de Obras Públicas e Serviços Urbanos-SEMOP, 
por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimento que julgar necessário; 

13.19. Responsabilizar – se pela construção, operação, manutenção e segurança do canteiro de obras, 
vigilância, organização e manutenção do esquema de prevenção de incêndio, bem como outras 
construções provisórias necessárias, conforme previsto nas Especificações Técnicas; 

13.20. Responsabilizar – se pelas despesas decorrentes da rejeição de equipamento, materiais e serviços pela 
Comissão fiscalizadora da Secretaria Municipal de Obras Públicas e Serviços Urbanos-SEMOP e 
pelos atrasos acarretados por esta rejeição. 

13.21. Responsabilizar – se por todo transporte necessário à prestação dos serviços contratados, bem como 
por ensaios, testes ou provas necessárias, inclusive os mal executados; 

13.22. Providenciar, às suas expensas, atestado de similaridade de desempenho dos materiais apresentados, 
junto a instituições ou fundações capacitadas para este fim, quando do uso de similar ao descrito nas 
Especificações Técnicas, sempre que a fiscalização da Secretaria Municipal de Obras Públicas e 
Serviços Urbanos-SEMOP julgar necessário; 

13.23. Providenciar, após a assinatura do contrato, a Anotação de Responsabilidade Técnica –ART no CREA 
ou RRT no CAU, onde os serviços serão realizados, entregando uma via à Secretaria Municipal de 
Obras Públicas e Serviços Urbanos-SEMOP; 

13.24. Exigir de seus sub–contratados, se for o caso, cópia da ART ou RRT dos serviços a serem realizados, 
apresentando – a à Unidade de fiscalização da Secretaria Municipal de Obras Públicas e Serviços 
Urbanos-SEMOP; 

13.25. Responsabilizar – se pela perfeita execução e completo acabamento dos serviços contratados, 
obrigando – se a prestar assistência técnica e administração necessária para assegurar andamento 
conveniente dos trabalhos; 

13.26. Submeter à aprovação da Comissão fiscalizadora da Secretaria Municipal de Obras Públicas e 
Serviços Urbanos-SEMOP, o(s) nome(s) e o(s) dado(s) demonstrativo(s) da respectiva capacidade 
técnicas do responsável técnico que, porventura, venha a substituir o originalmente indicado; 

13.27. Submeter à Comissão fiscalizadora da Secretaria Municipal de Obras Públicas e Serviços Urbanos-
SEMOP as amostras de todos os materiais a serem empregados nos serviços antes da sua execução; 

13.28. Entregar o Termo de Garantia dos materiais fornecidos, garantia essa de no mínimo 05 (cinco) anos, a 
contar da data da emissão do Termo de Recebimento Definitivo. A garantia incluirá mão – de – obra e 
substituição de peças ou matérias, desde que não fique caracterizado o uso inadequado por parte do 
usuário; 

13.29. Garantir, pelo prazo mínimo de 05 (cinco) anos, todos os serviços executados, contados a partir da data 
da emissão do Termo de Recebimento Definitivo, conforme artigo 618 do código Civil Brasileiro; 

13.30. Durante o período de garantia, o licitante vencedor deverá, sob pena de ser incluído no cadastro de 
empresas suspensas de participar em licitação realizada pelo Município de Santana, Estado do Amapá, 
atender aos chamados da Secretaria Municipal de Obras Públicas e Serviços Urbanos-SEMOP, no 
prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial; 

13.31. Manter, durante toda a execução do serviço, em compatibilidade com as obrigações a serem assumidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas nesta Tomada de Preços; 
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13.32. Caberá, ainda, ao licitante vencedor, como parte de suas obrigações: 

13.33. Efetuar registro do Contrato no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA/AP, 
cumprindo – se o disposto da Lei n° 6.496 de 07.12.77; ou no CAU; 

13.34. Indenizar ou restaurar os danos causados às vias ou logradouros públicos; 

13.35. Remanejar quaisquer redes ou empecilhos, porventura existentes no local do serviço; 

13.36. Cumprir cada uma das normas regulamentadores sobre Medicina e Segurança do Trabalho.; 

13.37. Responsabilizar-se pelo ônus resultante de quaisquer ações, demandas, custos e despesas 
decorrentes de danos ocorridos por culpa sua ou de qualquer de seus empregados e prepostos, 
obrigando-se por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais movidas por 
terceiros, que venham a ser exigidas por força da lei, ligadas ao cumprimento do edital 
decorrente, bem como contratação de mão de obra local para a execução do projeto, salvo 
quando se tratar de mão de obra técnica especializada, a qual não podendo ser encontrado no 
Município de Santana/AP; 

 

14. DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS 
 

14.1. Ao licitante vencedor caberá, ainda: 
 
14.2. Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na 

legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-las na época própria, vez que os seus 
empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com a Secretaria Municipal de Obras 
Públicas e Serviços Urbanos-SEMOP; 

 

14.3. 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 no decorrer do fornecimento e do desempenho dos serviços ou em conexão com eles, 
ainda que acontecido em dependência da Secretaria Municipal de Obras Públicas e Serviços 
Urbanos-SEMOP; 

 
14.4. Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, cível ou penal, relacionadas a esse 

processo licitatório e respectivo contrato, originariamente ou vinculados por prevenção, conexão ou 
continência; 

 
14.5. Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da homologação e 

adjudicação desta Tomada de Preços. 
 

14.6. A inadimplência do licitante, com referência aos encargos estabelecidos na condição anterior, não 
transfere a responsabilidade por seu pagamento à Administração da Secretaria Municipal de Obras 
Públicas e Serviços Urbanos-SEMOP, nem poderá onerar o objeto desta Tomada de Preços, razão 
pela qual o licitante vencedor renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade e 
subsidiariedade, ativa ou passiva, com a Secretaria Municipal de Obras Públicas e Serviços 
Urbanos- SEMOP. 

 

15. DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO 
 
15.1. A execução dos serviços será acompanhada e fiscalizada por servidor, Comissão ou grupo de trabalho 

da  Secretaria Municipal de Obras Públicas e Serviços Urbanos-SEMOP, para tanto instituída, 
permitida a contratação de terceiros para assisti-la e subsidiá-la de informações pertinentes a essa 
atribuição, devendo: 

15.2. Promover as avaliações das etapas executadas, observado o disposto no Cronograma Físico-Financeiro; 

15.3. Atestar os documentos referentes à conclusão de cada etapa, nos termos contratados, para efeito de 
pagamento. 

15.4. Além do acompanhamento e da fiscalização dos serviços, o Titular da Secretaria Municipal de Obras 
Públicas e Serviços Urbanos-SEMOP, a Comissão de fiscalização ou outro servidor devidamente 
autorizado poderá, ainda, sustar qualquer trabalho que esteja sendo executado em desacordo com o 
especificado, sempre que essa medida se tornar necessária. 

15.5. O licitante vencedor providenciará e manterá o Diário de Obras (livro de capa resistente) com páginas 
numeradas e rubricadas pela fiscalização, onde serão anotadas todas as ocorrências, conclusão de 
eventos, atividades em execução formais, solicitações e informações diversas que, a critério das partes, 
devam ser objeto de registro. 

15.6. Ao final do serviço, o Diário referido será de propriedade da Administração da Secretaria Municipal de 
Obras Públicas e Serviços Urbanos-SEMOP. 

15.7. O representante da Secretaria Municipal de Obras Públicas e Serviços Urbanos-SEMOP, anotará no 
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Diário de Obra, a ser fornecido pelo licitante vencedor, todas as ocorrências relacionadas com a 
execução dos serviços, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos 
observados. 

15.8. O Diário de Obra deverá ter todas as suas páginas numeradas em ordem sequencial, de 01(um) a 50 
(cinqüenta), em 03 três vias, e rubricadas pela fiscalização. Caberá ao responsável técnico do licitante 
vencedor o seu preenchimento. Diariamente será 

dada ciência do preenchimento do Diário à Comissão ou servidor encarregado dos serviços que, após 
efetuar no Diário as anotações mencionadas no caput da presente condição, destacará a primeira via de 
cada página, para seu controle e, arquivo. A segunda via será destacada e arquivada pelo licitante 
vencedor ficando a terceira via no próprio Diário. 

15.9. O licitante vencedor deverá indicar preposto a ser submetido à aprovação da Administração da 
Secretaria Municipal de Obras Públicas e Serviços Urbanos-SEMOP, durante o período de vigência 
do contrato, para representá-la sempre que for necessário. 

15.10. O licitante vencedor deverá manter no local do serviço, durante a sua execução, 01 (um) Engenheiro ou 
Arquiteto residente em tempo integral, inscrito no CREA ou CAU e aceito pela Administração da 
Secretaria Municipal de Obras Públicas e Serviços Urbanos-SEMOP, que na ausência do 
responsável técnico, se não for o próprio, para representa–la sempre que for necessário. 

15.11. O representante da Secretaria Municipal de Obras Públicas e Serviços Urbanos-SEMOP, anotará em 
registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução dos serviços mencionados, 
determinados o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados. 

15.12. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante da Secretaria Municipal 
de Obras Públicas e Serviços Urbanos-SEMOP, deverão ser solicitadas aos seus superiores em 
tempo hábil para a adoção das medidas convenientes. 

 

16. DA ATESTAÇÃO 

16.1. A atestação das faturas referentes às etapas dos serviços caberá ao fiscal do contrato, comissão ou grupo 
de trabalho da 

Secretaria Municipal de Obras Públicas e Serviços Urbanos-SEMOP, designado para esse fim. 

 
17. DOS PRAZOS E MULTAS: 

 
O prazo máximo para a execução do objeto deste Edital é de até 90 (noventa) dias, contados a partir da 
data da assinatura da Ordem de Execução de Serviços, pelo setor competente da SEMOP e responsável 
pela fiscalização do serviço. 

 
17.1. A Contratada somente poderá solicitar prorrogação do prazo de execução dos serviços em questão, 

quando verificar a interrupção dos trabalhos, por determinação da fiscalização da Secretaria Municipal 
de Obras Públicas e Serviços Urbanos- SEMOP ou por motivo de força maior, com justificativa prévia 
ao Secretário Municipal de Obras. 

 

17.2. A contratada será multada em 0,3% (zero virgula três décimos p/ cento) do valor contratual, por dia, que 
exceder o prazo determinado neste Edital para a conclusão dos serviços e de 10% (dez por cento) sobre 
o valor contratual, por descumprimento de cláusulas contratuais. 

 
18. DA RESCISÃO: 

 

18.1. O Contrato estabelecerá Cláusula Rescisória, independente de interpelação judicial, sem que seja devida 
indenização de qualquer espécie quando a Contratada: 

 
a) Deixar de cumprir as obrigações contratuais; 

 
b) Incorrer em multas por mais de 02 (DUAS) condições estipuladas para a sua aplicação, diante das 

respectivas ocorrências anotadas e relacionadas pelo Fiscal do contrato da Secretaria Municipal de 
Obras Públicas e Serviços Urbanos- SEMOP, dentro de seus limites; 

 

c) Pelas demais previsões da Legislação Federal ou Estadual vigente e aplicável. 

 

19. DA MEDIÇÃO; DOS PAGAMENTOS E REAJUSTAMENTO: 

19.1. As medições de serviços serão efetuados de acordo com levantamentos feitos pela Fiscalização da 
SEMOP, com a aferição  das quantidades executadas no período, em conformidade com o cronograma 
Físico/Financeiro e planilha de preços unitários do licitante. Será elaborado um boletim de medição 
detalhado do período, onde devem constar, todos os itens das etapas de execução e seus respectivos 
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preços unitários com valores parciais e totais correspondente a medição em questão, que será 
submetido a apreciação superior para aprovação. 

19.2. O pagamento das faturas ficará condicionado à comprovação pela Contratada à Contratante, da referida 
matricula da obra no INSS, dos recolhimentos ao INSS e ao FGTS bem como todas as condições de 
habilitação desta Tomada de Preços (certidão federal, estadual, municipal, CNDT e falência ou 
concordata) até a data da apresentação da fatura pertinente. 

19.3. O pagamento das demais parcelas será efetuado no decorrer dos trabalhos, sendo que, a última, não 
será inferior a 10% (dez  p/ Cento) do valor contratual e somente será paga após a lavratura do Termo 
de Recebimento Definitivo do objeto deste Edital, respeitados os prazos estabelecidos no Art.73, da Lei 
8.666/93 e as obrigações decorrentes. 

19.4. O desembolso máximo por período de medição será definido pelo cronograma físico-financeiro da firma 
vencedora, respeitado o prazo máximo da execução da obra ou serviço. 

 
20. DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS: 

20.1. O recebimento provisório ou definitivo dos serviços dar-se-á após a comunicação escrita da contratada e 
verificado os serviços, devendo o fiscal, Comissão ou grupo de trabalho, designado para o recebimento, 
em termos circunstanciados e assinados, verificar as ocorrências de vícios, defeitos ou incorreções, 
resultantes da execução dos trabalhos ou materiais empregados. 

 
20.2. O recebimento do objeto, quando provisoriamente, será realizado no prazo de 15 (quinze) dias, após o 

recebimento da comunicação da contratada e, em caso definitivo, no prazo de observação não superior a 
90 (Noventa) dias, salvo em casos excepcionais, devidamente justificados e previstos neste Edital. 

 
20.3. No caso do recebimento provisório, a contratada é obrigada a reparar, corrigir, reconstruir ou substituir, 

as suas expensas, no total, ou em parte, o objeto do presente Edital, desde que resultante de vícios, 
defeitos ou incorreções na execução dos trabalhos ou de materiais empregados, previamente lavrados
pelo responsável do recebimento. 

 
21. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 
21.1 O MUNICÍPIO DE SANTANA, se reserva o direito de Revogar ou Anular a licitação referente a este Edital, 

por conveniência, oportunidade ou vício, sem que caiba aos licitantes, direitos à indenização de qualquer 
espécie. 

21.2 - Os licitantes que tiverem dúvidas de caráter legal e técnico na interpretação dos termos deste Edital 
serão atendidos durante o expediente da manhã, ou seja das 08:00 às 12:00 horas, na sala onde 
funciona a CPL/PMS, no prédio da Prefeitura Municipal de Santana, na situada na av. Santana n° 2975, 
Bairro Paraíso Santana-AP. 

21.3 -  Os projetos e as especificações técnicas  serão considerados partes integrantes deste Edital, da 
proposta vencedora e do  Contrato a ser firmado, independentemente de sua transcrição neste 
documento. 

21.4 - O licitante interessado deverá comparecer a CPL/PMS, para obter informações relativas a aquisição de 
cópias dos projetos referentes a prestação dos serviços. 

 
21.5 - O licitante neste ato fica cientificado que os serviços já cotados na  respectiva planilha de serviços 

(previsões reais do projeto  básico ou executivo, art. 7, § 4º, da Lei nº 8.666/93), não poderão ser objeto 
de instrumento de aditamento de contrato. Se por ventura existirem serviços a serem realizados que não 
constem da planilha da Secretaria Municipal de Obras Públicas e Serviços Urbanos-SEMOP ou o 
licitante encontrar diferença nos quantitativos apresentados, estes devem ser arguidos na fase própria, 
nos termos e prazos do art. 41, § 2º da Lei nº 8.666/93, cuja conveniência e oportunidade serão julgadas 
pelo setor competente da SEMOP. 

21.6 - A empresa contratada se responsabilizará por quaisquer danos pessoais ou materiais que ocorrerem 
durante a execução dos trabalhos, inclusive a terceiros e pelo pagamento de seguros, leis sociais e 
quaisquer despesas referentes aos mesmos. 

21.7 - O Prazo de Validade da Proposta não poderá ser inferior a 60 (Sessenta) dias, contados de sua 
apresentação. 

21.8 - O simples comparecimento à licitação implica na declaração de que o licitante está de posse, conhece 
e examinou, detalhadamente, toda a documentação desta e que, ao formular sua proposta não 
constatou discrepância nos dados fornecidos no citado documento; que conferiu todos os valores e 
quantitativos existentes, e que, em decorrência do exposto, assume integral responsabilidade por 
eventuais erros e omissões em sua proposta. 

21.9 -  A contratada se obriga a entregar  a responsabilidade de execução  dos serviços referentes a este 
Edital a Engenheiro ou  Arquiteto devidamente habilitado pelo CREA ou CAU. 

21.10 - A empresa vencedora da licitação referente a este Edital verificará a possibilidade de preferência na 
contratação de mão-de-obra do local onde serão executados os serviços. 

21.11 - Quaisquer dúvidas surgidas após a apresentação da proposta, ficará exclusivamente sujeita à 
interpretação da CPL/PMS. 
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21.12 - São partes integrantes deste Edital os seguintes Documentos: 
 

ANEXO I – PROJETO BÁSICO 
ANEXO II – MODELO DE CREDENCIAMENTO 
ANEXO III – MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 
ANEXO IV – MODELO DE DECLAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE MICRO EMPRES OU EMPRESA 
PEQ. PORTE 

ANEXO V – MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO DE PROPOSTA 
INDEPENDENTE ANEXO VI – MODELO DE DECLARAÇÃO DE REQUISITOS 
CONSTITUCIONAIS 
ANEXO VII – MODELO DE ATESTADO DE CAPACIDADE 
TÉCNICA ANEXO VIII – MODELO DE PROPOSTA 
COMERCIAL 
ANEXO IX – MINUTA DE 
CONTRATO ANEXO X – 
PLANILHA DE ORÇAMENTO 
ANEXO XI – CRONOGRAMA 
ANEXO XII – COMPOSIÇÕES DE 
CUSTO ANEXO XIII – MEMORIAL 
DE CÁLCULO ANEXO XIV - BDI 

 

21.13 - O Município de Santana, poderá aplicar ao licitante vencedor, sanção administrativa, na ocorrência das 
hipóteses previstas nos artigos 86 e 87 da Lei n° 8.666/93, garantindo-lhes o direito de defesa. 

21.14 - Para dirimir dúvidas referentes a esta licitação, elege-se o fórum da comarca de Santana. 
21.15 - A CPL/PMS, a seu exclusivo juízo, poderá suspender a sessão, tanto na primeira quanto na segunda 

fase desta licitação para análise da documentação/proposta. 
21.16 - O licitante que interpor recurso meramente procrastinatório do qual resulte prejuízos ao Município de 

Santana, responderá pelos mesmos na forma da Lei, independentemente da aplicação do disposto no 
art. 93 da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores. 

21.17 - É facultada a CPL/PMS, em qualquer fase desta licitação, a promoção de diligências destinadas a  
esclarecer  ou  a  complementar a instrução deste procedimento licitatório. 

21.18 - A Comissão Permanente de Licitação poderá inabilitar ou desclassificar o licitante que, no decurso da 
licitação, não agir com  lisura ou e decoro /ou atentar contra a idoneidade da CPL/PMS, ou quando o 
representante legal do licitante se portar inconvenientemente durante a licitação, sem que lhe assista o 
direito à reclamação ou indenização de qualquer natureza. Casos omissos neste edital serão resolvidos 
pela Lei 8.666/93, CRFB e CC. 

 
21.19 - Tanto a documentação referente a habilitação quanto a proposta de preços, deverão ser apresentadas 

encadernadas e suas folhas numeradas, caso isso não ocorra, o licitante não será inabilitado ou 
desclassificado, porém a CPL/PMS não se responsabilizará por extravio de páginas. 

21.20 - O recebimento definitivo exonera a Contratada dos encargos contratuais, mas não da  responsabilidade  
pela  solidez  e  segurança do serviço, por cinco anos, nos termos do Artigo 618 do CC, nem das faltas 
ético-profissionais e muito menos das sanções penais cabíveis em razão de morte ou lesão corporal 
causada a terceiros e a ele imputável por dolo ou culpa na execução imperfeita do objeto do contrato. 

21.21 -   A empresa licitante sediada fora do Município de Santana, caso vença a licitação e seja contratada, 
deverá instalar escritório   de representação, visando estabelecer relação entre empresa e 
Administração, referente a execução dos serviços. 

21.22 - Qualquer manifestação em relação à presente licitação, fica condicionada à apresentação de 
documento de identificação e instrumento público de procuração ou instrumento particular, com firma 
reconhecida. Em sendo sócio, dirigente, proprietário ou assemelhado, deverá apresentar cópia do 
Contrato Social e documento de identidade. 

 
 

Santana - AP, 31 de janeiro de 2019. 

 
 

 
SEBASTIÃO CLÉSSIO ALFAIA DA TRINDADE 

Presidente da CPL/PMS 
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ANEXO I 
PROJETO BÁSICO/ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

 
NOME OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE RUAS EM BLOCOS SEXTAVADOS COM MEIO-FIO, SARJETA E 

DRENAGEM SUPERFICIAL NO MUNICÍPIO DE SANTANA-AP, RUA UBALDO 

FIGUEIRA. 

 
 
 
 
 
 

NATUREZA DOS SERVIÇOS: PAVIMENTAÇÃO/DRENAGEM LOCALIZAÇÃO DA OBRA: MUNICIPIO DE 

 
 
 

 
SANTANA / AP ASSUNTO: ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 



ESTADO DO AMAPÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

1. FINALIDADE 

As presentes especificações técnicas visam a estabelecer as condições gerais para a Obra de: 

PAVIMENTAÇÃO DE  RUAS EM BLOCOS SEXTAVADOS COM MEIO-FIO, SARJETA E  DRENAGEM  

SUPERFICIAL  NO  MUNICÍPIO  DE SANTANA-AP, RUA UBALDO FIGUEIRA. 

 
2. DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
A execução dos serviços deverá ser de acordo com o projeto, planilha de custos, especificações  

técnicas  e  normas  descritas neste documento, assim como posturas Federais, Estaduais e Municipais em 

vigor e os regulamentos das Companhias Concessionárias de água, luz e etc. 

Em caso de dúvidas relacionadas ao entendimento dos projetos, especificações e planilhas 
orçamentárias, estas serão 

dirigidas pela fiscalização. 

A Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos designará um técnico, doravante nomeado 

fiscal  com  a  competência de fiscalizar o fiel cumprimento do estabelecido, com autoridade para impugnar 

demolir e refazer os serviços em desacordo com as especificações do projeto. 

A presença da fiscalização da obra não diminui a responsabilidade da contratada, que deverá manter 

um responsável técnico pela obra no local, no mínimo pelo período de três horas e toda vez que for 

requisitado. 

A Contratada deverá manter no canteiro de obra um jogo completo (projetos, especificações e planilha 

de custo), para utilização da fiscalização. 

O  construtor  requererá  a  aprovação  dos   projetos   junto   ao   CREA,   Prefeitura   e 

Concessionárias de Água e Luz,  bem como providenciará todos os documentos de regularização da obra, 

desde o Alvará de Construção até o Habite-se se for o caso, e deverá apresentar um jogo de cópias aprovadas 

juntamente com o Alvará de Construção à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, no prazo de 30 

(Trinta) dias a contar da data ORDEM DE SERVIÇO. 

O construtor é obrigado a manter na obra um livro destinado a “DIÁRIO DE OCORRÊNCIAS”, onde deverão 

ser feitas anotações pela fiscalização. 

As anotações registradas pela fiscalização no “DIÁRIO DE OCORRÊNCIAS” e não 

contestadas pelo construtor, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas a partir da data de anotações, serão 

consideradas aceitas pelo construtor. 

Toda e qualquer modificação introduzida no projeto, detalhes  e  especificações  só  será admitida  

com  a  prévia  autorização da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, devidamente registrado no “DIÁRIO DE 

OCORRÊNCIAS” e assinado pelo fiscal da obra. 

Ficará o construtor obrigado a demolir e refazer os trabalhos rejeitados logo após o registro no Diário 

de Ocorrência da obra, ficando por sua conta exclusiva, as despesas desses serviços. 

 
É de inteira responsabilidade da Empreiteira a reconstituição de todos os danos e avariais causadas 

aos serviços já realizados e/ou a terceiros provocados pela execução da obra. 

A guarda e vigilância dos materiais necessários à obra e ainda não 

entregues a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos. São 

de responsabilidade da CONTRATADA. 

 
2.1. OBJETO 

 
As presentes especificações estabelecem as condições em que deverão ser executados os serviços 

da Obra de PAVIMENTAÇÃO DE RUAS EM BLOCOS SEXTAVADOS COM MEIO-FIO, SARJETA E 

DRENAGEM SUPERFICIAL NO  MUNICÍPIO DE SANTANA- AP, RUA UBALDO FIGUEIRA. 

 
2.2. DESCRIÇÃO SUCINTA 

 
O  projeto  de  PAVIMENTAÇÃO  DE  RUAS  EM  BLOCOS  SEXTAVADOS  COM  MEIO-  FIO,   
SARJETA   E DRENAGEM 

SUPERFICIAL NO  MUNICÍPIO  DE  SANTANA-AP,  RUA UBALDO FIGUEIRA, serão compostas por: execução 
de pavimentação em 
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blocos sextavados com área pavimentada de 4.279,05 m², contendo drenagem superficial compreendendo 

meio fio de concreto pré- fabricado, linha d’água (sarjeta), bem como profunda com instalações de tubulações de 

concreto armado, bocas de lobo e poços de visita, também edificará passeio público com 1.006,61 m² em calçada 

em concreto e rampa de acessibilidade. A pavimentação receberá uma base de 15 cm com material laterítico 

compactado com proctor normal de 100%, um colchão de areia de 6 cm de altura e blocos sextavados com 

espessura de 8 cm e concluindo com serviços de limpeza final. 

 
2.3. REGIME DE EXECUÇÃO 

A obra será executada sob um regime de Empreitada por preço global. 

 
2.4. PRAZO 

O prazo para execução da obra será de 180 (cento e oitenta) dias corridos, contados a partir da data 

de emissão da respectiva Ordem de Serviço. 

 
2.5. ABREVIATURAS 

As abreviaturas nesta especificação técnicas seguiram a ordem abaixo discriminada: 

2.5.1 – PMPS: Prefeitura Municipal de Santana 

2.5.2 - FISCALIZAÇÃO: Engenheiro ou preposto credenciado pela Secretaria Municipal de Obras e 
Serviços Urbanos. 

2.5.3 - CONTRATADA: Firma com a qual for contratada a execução das obras 

2.5.4 - ABNT: Associação Brasileira de Normas Técnicas 

2.5.5 - CREA: Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia 

2.5.6 - ART: Anotação de Responsabilidade Técnica 

2.5.7 – DNIT: Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes, antigo DNER 

2.5.8 – DNER: Departamento Nacional de Estradas de Rodagem 

 
2.6. DOCUMENTOS COMPLEMENTARES 

 
Serão documentos complementares a estas especificações técnicas normas da ABNT aqui 

transcritas, estando ou não listadas como anexo. 

Os documentos complementares serão: 

2.6.1 - Todas as normas da ABNT relativas ao objeto destas especificações técnicas; 

2.6.2 - Todas as normas do DNIT/DNER relativas ao objeto destas especificações técnicas; 

2.6.3 - Instruções técnicas e catálogos de fabricantes, quando aprovados pela 

FISCALIZAÇÃO; 

2.6.4 - As normas estaduais do Governo do Estado do Amapá e de suas concessionárias de serviços 

públicos e as normas do CREA/AP 

2.6.5 – As normas municipais de Santana, incluindo as especificadas de cada 

secretaria municipal. 

 
2.7. MATERIAIS 

 
Todos os materiais necessários serão fornecidos pela CONTRATADA. Deverão ser de qualidade 

satisfatória de acordo com as normas abaixo descritas: 

NBR 07211 - 1983 - Agregado para Concreto; 

NBR 7362-1-2001- Requisitos para tubos de PVC com junta elástica; NBR 08044 - 1983 - 

Projeto Geotécnico; 

NBR 08953 - 1992 - Concreto para Fins 

Estruturais; NBR 12561 - 1992 - Calçado 

de Proteção; 

NBR 05732 - 1991 - Cimento Portland 

Comum NBR-1251/93 – Imprimação 

Ligante 
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NBR-9686/93, NBR-12950/93 E EB-1686/93 - Imprimação 

Impermeabilizante NBR-1391/91, NBR-1 2307/91 e NBR-

12752/92 – melhorias do subleito 

NB-1337/91, EB-20 96/91 – Base de solo Cimento 

Especificações das marcas citadas nas especificações dos serviços  constituem  apenas  referência,  

admitindo  a substituição por outras marcas similares (tipo, função, resistência, estética e apresentação), com 

previa consulta e aprovação pela FISCALIZAÇÃO. 

 
2.8. MÃO-DE-OBRA E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 

 
A CONTRATADA deverá empregar somente mão-de-obra qualificada com comprovação de função 

profissional (pedreiros, carpinteiros, ferreiros, soldadores, etc.) registrada na Carteira de Trabalho para 

execução de todos os serviços. Correndo por conta da mesma as despesas relativas às leis sociais, seguros, 

vigilância, transporte, alojamento e alimentação do pessoal, durante todo o período da obra. 

A CONTRATADA deverá fornecer a relação de pessoal e a respectiva guia de recolhimento das 

obrigações com o 

INSS. 

Ao final da obra, a CONTRATADA deverá fornecer toda a documentação pertinente a execução da obra: 
Certidão 

Negativa de Débitos com o  INSS,  Certidão  de  Regularidade  de Situação perante o FGTS e Certidão de 

Quitação do ISS referente ao contrato. 

 
2.9. RESPONSABILIDADE TÉCNICA E GARANTIA 

 
A CONTRATADA deverá apresentar, antes do início dos trabalhos, as ART referentes à execução da 

obra e aos projetos, incluindo os fornecidos pela CONTRATANTE. A guia da ART deverá ser mantida no local 

dos serviços. Com relação ao disposto no Art. 618 do Código Civil Brasileiro, entende-se que  o  prazo  de  05  

(cinco)  anos,  nele  referido,  é  de  garantia  e  não  de prescrição. O prazo prescricional para intentar ação 

civil é de 10 anos, conforme Art. 205 do Código Civil Brasileiro. 

 
2.10. PROJETOS 

 
Todos os projetos básicos (locação, arquitetônico, topográfico, drenagem etc.) serão fornecidos pela 
CONTRATANTE. 

 
Se  algum  aspecto  destas  especificações  estiver  em  desacordo  com  normas  vigentes  da ABNT,  

CREA  e  Governo  do Estado prevalecerão às prescrições contidas nas normas desses órgãos. 

 
2.11. DIVERGÊNCIAS 

Em caso de divergência de informações com relação aos projetos e especificações técnicas deverá 

ser considerado: as normas da ABNT ou DNIT citadas ou não nessa especificação; as cotas dos desenhos 

prevalecem sobre suas dimensões,  medidas em escala; os desenhos de  maiores escalas prevalecem sobre 

os de menor  escala e os desenhos de datas mais recentes  prevalecem sobre os mais antigos. 

 
2.12. CANTEIRO DE OBRAS E LIMPEZA 

 
A CONTRATADA deverá fornecer e instalar a  placa  padrão  da  PREFEITURA MUNICIPAL DE 

SANTANA/AP, cujo  padrão será fornecido pela CONTRATANTE. Devendo ser  instalada  em  posição  de  

destaque  no  canteiro   de   obras,   com   previa aprovação da FISCALIZAÇÃO. 

 
Todas as despesas referentes às ligações provisórias hidráulicas, sanitárias e de energia elétrica 

necessária para o canteiro de obras e a utilização das mesmas são de responsabilidade da CONTRATADA. 

 
3. ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS E MATERIAIS 
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3.1. SERVIÇOS PRELIMINARES: 
 

Considerações gerais: Deverão ser seguidas as recomendações e determinações da norma 

DNIT, DNER-ES344-97- serviços preliminares (anexo 02) e NR-18. 

Além das exigências da norma acima listada, os serviços do item Serviços Preliminares 

também deverão seguir as indicações abaixo, descritas individualmente para cada sub item. 

 
3.1.1. PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 

 
As placas deverão  ser  confeccionadas  de  acordo  com  as  cores,  medidas,  proporções  e demais 

orientações da SEMOP. Elas deverão ser confeccionadas em chapas planas, metálicas, galvanizadas ou de 

madeira compensada impermeabilizada, em material resistente às intempéries. As informações deverão estar 

em material plástico (poliestireno), para fixação ou adesivação nas placas. Quando isso não for possível, as 

informações deverão ser pintadas com pintura a óleo ou esmalte. Dá-se preferência ao material plástico pela 

sua durabilidade e qualidade. 

As placas serão afixadas pelo Agent e Promotor, em local visível, preferencialmente no acesso 

principal do empreendimento ou voltadas para a via que favoreça melhor visualização. As placas  devem  ser  

mantidas  em  bom  estado  de  conservação,  inclusive quanto à integridade do padrão das cores, durante 

todo o período de execução do projeto. 

Serão consideradas as dimensões 3,00 x 2,00 m, estruturada com perna mancas aplainadas, fixados 

por esteios aplainados de 0,10 x 0,10 x 4,00m com painel em zinco, pintadas em esmalte sintético de acordo 

com o modelo fornecido pela fiscalização, devendo ser fixadas ao terreno através de blocos de concreto 

simples nas dimensões 40 x 40 x 450 cm, nos m locais a serem indicados pela fiscalização. 

 
3.1.2. EXECUÇÃO  DE  CENTRAL  DE  FÔRMAS,  PRODUÇÃO  DE ARGAMASSA OU 

CONCRETO EM  CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E 

EQUIPAMENTOS. 

 
O Deposito e central de concreto da obra deverá ser construído em madeira do tipo virola nas paredes 

e assoalho, com telhamento de fibrocimento, devendo ser composto no mínimo dos 

seguintes ambientes: 

Depósito de materiais (cimento, tintas, etc.); 

Almoxarifado para guarda de equipamentos, ferramentas, utensílios, peças e 

aparelhos topográficos; Fornecimento de energia e instalações elétricas; 

Instalações sanitárias, banheiros e vestiários para todo o pessoal da obra; 

Instalações para alimentação (refeitório) seguindo  as  normas  técnicas  da  Delegacia regional do 

Trabalho (D.R.T.) e da NR-18; 

Salas para fiscalização, engenharia, produção e tecnológico. 

 
3.1.3. LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, 

UTILIZANDO MOTONIVELADORA 

Os serviços de limpeza consistem no conjunto de operações destinado a remoção de tocos, raízes, da 

camada de solo orgânico, de entulho, matacões  ou  qualquer  outro  material  considerado prejudicial, na 

profundidade necessária  até o nível do terreno considerado apto para terraplenagem. 

 

3.1.4. CARGA   E   DESCARGA   MECANICA    DE    SOLO    UTILIZANDO CAMINHAO 

BASCULANTE    6,0M3/16T M3 E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS  128  HP,  

CAPACIDADE  DA   CAÇAMBA   1,7   A  2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG 

 
A escavação e carga do material obtido pela raspagem mecanizada da superfície da rua e 

avenida serão feita através de uma Pá carregadeira. 
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O material proveniente do serviço de raspagem mecanizada será removido, podendo ser 

transportado para local de “bota-fora” a critério da fiscal, não sendo permitida a sua deposição em locais de 

aterros nem sua permanência em locais que possam provocar a obstrução dos sistemas de drenagem 

natural. devendo sempre seguir neste serviço as recomendações de segurança tanto das fiscalizações da 

P.M.S, quanto da D.R.T. 

 
3.1.5. TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM  VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM. 

 
Os entulhos provenientes desta limpeza deverão ser transportados por caminhão basculante para um 

local a ser definido  pela fiscalização com distância máxima de 15 km. O carrego destes contêineres será com 

máquina pá-carregadeira, evitando o acúmulo demasiado de material, devendo sempre seguir neste serviço as 

recomendações de segurança tanto das fiscalizações da P.M.S., quanto da D.R.T. 

 
3.1.6. ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA 

SERIE TRIFASICA 40A EM POSTE DE MADEIRA 

 
Caberá a empresa a providenciar a entrada provisória de energia elétrica, para os serviços inicias em 

poste de madeira, de acordo com demanda de serviço. Sendo a mesma responsável pelas taxas cabíveis a 

companhia de energia. 

 
3.1.7. SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE 

SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE 

 
A implantação da pavimentação seguirá rigorosamente a planta de locação topográfica fornecida pela 

Secretaria de obras/Santana. Caso haja qualquer dúvida em cumprir esta norma, em decorrência do 

levantamento executado, deverá ser consultado a Secretaria de obras/Santana para esclarecimento e solução. 

A obra deverá ser locada rigorosamente de acordo com o projeto, sendo a CONTRATADA 

responsável exclusiva por quaisquer erros de nivelamento e/ou alinhamento, correndo por sua conta a 

demolição e reconstrução dos serviços considerados imperfeitos pela FISCALIZAÇÃO. 

A locação será executada com  instrumentos  devendo  ficar  registrada,  em  banquetas  de madeira, 

no perímetro do  terreno e/ou em torno da obra. As despesas com os trabalhos topográficos necessários à 

locação das diversas unidades da obra correrão por conta da CONTRATADA. Uma vez feita a locação da obra, 

será solicitada a presença do Engenheiro Fiscal, para fazer comparação com o projeto. Qualquer trabalho 

iniciado sem esta verificação estará sujeito à rejeição. Quaisquer dúvidas que surjam na locação, em 

consequência de diferença de dimensões no terreno ou outras causas, deverão ser esclarecidas e resolvidas 

pela FISCALIZAÇÃO. 

A CONTRATADA deverá prever a utilização de  equipamentos  topográficos  ou  outros equipamentos 

adequados ao  perfeito levantamento para a elaboração final dos projetos e greides, bem como  para  a  

locação  e  execução  dos  serviços  de acordo com as locações e os níveis estabelecidos nos projetos. 

A CONTRATADA deverá inicialmente efetuar o levantamento topográfico do local com a locação de 

edifícios adjacentes, cercas, etc., taludes, árvores, meios-fios, etc., existentes, dando condições para o 

lançamento do leito definitivo das circulações, estacionamentos, etc., seus perfis longitudinais e transversais 

bem como do greide final. 

A CONTRATADA deverá aceitar as normas, métodos e processos determinados pela FISCALIZAÇÃO, 

no tocante a  qualquer serviço topográfico de nivelamento, e de marcações em geral relativos aos serviços. 

 

Antes do  início  dos  serviços  de  nivelamento,  a  FISCALIZAÇÃO  indicará  a 
CONTRATADA os R.Ns a serem considerados, com a suas respectivas cotas de nível. 

NORMAS PERTINENTES 

NBR 13133 – Execução de Levantamento Topográfico. 

 

 
3.2. ADMINISTRAÇÃO DE OBRA 

 

3.2.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL 
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A Contratada deverá  manter  na  direção  da  obra,  um  preposto  seu  com  conhecimentos técnicos 

que permita a execução com perfeição de todos os serviços, além dos demais elementos necessários à 

perfeita administração da obra, como engenheiro, Mestre de Obras, Vigias e encarregado geral. 

 
3.3. TERRAPLANAGEM 

 

 

normas: 

 
CORTE
S; 

Considerações gerais: Deverão ser seguidas as recomendações e determinações das 

DNER - ES 301-97 SUB-BASE GRANULOMÉTRICA; DNER-

ES280-97 – DNER-ES281-97 – EMPRESTIMOS; DNER-ES282-97 

– ATERRO; 

DNER-ES282-97-TERRAPLENAGEM-ATERROS; NBR 11682 - 1991 - 

Estabilidade de Taludes; 

NBR 11171 - 1990 - Serviços de Pavimentação; 

Além das exigências das normas acima listada, os serviços do item Terraplenagem Complementar 
também deverá 

seguir as indicações abaixo, descritas individualmente para cada sub item. 

 

3.3.1. CORTE E ATERRO COMPENSADO. 

Serviço de terraplenagem para construção de plataformas de fundação, pátios de manobra, corredores 

de tráfego, que é caracterizado pela escavação (remoção do terreno natural) seguida de translado do material 

para aterramento das áreas de cotas inferiores adjacentes, buscando o fechamento do terrapleno nos níveis 

preestabelecidos no projeto. O serviço só será executado se previamente autorizado pela FISCALIZAÇÃO, que 

se encarregará de examinar a qualidade do material escavado e aprovará o seu aproveitamento para execução 

das áreas de aterro. Os serviços de aterro e escavação serão executados em conformidade com o que 

estabelece as Especificações técnicas ou a critério da FISCALIZAÇÃO. 

 
3.3.2. ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A  CATEGORIA,  UTILIZANDO TRATOR  DE  

ESTEIRAS  DE  110  A  160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA 

CARREGADEIRA COM 170 HP. 

 
A escavação e carga do material obtido pela raspagem mecanizada da superfície da rua e avenida 

serão feita através de uma Pá carregadeira. 

O material proveniente do serviço de raspagem mecanizada será removido, podendo ser transportado para local de 

“bota- fora” a critério da fiscal, não sendo permitida a sua deposição em locais de aterros nem sua permanência em locais que 

possam provocar a obstrução dos sistemas de drenagem natural, devendo sempre seguir neste serviço as 

recomendações de segurança tanto das fiscalizações da P.M.S, quanto da D.R.T. 

 
3.3.3. TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE  10M3,  EM  VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30  KM. 

 
Os entulhos provenientes desta limpeza ou escavação e carga material deverão  ser transportados  

por  caminhão  basculante para a jazida de material laterítico. O carrego destes materiais será com máquina 

pá-carregadeira, evitando o acúmulo demasiado de material, devendo sempre seguir neste serviço as 

recomendações de segurança tanto das fiscalizações da P.M.S., quanto da D.R.T. 

 
3.3.4. COMPACTACAO MECANICA A 100% DO PROCTOR NORMAL - PAVIMENTACAO URBANA 

 
Medição: será medida por metro cúbico (m³) de material compactado até as cotas e limites mostrados 

nos desenhos.  Os levantamentos topográficos serão feitos no início e depois da compactação. 

 
Pagamento: de acordo com o preço unitário do metro cúbico (m³) de material compactado indicado na planilha de 
custos da obra. 
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Preço Unitário: deverão incluir os custos de mão-de-obra, equipamentos e materiais para realizar o serviço como 
especificado. 

 
3.4.  PAVIMENTAÇÃO 

Considerações gerais: Deverão ser seguidas as recomendações e determinações das normas:03). 
 

NR-18, ITEM 18.6; NBR 11171 - 1990 - Serviços de Pavimentação; DNER-ES345-97-FUNDAÇÕES; 

NBR 06137 - 1980 - Pisos para Revestimento de Pavimentos; DNIT 023/2004-ES, 

Drenagem e Bueiros Tubulares de concreto; DNER-ES346-9-ESTRUTURAS; 

Execução de Alvenaria sem Função Estrutural de Tijolos e Blocos Cerâmicos (anexo 03). Além das 
exigências das normas acima listada, os serviços do item Drenagem, Pavimentação de Passeio Público também 
deverá seguir as indicações abaixo, descritas individualmente para cada sub item. 

 
3.4.1. REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA 

 
NORMA DNIT 137/2010- ES 

1. DESCRIÇÃO A Regularização do Subleito é o conjunto de operações executadas na superfície do subleito 

de rodovias a pavimentar, compreendendo cortes e/ou aterros até 0,20 m de espessura e a compactação da 

mesma, de modo a conferir condições adequadas em termos geométricos e tecnológicos. 

2. MATERIAIS Os materiais empregados na Regularização do  Subleito  serão  os  da  própria camada final de 

terraplenagem. No  caso de substituição ou adição de material, estes deverão ser provenientes de ocorrências 

previamente estudadas, obedecendo as seguintes condições: Diâmetro máximo de partícula igual ou inferior a 

76 mm. ISC (Índice de Suporte Califórnia) (MÉTODO DNER -  ME 49/94, igual ou superior ao do m (DNER-ME 

129/94), de acordo com o estabelecido no projeto; 

Expansão, medida no ensaio referido acima, inferior a 2%. 

3. EQUIPAMENTOS O equipamento deverá ser aquele capaz de executar os serviços sob  as condições 

especificadas e produtividade requerida e poderá compreender basicamente as seguintes unidades: 

Motoniveladora pesada, equipada com escarificador; Caminhão-tanque irrigador; Trator agrícola; Grade de 

disco; Rolos compactadores compatíveis com o tipo de material empregado e as condições de densificação 

especificadas, devendo incluir obrigatoriamente rolo liso pneumático autopropulsor com pressão variável. 

 
3.4.2. ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA,  UTILIZANDO TRATOR  DE  

ESTEIRAS  DE  110  A  160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA 

CARREGADEIRA COM 170 HP. 

IDEM ITEM 3.3.2 

 
3.4.3. TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10  M3,  EM  VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM. 

IDEM ITEM 3.3.3 

 
3.4.4. EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM SOLO ESTABILIZADO 

GRANULOMETRICAMENTE - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E 

TRANSPORTE E SOLO. 

 
Compreende as operações de espalhamento, mistura e pulverização, umedecimento ou secagem, 

compactação e acabamento dos materiais importados, realizados na pista devidamente preparada na largura 

desejada, nas quantidades que permitam, após compactação, atingir a espessura desejada. 

O grau de compactação  deverá  ser  no  mínimo,  100%  em  relação  à  massa  específica aparente 

seca máxima, obtida  no ensaio com energia do próctor Normal, e o teor de umidade deverá ser a umidade 

ótima do ensaio citado variando até 2%, para mais ou para menos. 

CONTROLE TECNOLÓGICO 

Serão procedidos os seguintes ensaios: 

Determinação de massa específica aparente “in situ”, com espaçamento máximo de 100 m de pista, nos pontos onde foram 

coletadas as amostras para os ensaios de compactação; 

Uma determinação do teor de umidade a cada 100 m, imediatamente antes da compactação, com 

tolerância de até 2% da umidade ótima; 
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Ensaios de caracterização (limite de liquidez, limite de plasticidade e granulometria), com 

espaçamento máximo de 300 m de pista; 

Um ensaio de CBR, com espaçamento máximo de 300 m de pista; 

Um ensaio de densidade  (compactação),  com  energia  do  Procter  Normal,  para determinação da 

massa específica aparente seca máxima, com espaçamento máximo de 300m de pista, com amostras coletadas 

em pontos obedecendo sempre à ordem: bordo direito, eixo, bordo esquerdo, eixo, bordo direito, etc., a 60 cm 

do bordo. O número de ensaios de compactação poderá ser reduzido desde que se verifique a homogeneidade 

do material; 

Ensaio de índice de suporte Califórnia em energia normal. 

CONTROLE GEOMÉTRICO 

Após a execução da sub-base e base, proceder-se-á ao substrato de areia com relocação e 

nivelamento do eixo e dos bordos permitindo-se as seguintes tolerâncias: 

10 cm quanto à largura da plataforma da via; 

Nas vias  de  perfil  abaulado,  até  20%,  em  excesso,  para  flecha  de  abaulamento,  não  se  

tolerando  falta.  Na verificação do desempenho longitudinal da superfície não  se  tolerarão flechas maiores 

que 1,5 cm, quando determinadas pôr meio de régua de 3,00 metros; 

10% quanto à espessura média da camada de base. 

Durante todo o serviço deverá estar presente à equipe de topografia da CONTRATADA, garantindo 

que a altura do aterro, bem como o nivelamento permaneça dentro das determinações de projeto. 

O grau de compactação deverá atingir a taxa de 100% em proctor normal. 

 
3.4.5. EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTER TRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 

25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. 

Definição 

O pavimento é constituído por lajotas ou blocos de concreto de cimento Portland com diversos 

formatos, justapostos, com ou sem articulação e rejuntados ou não com material asfáltico, assentados  sobre  

lastro  de  areia  lavada, executados sobre base; de acordo com os alinhamentos, perfis, dimensões e seção 

transversal estabelecida  pelo  projeto  e  confinada lateralmente por sarjetas e meio-fio. 

Blocos de concreto 

As peças pré-moldadas de concreto devem ser fabricadas por processos que assegurem a obtenção 

de concreto suficientemente homogêneo, compacto e de textura lisa, devendo atender as exigências da NBR 

9781(1) e as seguintes características: 

a) formato geométrico regular, não apresentando dimensões superiores a 30cm nas duas 
direções ortogonais; 

b) devem possuir as arestas da face superior bisotadas com um raio de 3 mm; 

c) Todos os blocos deverão apresentar a espessura de 8 cm; 

d) quanto ao desempeno das faces, não são toleradas variações superiores a 3 mm, que 

devem ser medidas com o auxílio de régua apoiada sobre o bloco. 

e) a resistência característica à compressão, determinada 

conforme NBR 9780, deve ser maior ou igual a 35 MPa para solicitação de 

veículos comerciais, ou de linha, 

Areia 

A areia lavada utilizada no lastro deve ser livre de torrões de argila, matéria orgânica 

Equipamentos 

Antes do início dos serviços todo equipamento deverá ser examinado e aprovado pelo 

O equipamento básico para a execução da camada de pavimento com peças pré-moldadas de 

concreto compreende as seguintes unidades: 

a) rolo compressor liso de 10 t a 12 t; 

b) caldeira para asfalto, dotada de rodas pneumáticas, engate para reboque, torneira lateral 

para retirada de asfalto em baldes ou regadores, maçarico e termômetros; 

c) outras ferramentas, tais como: pás, picaretas, carrinhos de mão, régua, nível de pedreiro, 

cordões, ponteiras de aço, vassouras, alavanca de ferro, soquetes manuais ou mecânicos, placas vibratórias e 

outras; 
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Execução 

Condições Gerais 

 
 

Estiver liberada quanto aos requisitos de aceitação de materiais e execução. 

A superfície deve estar perfeitamente limpa, desempenada e sem excessos de umidade antes da 

execução do pavimento de com peças pré-moldadas de concreto. 

Durante todo o tempo que durar a execução do pavimento com peças pré-moldadas de concretos 

os serviços devem ser protegidos contra a ação destrutiva das águas pluviais, do trânsito e de outros agentes 

que possam danificá-los. É obrigação da executante a responsabilidade desta conservação. 

A base da camada dos blocos intertravados deve ser drenada, interligando o coxim de areia grossa 

à rede de drenagem, ou aos drenos laterais da via, a fim de permitir o escoamento 

d'água. 

Quando este tipo de pavimento for executado sobre a sub-base, esta deve ser constituída por 

material coesivo de granulometria fechada, ou seja, com mínimo de vazios, para evitar a perda de areia da 

camada de assentamento das peças, contribuindo para melhoria no padrão de acabamento da superfície do 

pavimento. 

 
Colchão de areia 

Sobre a sub-base ou base concluída deve ser lançada uma camada de areia lavada media ou grossa, 

com diâmetro máximo de 4,8 mm e com espessura uniforme, após compactada de 5 cm a  7cm,  na  qual  

devem  ser  assentados  os  blocos  de concreto. O coxim de areia deve ser confinado por guias e sarjetas, 

cuja colocação é obrigatória. 

 

Distribuição das Peças 

As peças transportadas para a pista devem ser empilhadas, de preferência, à margem desta. Cada 

pilha de blocos deve ser disposta de tal forma que cubra a primeira faixa à frente, mais o espaçamento entre 

elas. Se não for possível o depósito nas laterais, as peças podem ser empilhadas na própria pista, desde que 

haja espaço livre para as faixas destinadas à colocação de linhas de referência para o assentamento. 

 
Colocação de linhas de referência. 

Devem ser cravados ponteiros de aço ao longo do eixo da pista, afastados, no máximo, 10 m uns dos 

outros. Em seguida, cravar ponteiros ao longo de duas ou mais linhas paralelas ao eixo da pista, a uma 

distância desse eixo igual a um número inteiro, cinco a seis vezes as dimensões da largura ou comprimento 

das peças, acrescidas do espaçamento das juntas intermediárias. 

Marcar com giz nestes ponteiros, com o auxílio de régua e nível de pedreiro, uma cota tal que, referida 

ao nível da guia, resulte a seção transversal correspondente ao abaulamento estabelecido pelo projeto. 

Em seguida distender fortemente um cordel pelas marcas de giz, de ponteiro a ponteiro, segundo a 

direção do eixo da pista, de modo que restem linhas paralelas e niveladas. 

 
Assentamento das Peças 

O assentamento das peças deve obedecer a seguinte seqüência: 

a) iniciar com uma fileira de blocos, dispostos na posição normal ao eixo, ou na direção da 

menor dimensão da área a pavimentar, a qual deve servir como guia para melhor disposição das peças; 

b) o nivelamento do assentamento deve ser controlado por meio de uma régua de madeira, de 

comprimento um pouco maior que a distância entre os cordéis, acertando o nível dos blocos entre estes e 

nivelando as extremidades da régua a esses cordéis; 

c) o controle do alinhamento deve ser feito acertando  a  face  das  peças  que  se encostam 

aos cordéis, de  forma que as juntas definam uma reta sobre estes; 

d) o arremate com alinhamentos existentes ou com superfícies verticais deve ser feito com 

auxílio de peças pré- moldadas, ou cortadas em forma de ¼, ½ ou ¾ de bloco; 

e) o assentamento das peças deve ser feito do centro para as bordas, colocando-as de cima 

para baixo evitando- se o arrastamento da areia para as juntas, permitindo espaçamento mínimo entre as 

peças, assegurando um bom travamento, de modo que a face superior de cada peça fique um pouco acima do 

cordel; 

f) o enchimento das juntas deve ser feito com areia, pedrisco, ou outro material granular 
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inerte, vibrando-se a superfície com placas ou pequenos rolos vibratórios; 

g) após a vibração, devem ser feitos os acertos necessários e a complementação do material 

granular do enchimento até ¾ da espessura dos blocos; 

 
Rejuntamento 

Quando indicado em projeto, o rejuntamento das peças é feito com pedrisco seguido de argamassa de 

cimento: areia 1:6. Distribui-se  o  pedrisco  pelas  juntas  e  depois,  com  vassoura, procura-se  forçá-lo  a  

penetrar  nessas  juntas,  de  forma  que   cerca de ¾ de sua altura fiquem preenchidos. 

Depois, espalha-se a argamassa traçada e com vassourão força-se para que todos os vazios entre as 

peças seja preenchido.. 

Entre o esparrame do pedrisco e o rejunte em cimento: areia, deve ser procedida a 

compactação. Esta é feita passando-se o rolo compactador liso iniciando por passadas na borda da pista e 

progredindo o centro, nos trechos retos e até a borda externa, nos trechos em curva; 

A abertura das juntas deve estar compreendida entre 5 mm a 10 mm, salvo nos arremates, a 

critério da fiscalização. Não devem ser tolerados desníveis superiores a 5 mm, entre as bordas 

das juntas. 

Controle Geométrico e de Acabamento 

Após executar cada trecho de pavimento definido para inspeção, deve ser procedida a relocação e 

nivelamento do eixo e das bordas, de 20 m em 20 m ao longo do eixo, para verificar se a largura, a espessura 

e as cotas do pavimento estão de acordo com  o projeto. 

Materiais 

Blocos 

Os lotes são aceitos desde que: 

a) a variação individual das dimensões dos blocos seja de no máximo ± 5 mm; 

b) não apresentar dimensões superiores a 45 cm, nas duas direções ortogonais; 

c) não apresentar espessura mínima de 8 cm; 

As peças defeituosas do acabamento devem ser substituídas pelo fornecedor por peças que 

atendam às demais exigências, para que o lote possa ser aceito. 

Resistência 

A resistência característica estimada à compressão simples aos 28 dias de cura, calculada de acordo 

com a equação 5, do anexo B, é aceita desde que: 

a) seja maior ou igual a 35 MPa , quando tratar-se de áreas com solicitação de 

veículos comerciais, ou a definida no projeto da estrutura do pavimento; 

 
3.5. DRENAGEM SUPERFICIAL E PASSEIO PÚBLICO 

NORMAS UTILIZAVEIS: 

ABNT-NBR-9050- ACESSIBILIDADE A EDIFICAÇÕES, MOBILIÁRIO, ESPAÇOS E 

EQUIPAMENTOS URBANOS. ABNT-NBR-07583-EXECUÇÃO E UTILIZAÇÃO DE 

PASSEIOS PÚBLICOS 

ABNT-NBR-12255-EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETOS SIMPLES POR MEIO MECÂNICO 

ABNT-NBR-6118- PROJETO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO-PROCEDIMENTOS ABNT-NBR-

12654/92-CONTROLE TECNOLÓGICO DE MATERIAIS COMPONENTES DO CONCRETO 

ABNT-NBR-12655/96-PREPARO ECONTROLE E RECEBIMENTO DO CONCRETO ABNT-NBR-5739-

CONCRETO- ENSAIO DE COMPRESÃO DE CORPOS DE PROVE CILINDRICA 

ABNT-NBR-7223-CONCRETO- DETERMINAÇÃO DA CONSISTEÊNCIA PELO ABATIMENTO DO 

TRONCO DE CONE ABNT-NBR-9606-CONCRETO- DETERMINAÇÃO DA  CONSISTEÊNCIA  PELO 

ESPALHAMENTO DO TRONCO DE CONE 

3.5.1. ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS 
Os locais escavados deverão ficar livres de água, qualquer que seja a sua origem (chuva, vazamento 

de lençol freático, etc.), devendo para isso ser providenciada a sua drenagem através de esgotamento, para 

não prejudicar os serviços, ou causar danos aos serviços. 
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Toda escavação em geral, valas, etc. para passagem de tubulações, instalação de caixas, fundações, 

etc., em que houver danos aos pisos existentes ou recém construídos, estes deverão ser refeitos pela 

CONTRATADA,  no  mesmo  padrão  do  existente, ou conforme indicado neste memorial, seja ele de qualquer 

natureza. 

 
NORMAS UTILIZÁVEIS: 

NR 18 – CONDIÇÕES E MEIO AMBIENTE DE TRABALHO NA INDUSTRIA DA CONSTRUÇÃO – 

18.6 – ESCAVAÇÕES  NBR 9061 – SEGURANÇA DE ESCAVAÇÃO A CEU ABERTO NBR 12266 – 

PROJETO E 

EXECUÇÃO DE VALAS 

 
3.5.2. ATERRO MANUAL DE VALAS COM  SOLO  ARGILO-ARENOSO  E COMPACTAÇÃO 

MECANIZADA - (aterro da Calçada): 

 
NORMAS UTILIZÁVEIS: 

NBR 5681 – CONTROLE TECNOLOGICO DA EXECUÇÃO DE ATERROS EM OBRAS DE 
EDIFICAÇÕES 

Deve-se iniciar o aterro sempre no ponto mais baixo, em camadas horizontais superpostas de ate de 

15 cm e camada final  de ate 20 cm. Devera ser previsto o caimento lateral ou longitudinal para rápido 

escoamento das águas pluviais, evitando o seu acumulo em qualquer ponto. O aterro devera seguir três 

etapas: 1 – lançar o material com o equipamento de transporte; 2 – em seguida o espalhamento do aterro por 

meios mecânicos ou conforme o caso por meios manual; 3 – por ultimo a compactação do solo. 

Sempre que as condições locais permitirem, os serviços devem ser organizados para que se tenha 

uma ou mais frente de trabalho em que as citadas etapas sejam devidamente escalonadas. 

Sempre que houver  precipitação  pluvial  nessa  etapa,  a  percolação  da  água  aumenta  a umidade 

do solo muita acima da ótima, sendo necessária uma secagem posterior ou remoção do 

solo. 

3.5.3. ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 

CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 

ALTURA), PARA VIAS URBANAS 

 
3.5.4. ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM 

CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 

ALTURA), PARA VIAS URBANAS 

 
As guias deverão ser pré-moldadas, executadas em mesa vibratória com concreto resistindo aos 28 

dias de cura 22,5 MPa (fck28 = 22,5 MPa). O consumo mínimo de cimento será 319 kg/m³ de concreto. 

Traço sugerido para atingir a resistência estipulada acima: em volume 1:2 1/2:3 dando o seguinte 

consumo por m³ de concreto: 319 kg de cimento, 562 litros de areia seca ou 719 litros de areia úmida, 337 litros 

de brita 1, 337 litros de brita 2 e 207 litros de água. 

Para os meio-fio pré-moldados em mesa vibratória, o fator água-cimento deverá ser devidamente 

dosado, dando um consumo de água inferior ao apresentado. 

Consumo de concreto por metro linear: 

- Meio fio ..................... 0,0435 m³ 

As guias deverão estar rigorosamente dentro das medidas projetadas, padrão Prefeitura Municipal de 

Santana 13x15x30x100CM não devendo apresentar torturas superiores a 0,5 cm, constatadas pela colocação 

de uma régua na face superior e na face lateral sobre a sarjeta, bem como não serão aceitas guias quebradas. 

As guias serão assentadas rigorosamente no greide projetado e serão  rejuntadas  com 

argamassa de cimento e areia  média lavada e peneirada no traço 1:3 e as juntas serão alisadas com um 

ferro 3/8". 

As curvas serão executadas com 1/2 guia ou 1/4 de guia. 

As guias deverão ser assentadas diretamente sobre lastro de concreto 15mpa. 

As escoras dos meio fios, quando assentados, deverão ser feitas imediatamente após  o 

assentamento, em terra compactada nas costas das guias ou por meio de blocos de concreto (bolas), 

colocados também nas costas, na posição das juntas. 
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3.5.5. EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM 

TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. 

 
3.5.6. EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO 

CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. 

 
As sarjetas serão moldadas serão moldados in loco, conforme detalhe de projeto. 

As sarjetas deverão ser assentadas diretamente sobre o terreno que deverá ser apiloado com soquete 

ficando uniformemente compactado. Somente em casos excepcionais e devidamente definido e autorizado 

pela FISCALIZAÇÃO,  será  utilizado lastro de concreto magro para o assentamento e execução das sarjetas. 

A face superior da sarjeta deverá ser alisada com colher. 

A sarjeta sera executado da seguinte forma: em concreto fck maior ou igual à 15 Mpa, lançado sobre o 

solo devidamente compactado conforme orientações anteriores, espessura mínima do concreto de 10 cm e 

que deverá ser sarrafeado e alisado com a desempenadeira de madeira ou de aço, com o concreto úmido, 

borrifando-se argamassa com areia fina e média de forma a ficar o mais liso possível mas antiderrapante. 

As superfícies serão mantidas sob permanente umidade durante 7 dias após sua execução. 

 
NORMAS UTILIZÁVEIS: 

ABNT-NBR-6118- PROJETO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO- 

PROCEDIMENTOS 27 ABNT-NBR-12654/92-CONTROLE 

TECNOLÓGICO DE MATERIAIS 

COMPONENTES DO CONCRETO 

ABNT-NBR-12655/96-PREPARO E CONTROLE E RECEBIMENTO 

DO CONCRETO ABNT-NBR-5739-CONCRETO- ENSAIO DE 

COMPRESSÃO DE CORPOS DE PROVE CILÍNDRICA 

ABNT-NBR-7223-CONCRETO- DETERMINAÇÃO DA CONSISTÊNCIA PELO ABATIMENTO DO 
TRONCO DE CONE 

ABNT-NBR-9606-CONCRETO- DETERMINAÇÃO DA 

CONSISTÊNCIA PELO ESPALHAMENTO DO TRONCO DE 

CONE 

 
3.5.7. EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 

MOLDADO IN  LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. 

 
Será construída calçada em concreto com espessura de 7,0cm, com largura de 1,20m em concreto 

simples traço 1:4:8, respectivamente cimento; areia e brita, com espessura regular de 7 cm,  provido  de  junta  

de  dilatação  cruzada  em  madeira  ou PVC de 1,5cm,  com  espaçamento máximo de 1,00m entre as peças. 

Assentados sobre o substrato previamente preparado com  100% de compactação, bem como o controle de 

nível. 

As superfícies (substrato) deverão já estar previamente compactado, devendo também se umedecida 
próximo da saturação. 

 
NORMAS UTILIZÁVEIS: 

ABNT-NBR-12255-EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETOS SIMPLES POR 

MEIO MECÂNICO ABNT-NBR-9050-  ACESSIBILIDADE  A  EDIFICAÇÕES,  

MOBILIÁRIO,  ESPAÇOS  E  EQUIPAMENTOS URBANOS. 

ABNT-NBR-07583-EXECUÇÃO E UTILIZAÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS 

 
ABNT-NBR-12255-EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETOS SIMPLES POR MEIO MECÂNICO 

 
3.5.8. PISO    TÁTIL    DIRECIONAL    E/OU    ALERTA,    DE    CONCRETO, COLORIDO,     

P/DEFICIENTES    VISUAIS,  DIMENSÕES   20X20CM, APLICADO   COM   ARGAMASSA   

INDUSTRIALIZADA   AC-II,  REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE 

 
SINALIZAÇÃO TÁTIL HORIZONTAL - PISO TÁTIL RÍGIDO - CONCRETO 
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1. Memorial Descritivo: As Especificações Técnicas para o Piso Tátil de Concreto atendem as conformidades da 

NBR 9050/2004 e com o Decreto 5.296 de 02 de dezembro de 2004. Além de atender as especificações técnicas 

de peças de concreto para pavimentação e as Instruções Técnicas do Corpo de Bombeiros relativas às 

características de não propagação de fogo e extinguibilidade. Os pisos táteis são produtos que sinalizam o 

percurso, orientando a caminhada das pessoas com deficiência visual, ou mobilidade reduzida conduzindo com 

segurança e praticidade. São pisos utilizados em espaços públicos podendo ser aplicados externos ou internos. 

Como revestimento os pisos táteis devem atender a características como dimensão e contraste. Este tipo de 

revestimento não é idealizado para caminhar em cima. Sua função é sinalizar o percurso que deverá ser 

encontrado ao toque de uma bengala, que indicará o contraste com o piso adjacente pela textura ou contraste de 

claro-escuro. 

2. Modelos de Piso Tátil de Concreto: Os Pisos Táteis de Concreto consistem em dois modelos: Piso Direcional e Piso 
Alerta. 

- Alerta – A forma do piso alerta se constitui em troncos – cônicos compostos na superfície plana. 

O significado deste revestimento cabe em avisar o usuário de perigos e informar a necessidade de atenção 

redobrada sobre o próximo passo. Este produto deve ser aplicado para sinalizar obstáculos e elementos disposto 

no percurso, travessia de pedestres, e em alguns casos acessos verticais e horizontais. 

- Direcional – A forma do piso direcional constitui em barras compostas em um único sentido na superfície plana. O 

significado deste revestimento corresponde à superfície de trajeto ou de orientação funcionando no sentido do 

curso de pedestres. 

2.1 Contraste O contraste deve ser usado para sinalizar situações que  exige  compreensão  do ambiente 

construído. O contraste ajuda pessoas com deficiência visual e outras dificuldades, a ter melhor orientação no 

espaço físico. As placas devem ser contrastantes com o piso adjacente, isto é, contraste de claro-escuro e/ou 

escuro-claro. Os Pisos Táteis de Concreto proporcionam várias cores, que atendem qualquer tipo de projeto. As 

cores  podem  ser  aplicadas  para  melhor acabamento estético, porém não determinam  diferença de contraste. 

3. Dimensão do Piso Tátil De Concreto 

3.1Piso Direcional 
 

3.2Piso de Alerta 

 

4. Propriedades do Piso Tátil De Concreto 

Os Pisos Táteis de  Concreto  constituem-se  da  mistura  de  cimento,  areia,  água,  aditivos  complementares e 

pigmentação formando uma massa para o molde das

 peças. 
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5. Aplicação 

As placas devem ser contrastantes com o piso adjacente e a aplicação é a  garantia  do funcionamento deste 

revestimento. A  aplicação deve atender os parâmetros da NBR 9050/2004 e/ou correlatas as normas técnicas 

brasileira de acessibilidade. 

6. Instalação 

A aplicação deste revestimento é integrada ao piso, sendo aplicado direto no contra piso. Para a fixação das 

placas, deve ser utilizada argamassa e rejunte adequado. O piso deve estar nivelado para receber as placas 

respeitando as medidas para que não forme desnível. 

 

 

 
 

3.6. DRENAGEM PROFUNDA 

Considerações gerais: Deverão ser seguidas as recomendações e determinações das 

normas: 

 

 
03).NR-18, ITEM 18.6; NBR 11171 - 1990 - Serviços de Pavimentação; DNER-ES345-97-FUNDAÇÕES ; 

NBR 06137 - 1980 - Pisos para Revestimento de Pavimentos; DNIT 023/2004-ES, 

Drenagem e Bueiros Tubulares de concreto; DNER-ES346-9-ESTRUTURAS; 

Execução de Alvenaria sem Função Estrutural de Tijolos e Blocos Cerâmicos (anexo 

Além  das  exigências  das  normas   acima   listada,   os   serviços   do   item   Drenagem, 

Pavimentação   de   Passeio   Público também deverá seguir as indicações abaixo, descritas individualmente 

para cada sub item. 

3.6.1. LOCACAO E NIVELAMENTO DE EMISSARIO/REDE COLETORA COM AUXILIO 

DE EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO 

 
Será executado conforme detalhes em projeto, respeitando as cotas do projeto etc., e nos casos em que  

se  fizer  necessário de acordo com as exigências da fiscalização. Sempre que necessário e/ou por exigência da 

fiscalização  a  CONTRATADA  deverá  contar com equipe de topografia na obra, tanto para demarcações 

quanto para conferencia. 

ABNT-NBR- 13133- EXECUÇÃO DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO 

 
3.6.2. ESCAVACAO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM 

ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 

0,78 M3 

A escavação das valas para o assentamento dos tubos de concreto deverá obedecer a cota do fundo 

da vala no eixo, com a declividade indicada no projeto devendo obedecer rigorosamente esta cota para 

atender o recobrimento mínimo de 0,65m. 

NBR-9061-85-SEGURANÇA DE ESCAVAÇÃO A CÉU ABERTO COMPLEMENTARES: 

 
NBR-5629-ESTRUTURA ANCORADA NO TERRENO 

NBR-6118-PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRAS EM CONCRETO ARMADO 

 

3.6.3. LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 

M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE 
INTERFERÊNCIA. 
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Antes do assentamento dos tubos de concreto armado deverá ser colocada uma camada de areia 

com espessura de 15 cm, devendo ser compactado hidraulicamente e com compactador a percussão. 

Deverão ser utilizados os equipamentos: 

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 

88HP; COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 

4 TEMPOS 4 CV. 

 
3.6.4. TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 

MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - 

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

3.6.5. TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 

MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - 

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

 
Os tubos de concreto deverão obedecer às exigências das especificações EB-6, EB-103 (para travessias 

de arruamento), e da NBR-5645 da ABNT. 

- Antes do assentamento dos tubos de concreto armado deverá ser colocado uma camada de areia com 
espessura de 

20cm. 

– todas as uniões dos tubos de concreto deverão ser reajustadas com argamassa de cimento e areia no 
traço 1:3, conforme 

indicado no projeto. Os tubos furados, tipo ponta e bolsa, não serão rejuntados. 
 

– todas as junções de duas ou mais linhas de drenagem deverão ser executadas através de poços de 

visita ou caixas, de profundidades variáveis ou de acordo com o projeto. Entre duas caixas ou poços de visitas 

consecutivos, as linhas de drenagem não poderão ter inflexão no alinhamento, nem alteração de declividade, isto 

é, deverão ser perfeitamente retilíneas. 

– Quaisquer danos causados à rede de drenagem, durante a execução das obras, deverão ser 

corrigidos sob responsabilidade e ônus da CONTRATADA 

 
3.6.6. Poço de visita - PVI 02 - areia e brita comerciais - PARA REDE DE 600 mm 

 
Será executado poço de visita em concreto armado com dimensões internas conforme identificadas no 

projeto, com revestimento interno com argamassa (cimento e areia) traço 1:4, com degraus em ferro fundido, e 

tampa em FoFo articulado 57Kg, diâmetro aberto 600mm. 

 
3.6.7. Chaminé dos poços de visita - CPV 01 - areia e brita comerciais - INCLUSO TAMPÃO DE 

FERRO FUNDIDO, D = 60 CM 

 
O tampão, objeto desta padronização é próprio para ser instalado em caixa de passagem, poço de 

inspeção ou câmaras subterrâneas. 

Material: 

Ferro Fundido Nodular ou de grafita esferoidal Classe FE 42012 ou FE 

50017; Dureza BRINELL 190 HB. 

Locais de Instalação e Classificação: Conforme ABNT NBR 10160. Acabamento e Aspecto 

A tampa deve ser provida de furo ou orifício, para permitir o seu levantamento e retirada. A tampa deve 

ser provida de copo, devido à necessidade de evitar a entrada de insetos e outros detritos no interior da caixa de  

passagem;  as  peças  fundidas  devem  estar limpas e isentas de inclusões de escória ou qualquer outro defeito 

como inclusões, trincas, rebarbas, empenamento, saliências pontiagudas, arestas cortantes e cantos vivos. 
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Deve ser gravado na tampa, de forma legível e indelével, no mínimo: 

a) ABNT NBR 10160; 

b) classe; 

c) código, nome e /ou marca de identificação do fabricante; 

d) data de Fabricação. 

 
3.6.8. Boca de lobo simples - BLS 01 - areia e brita comerciais 

 
As bocas de lobo deverão ser construídas de acordos com as medidas de projeto, seguindo as especificações 
seguintes: 

Serão realizadas escavações com utilização de máquina retroescavadeira,  nos  locais  destinados  a  

instalações  de  drenagem, devendo sempre seguir neste serviço as recomendações de segurança tanto 

das fiscalizações da PMS, quanto da D.R.T. 

ESCAVACAO: Serão realizadas    escavações com utilização
 de máquina retroescavadeira, nos locais 

destinados a instalações de drenagem, devendo sempre seguir neste serviço as recomendações de segurança 

tanto das fiscalizações da PMS, quanto da D.R.T. 

REMOCAO:  Após  as  remoções  de  material  excedente,  estes  deverão   ser previamente 

acondicionadas em local indicado pela fiscalização e posteriormente removido por caminhão basculante para o 

destino final a ser definido pela fiscalização com distância de até 6 

km. 

REATERRO: O material de reaterro será o mesmo proveniente das escavações, sendo 

compactado com uso de equipamento de compactação (sapo  compactador)  com  peso mínimo de 150 kg, em 

camadas não superiores a 15cm, com no mínimo 03 passagens sobre cada camada. O material escavado deve 

ser separado dos restos de demolições, impurezas e/ou material orgânico. 

 

CONCRETO SIMPLES: Os elementos em concreto simples resistência 10 MPa, traço 1:3:6, 

respectivamente cimento: areia e seixo, serão moldados em forma de madeira tipo virola garantindo assim um 

bom molde, com travamento e escoramento adequados para evitar deformações ou desnivelamento durante a 

concretagem. 

A desforma deverá ser executada com as devidas precauções para evitar a quebra dos cantos ou 

ofensas superficiais          de concreto. 

Antes de iniciar a concretagem deverão ser tomadas as seguintes precauções: 

a) Limpeza completa das formas; 

b) Formas molhadas até a saturação; 

Após o desmolde, durante o período mínimo de sete (7) dias deverão as superfícies expostas do 

concreto serem conservadas úmidas. 

A Contratada deverá também atender as seguintes especificações abaixo relacionadas: 

a) Concreto de Cimento Portland: 

Concreto de cimento Portland com Fck = 20 MPA, traço 1:3:6 respectivamente: cimento; areia grossa e 

seixo de 25 mm diâmetro médio, com controle rigoroso do fator água-cimento especificado para o traço. A 

mistura dos componentes deve ser feita exclusivamente com o auxílio de misturador mecânico (betoneira), 

podendo também utilizar concreto fornecido por  empresa especializada (concreteira). O adensamento deverá 

ser realizado exclusivamente por intermédio de vibradores mecânicos, com os mangotes de  vibrador  no  

diâmetro  de  até  25  mm, compatibilizando assim o espaçamento de 60 mm na secção mais estreita da  forma. 

b) - Forma de madeira: 

Deverão  ser  fabricadas  e  posteriormente   montadas   por   profissionais   experientes,  devidamente   

habilitados   em carteira de  trabalho  (carpinteiros),  todas  as  formas  que  deverão moldar as peças de 

concreto. A fabricação será em madeira bruta tipo virola, podendo também ser utilizado chapa de madeirit desde 

que com espessura superior a 15mm, devidamente estruturada com longarinas de madeira e escoradas com 

esteios, de modo a garantir que a mesma não deforme no momento em que for lançado o concreto, inclusive, 

será previamente examinada pela fiscalização antes do lançamento do concreto. 

ALVENARIA TIJOLO MACIÇO: Serão executados em tijolo maciço cerâmico bem cozido de 1ª 

qualidade, próprios para execução de alvenaria aparente, com dimensões de 5 cm x 10 cm x 20 cm,  com  os  

tijolos  apresentando  uniformidade  de  formato, cor e textura, obedecendo dimensões e alinhamento indicados 

em planta. 
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Os tijolos serão molhados antes do seu emprego e assentados com argamassa de cimento e areia, no 

respectivo traço de 1:4, formando fiadas perfeitamente niveladas, alinhadas e aprumadas. 

As espessuras das juntas deverão ser de no máximo de 1,5 cm, rebaixadas à ponta de colher, ficando 

regularmente colocadas em linhas horizontais contínuas e verticais descontínuas. 

CHAPISCO: deverá ser aplicado chapisco nas paredes de alvenaria e elementos estruturais. 

Produzido em argamassa de cimento e areia no traço 1:3. 

A superfície deverá estar isenta de poeiras, gorduras e/ou qualquer impureza existente de forma a permitir a 

perfeita absorção da argamassa do chapisco pela base (alvenaria e concreto), efetivando a adesão física 

esperada. 

REBOCO: Aplicado sobre a superfície chapiscada nas paredes  de  alvenaria  e elementos 

estruturais. O reboco deve ser efetuado em uma única camada, composto de cimento, areia, traço respectivo 1:4. 

Os rebocos serão regularizados e desempenados a régua e desempenadeira e esponja; deverão 

apresentar aspectos uniformes, com superfície perfeitamente plana, não sendo tolerado qualquer ondulação ou 

desigualdade de alinhamento de superfície. 

As partes a serem rebocadas devem ser  previamente  demarcadas, com o uso de mestras fixadas  nas  

extremidades,  estando estas marcas  prevendo  as  faces  em  perfeito  prumo (perpendicular  ao  nível  do  

piso)  e  alinhamento,  evitando  deformações (embarrigamentos) da argamassa nos centros das paredes e no 

encontro das arestas, nos cantos das paredes. 

A areia para execução desse serviço deverá ser fina e peneirada para  apresentar granulometria 

uniforme e redução de  material orgânico. 

GRELHA: Serão fornecidas e assentadas grelhas em barras de aço de ½”, com moldura em barra chata de ¼” de 

espessura, soldadas com eletrodos, fixadas na entrada d’água para evitar entrada de entulhos no compartimento da boca de lobo. 

 
3.6.9. Boca BSTC D = 0,60 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas 

A boca será construída à jusante, ao nível do terreno ou no talude de aterro, sendo neste caso 

necessário construir uma descida d'água geralmente dotada de bacia de amortecimento. 

 
3.6.10. REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA 

CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) 

DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA, UTILIZANDO 

COMPACTADOR TIPO SOQUETE. 

 
Após a colocação dos tubos, deverá  ser  executado  o  reaterro  compactado  com  soquete 

vibratório. O reenchimento das valas será feito através de uma retroescavadeira e com o mesmo material 

escavado, isentos de objetos que possam comprometer a integridade dos tubos em camadas de 20cm (vinte 

centímetros). Em todas as ruas e avenidas o aterro deverá ser molhado e compactado. 

 
4. ENTREGA DA OBRA 

 
A obra será entregue em perfeito estado de limpeza e conservação, com todas as instalações e 

equipamentos em perfeitas condições de funcionamento e devidamente testados. Uma vistoria final da obra 

deverá ser feita pela CONTRATADA, antes da comunicação oficial do término da mesma, acompanhada 

pela FISCALIZAÇÃO. Será, então, firmado o Termo de Entrega Provisória, de acordo com o Art. 73, inciso I, 

alínea a, da Lei Nº 8.666, de 21 Jun 93 (atualizada pela Lei Nº 

8.883, de 08 Jun 94), onde deverão constar todas as pendências e/ou problemas verificados na vistoria. 

 
5. PRESCRIÇÕES DIVERSAS 

Todas as imperfeições decorrentes da obra - por exemplo: áreas concretadas, terraplenagem, 

pavimentação em cbuq, redes  de drenagem - deverão ser corrigidas pela CONTRATADA, sem qualquer 

acréscimo a ser pago pela CONTRATANTE. 
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Através do presente, credenciamos o(a) Sr.(a) ........................................................................................................, 
portador(a) da Cédula de Identidade n. ................................................................................... e CPF n. 
..................................................................................., a participar 
da licitação instaurada pela Prefeitura Municipal de Santana, na modalidade de Tomada de Preços, sob o n.º 
002/2019 - CPL/PMS, na qualidade    de    REPRESENTANTE    LEGAL,    outorgando-lhe    plenos    poderes    
para    pronunciar-se    em    nome    da    empresa 
....................................................................................,  CNPJ  nº  
...................................................................................,  bem  como  formular 
propostas e praticar todos os demais atos inerentes ao certame. 

 

.................................., ............ de ....................... 
de 2019. 

 
 
 

 
Assinatura do(s) dirigente(s) da empresa 

 
 
 
 

Nome do dirigente da empresa 

 
 
 
 

 
OBS: ESTE DOCUMENTO DEVERÁ VIR FORA DOS ENVELOPES 

 

 

ANEXO II 

 
MODELO DE 

CREDENCIAMENTO 
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A empresa  , CNPJ n.º  , declara a Prefeitura 
Municipal de Santana, para fins de participação no procedimento licitatório sob a modalidade de Tomada de 
Preços n.° 002/2019 - CPL/PMS, cumprir plenamente todos os requisitos de habilitação, nos termos do artigo 27 
a 31 da Lei 8666/93 e conforme Edital, estando ciente da responsabilidade administrativa, civil e penal. 

 
 

 
Local , _  de _  de 2019. 

 
 

 

Assinatura do representante legal 

 
 

 
OBS: ESTE DOCUMENTO DEVERÁ VIR FORA DOS ENVELOPES 

 

ANEXO 
III 

MODELO DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE 
HABILITAÇÃO 
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ANEXO IV 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE 
PEQUENO PORTE 

 
A empresa   , inscrita no CNPJ, sob o nº  ,
 sediada 
  _,  por  intermédio  do  seu  representante legal o(a) Sr(a)  , portador(a) 
da Carteira  de Identidade nº   e CPF nº  , DECLARA, sob as penas da lei, que a 
empresa está enquadrada como    (MICRO EMPRESA OU EMPRESA DE 
PEQUENO PORTE) de acordo com as condições estabelecidas no art. 3º da lei complementar 123/2006 e Decreto 
6204/07. 

 

Santana, em  de  de 
2019. 

 
 
 

Assinatura do Representante Legal 

 
 
 
 
 
 
 

Observações: emitir em papel que identifique a licitante. 
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MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 
 

(Identificação completa do representante da licitante), como representante devidamente constituído de 

(identificação completa da licitante) doravante denominado (licitante), declaro, sob as penas da lei, em especial o 

art. 299 do Código Penal Brasileiro (Decreto-lei nº. 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – texto compilado), que: 

(a) A proposta apresentada para participar da Tomada de Preços da Prefeitura Municipal de Santana nº 002/2019 – 

CPL/PMS foi elaborada de maneira independente pela licitante (dados da proponente), e o conteúdo da proposta 

não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro 

participante potencial ou por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

(b) A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da Tomada de Preços nº 002/2019 – CPL/PMS, 

não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do licitatório supracitado 

(TP nº 002/2019 – CPL/2019), por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

(c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante 

potencial ou de fato do supracitado Pregão quanto a participar ou não da referida licitação; 

(d) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da Tomada de Preços nº 002/2019– CPL/PMS não 

será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante 

potencial ou de fato antes da adjudicação do objeto da referida licitação; 

(e) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da Tomada de Preços não foi, no todo ou em parte, 

direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante da Prefeitura Municipal de Santana 

– antes da abertura oficial das propostas; e 

(f) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações 
para firmá-la. 

 
XXXXXXXXXXXX, em xx de xxxxx de 2019. 

 

Nome e Assinatura do Representante Legal da Empresa 
 

(números de CPF e RG, acompanhados do órgão expedidor dos documentos – 
identificação completa) 

 
 
 

 
ANEXO V 
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MODELO DE DECLARAÇÃO DE REQUISITOS 
CONSTITUCIONAIS 

D E C L A R A Ç 
Ã O 

 
 
 
 
 
 

 
ANEXO VI 

 

 

 
Declaramos a Prefeitura Municipal de Santana, referente ao edital da Tomada de Preços n.º 002/2019- CPL/PMS, 
que não possuímos em nosso quadro de pessoal empregado(s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho 
noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, nos 
termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1998 (Lei nº 9.854/99). 

 
 
 
 
 

 
Local e data 

 
 
 

 
Assinatura e carimbo 
(representante legal) 

 
 
 
 
 
 

 

Observações: emitir em papel que identifique a licitante. 
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Declaramos,  para  fins  de  prova  junto  a  Órgãos  Públicos,  que a  empresa  , inscrita no CNPJ sob o 
nº 
  , estabelecida  _: 
........................................, forneceu (ou fornece) para esse Órgão (ou empresa) o(s) seguinte(s) serviço(s):   

 
Declaramos, ainda, que os compromissos assumidos foram cumpridos satisfatoriamente, nada constando em 
nossos registros, até a presente data, que a desabone comercialmente ou tecnicamente. 

 
Local e data. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Assinatura e carimbo 

 
Observação: - emitir em papel que identifique a entidade expedidora 

ANEXO VII 

MODELO DE ATESTADO DE CAPACIDADE 

TÉCNICA 
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ANEXO VIII - MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 

 

À 
Prefeitura Municipal de 
Santana Ref. Tomada de 
Preços N.º 002/19 
Encerramento xxx/xxx/2019 

 
Prezados Senhores: 

 
Tendo examinado minuciosamente as NORMAS ESPECÍFICAS e ANEXOS do Edital da TOMADA DE PREÇOS 
N. º 002/19, destinada 
CONTRATAÇÃO DE  EMPRESA  ESPECIALIZADA  NA  PAVIMENTAÇÃO DE  RUAS  EM BLOCOS  
SEXTAVADOS COM  DRENAGEM 
SUPERFICIAL, Ubaldo Figueira e, após termos tomado pleno conhecimento de todas as condições lá 
estabelecidas, passamos a formular a PROPOSTA COMERCIAL, conforme a seguir: 

 
   VALOR MENSA

L 
Item Quant. Descrição 

Básica 
Unitário Tota

l 
     

     

     

     

     

     

 

Declaramos que esses serviços serão prestados em conformidade com as condições constantes do edital e 
seus anexos, o qual conhecemos e aceitamos em todos os seus termos. 

 
A presente proposta é válida por 60 (sessenta) dias, a contar da data estabelecida para o encerramento desta 
licitação. 

 

O Procurador de nossa empresa, cuja razão social ........................................................ 
...................................................................., inscrita no 
C.N.P.J. do Ministério da Fazenda sob o n.º ............................................ e Inscrição Estadual n.º 
..........................................., que assinará o 
contrato   é   o(a)   Sr.(a)   ..........................................................,   portador(a)   do   C.P.F.   n.º   
...........................................   e   R.G.   n.º 
.............................................. 

 
..........................,......de...............................de 2019 

Local dia

 mês 

identificação e assinatura do representante legal da empresa licitante 
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ANEXO IX 

MINUTA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO N°xxx/2019–PMS 

Ref. TOMADA DE PREÇOS N° 002/2019-CPL/PMS 

 
 

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. xxx/2019QUE ENTRE SI 
CELEBRAM 
O  MUNICÍPIO  DE   SANTANA,   POR   INTERMÉDIO  DA  
PREFEITURA 
MUNICIPAL DE SANTANA-PMS E A EMPRESA 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

 

Aos xxxxx dias do mês de xxxxxxxxx do ano de dois mil e dezoito, o Município de Santana através da Prefeitura 
Municipal de Santana, situada à Avenida Santana, n°2965 , Bairro Paraíso, em Santana/AP, inscrita no Cadastro 
Geral de Contribuintes do Ministério da Fazenda, sob o nº 23.066.640/0001-08 neste ato designado simplesmente 
CONTRATANTE, representado pelo seu Prefeito, Sr. xxxxxxxxxxxxxxx, brasileiro, Carteira de Identidade 
n°xxxxxxxx SSP. AP e CPF n°xxxxxxxxxxx, residente e domiciliado na Rua xxxxxxxx n°xxxxxxxxxxxx em Santana e 
do outro lado a empresa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, inscrita no Cadastro Geral de Contribuintes do 
Ministério da Fazenda sob o nº XX.XXX.XXX/XXXX-XX, estabelecida na Rua XXXXXXXXXXXXXX nº XXX, CEP 
XX.XXX-XX, Bairro: XXXXXXX no Município de XXXXXXX, neste ato designada CONTRATADA, representada por 
seu Sócio Proprietário o Sr. XXXXXXXXXXXXXX, brasileiro, natural de XXXXXXXX, solteiro, empresário, portador 
do R.G. nº XXX.XXX e inscrito no CPF nº XXX.XXX.XXX-XX residente e domiciliado na Rua XXXXXXXXX, nº XXX, 
Bairro XXXXX CEP XX.XXX-XXX em XXXXXXXXX, resolvem de comum acordo, celebrar o presente 
INSTRUMENTO CONTRATUAL, ao qual se aplicam os dispositivos da Lei Federal nº 8.666/1993, e legislação 
correlata, e  demais exigências previstas no Edital e seus anexos. 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

 
1. Constitui objeto do presente Instrumento, a contratação sob o regime de empreitada por preço global, para 

execução das obras e serviços de engenharia, relativas à CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA NA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS EM BLOCOS SEXTAVADOS COM DRENAGEM 
SUPERFICIAL, Ubaldo Figueira, Estado do Amapá, de acordo com o Projeto Básico, Especificações 
Técnicas e Planilhas de Quantitativos que, embora não transcritos, passam a fazer parte integrante deste 
Edital, conforme anexo ao edital e proposta de preços da contratada, que passam a integrar este 
Instrumento como se nele transcritos estivessem. 

2. Para efeito deste Contrato, considera-se como obra a execução da totalidade dos serviços constantes do 
Tomada de Preços n° 002/2019–PMS. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO FUNDAMENTO LEGAL 

1. A execução deste Contrato, bem, ainda, os casos nele omissos, regular-se-ão pelas cláusulas contratuais 
e pelos preceitos de direito público, aplicando-se lhes, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos 
Contratos e as disposições de direito privado, na forma do artigo 54, da Lei nº 8.666/93 combinado com o 
inciso XII, do artigo 55, do mesmo diploma legal. 

2. A lavratura do presente Contrato decorre da realização do Tomada de Preços n° 002/2019–PMS, e 
obedecerá à Lei Federal nº 8.666/1993, e demais exigências previstas neste Edital e seus anexos. 

3. Os serviços foram adjudicados em favor da CONTRATADA, conforme ata lavrada no processo Tomada 
de Preços n° 002/2019 – PMS, tomando como base à Lei Federal nº 8.666/1993. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRAS A SEREM CONTRATADAS 

1. A obra ora CONTRATADA compreende a execução dos serviços constantes dos projetos, partes integrantes 
deste Contrato. 

 
1.1. Entende-se por projeto o conjunto de: desenhos, especificações e demais elementos gráficos contendo as 

informações técnicas relativas à execução do objeto. 
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CLÁUSULA QUARTA – DO LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

1. A referidos serviços situa-se no Município de Santana. 
 

CLÁUSULA QUINTA – DO VALOR E DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS 

1. O valor deste Contrato é de  R$  xxxxx  (xxxx),  de acordo com os  valores  especificados na  Proposta e 

Cronograma Físico-  Financeiro. Todas as despesas decorrentes da execução dos serviços a que alude 
este Contrato, correrão à conta dos recursos consignados na seguinte Dotação Orçamentária: 

 
1.1 Os recursos orçamentários para a execução dos serviços objeto desta Licitação serão oriundos da 

Unidade xxxx - Secretaria: xxxxxxx – PTRES: xxxxxxxxx – Programa – xxxxxxxxx - Classificação 
Econômica: 3.3.90.39.00.00 – Fonte – 0xxx.000 – Valor R$ xxxx (xxxx). 

 

CLÁUSULA SEXTA – DO REAJUSTE DE PREÇOS 

 

1. O valor do Contrato somente poderá ser reajustado após 12 (doze) meses contados da abertura das 
propostas, com base no índice INCC (Índice Nacional de Custos da Construção Civil), ou na falta deste, 
outro índice legalmente permitido à época, mediante requerimento da CONTRATATDA, tudo condicionado 
a prévia e regular aprovação do Município. 

2. Os preços serão reajustados no 13°(décimo terceiro) mês, contado a partir da data da apresentação da 
proposta ou da data da última atualização realizada, caso esse atraso não seja atribuído à CONTRATADA, 
este Contrato poderá ser reajustado pelo Índice Nacional de Custo da Construção (INCC), mediante 
solicitação da CONTRATADA. 

3. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais 
ser utilizado, será adotado em substituição o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor. 

4. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para 
reajustamento do preço do valor remanescente. 

5. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do 

valor remanescente, sempre que este ocorrer. 

6. Os preços aumentados ou reduzidos após a aplicação do reajuste, passarão a ser praticados nos próximos 
12 (doze) meses, contados a partir do 13° (décimo terceiro) mês. Caso haja prorrogação de prazo 
contratual, no 25º mês e, assim, sucessivamente, conforme o prazo remanescente do contrato. 

7. Ocorrendo atraso no cumprimento de eventos físicos por parte da CONTRATADA prevalecerá, para fins 
de pagamento, o menor preço entre o calculado para a data prevista para o adimplemento da obrigação 
contratual e o calculado para data em que se efetivou esse adimplemento, sem prejuízo das penalidades 
previstas no contrato. 

8. Revisão e/ou alteração de preços: 

O preço estipulado no contrato será revisto e/ou alterado: 

a) Quando ocorrer acréscimo ou supressão de obras ou serviços por conveniência do Município de 
Santana, respeitando- se os limites da Lei. 

b) Quando ocorrerem fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, 
retardatárias ou impeditivas de execução do ajustado ou em caso de força maior, ou caso fortuito. 

c) Quando ocorrerem compensações financeiras, penalidades por eventuais atrasos, e descontos por 
eventuais antecipações de pagamento. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

1. Os serviços deverão ser executados no prazo máximo de 180(CENTO E OITENTA) dias, contados a partir 
da data de emissão da Ordem de Serviço considerado o disposto no item 1.1 desta Cláusula. 

1.1. O prazo para início dos serviços será de até 05 (cinco) dias contados da expedição da ordem de serviço pela 
CONTRATANTE; 

2. O prazo previsto no item 1.1 desta Cláusula, poderá ser prorrogado por iniciativa do Município de Santana, 
fundamentado em conveniência administrativa, caso fortuito ou força maior e também por solicitação da 
CONTRATADA, devidamente justificada  com antecedência mínima de 30 (trinta) dias do encerramento do 
prazo contratual e aceito pelo Município de Santana e ainda nas condições estabelecidas nos § 1° dos Art. 
57 da Lei Federal n° 8.666/93. 

 
3. Os serviços objeto do presente contrato poderão ser paralisados a critério do Município de Santana, 

atendendo conveniência administrativa, caso fortuito ou força maior, hipóteses em que o prazo inicial ficará 
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suspenso a partir da data da expedição da Ordem de Paralisação de Serviço. 
 

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

1. Para garantir o cumprimento do presente Contrato, a CONTRATANTE se obriga a: 

 
1.1. Permitir o livre acesso dos empregados do licitante vencedor ao local dos serviços; 

1.2. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo Preposto ou Responsável 
Técnico do licitante vencedor; 

1.3. Acompanhar e fiscalizar o andamento dos serviços, por intermédio do Fiscal do Contrato ou Comissão 
para tanto formalmente designada, que deverá, ainda, atestar as faturas; 

1.4. Autorizar quaisquer serviços pertinentes à obra, decorrentes de imprevistos durante a sua execução, 
mediante orçamento detalhado e previamente submetido ao Município de Santana, desde que comprovada 
a necessidade deles; 

1.5. Rejeitar qualquer serviço executado equivocadamente ou em desacordo com as orientações passadas 
pela SEMOP ou com as especificações constantes do Tomada de Preços n° 002/2019 – PMS. 

1.6. Efetuar o pagamento na forma convencionada neste Instrumento; 

 
CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

1. Constituem obrigações da CONTRATADA, além de outras previstas nos anexos do Tomada de Preços n° 
002/2019 – PMS- REPETIÇÃO e legislação pertinente, as seguintes: 

1.1. Realizar as despesas com mão-de-obra, inclusive as decorrentes de obrigações previstas na legislação 
fiscal, social e trabalhista, apresentando à CONTRATANTE, quando exigida, cópia dos documentos de 
quitação; 

 
1.2. Manter os seus empregados sujeitos às normas disciplinares da CONTRATANTE, porém, sem qualquer 

vínculo empregatício com o órgão; 
 

1.3. Manter, ainda, os seus empregados identificados, quando em trabalho, devendo substituir imediatamente 
qualquer um deles que seja considerado inconveniente à boa ordem e às normas disciplinares do 
CONTRATANTE; 

 
1.4. Responder pelos danos causados diretamente à Administração do CONTRATANTE ou a terceiros, 

decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da execução dos serviços, não excluindo ou reduzindo essa 
responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo CONTRATANTE; 

 

1.5. Responder, também, por quaisquer danos causados diretamente aos bens de propriedade do 
CONTRATANTE, quando esses tenham sido ocasionados por seus empregados durante a execução dos 
serviços; 

 
1.6 Arcar com despesa decorrente de qualquer infração, seja qual for, desde que praticada por seus 

empregados na obra ou no recinto do CONTRATANTE; 

 

1.7. Assumir inteira e total responsabilidade pela execução do projeto, pela resistência, estanqueidade e 
estabilidade de todas as estruturas dos serviços a executar; 

 
1.8. Verificar e comparar todos os desenhos fornecidos para execução dos serviços: 

a) no caso de falhas, erros, discrepâncias ou omissões, bem, ainda, transgressões às Normas Técnicas, 
regulamentos ou posturas, caberá à CONTRATADA formular imediata comunicação escrita ao 
CONTRATANTE, de forma a evitar empecilhos ao perfeito desenvolvimento dos serviços. 

1.9 .   Reparar,  corrigir,  remover,  reconstruir  ou  substituir,  às  suas  expensas,  no  total  ou em parte, os 
serviços efetuados referentes à obra em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da 
execução ou dos materiais utilizados, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados da ciência, ou no 
prazo para tanto estabelecido pela fiscalização; 

 
1.10. Providenciar, por conta própria, toda a sinalização necessária à execução dos serviços, no sentido de 

evitar qualquer tipo de acidente; 
 

1.11. Fornecer instalações adequadas para a fiscalização dos serviços; 
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1.12. Instalar uma placa de identificação dos serviços com os dados necessários e na forma da legislação 
pertinente; 

 
1.13. Remover o entulho e todos os materiais que sobrarem, promovendo a limpeza do local dos serviços, 

durante todo o período de execução e, especialmente, ao seu final; 
 

1.14. Prestar a garantia em relação aos serviços, exigida pelo presente Edital, conforme o disposto no § 1º do art. 
56 da Lei n° 8.666/93; 

 
1.15. Permitir, aos técnicos do CONTRATANTE e àqueles a quem a Secretaria Municipal de Obras Públicas e 

Serviços Urbanos- SEMOP formalmente indica, acesso às suas instalações e a todos os locais onde 
estiverem sendo estocados materiais relacionados com o objeto; 

 

1.16. Fornecer e preencher o Diário de Obra, conforme Cláusula Décima Terceira deste Contrato; 
 

1.17. Comunicar à Administração do CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente e 
prestar os esclarecimentos que julgar necessário; 

 

1.18. Responsabilizar-se pela construção, operação, manutenção e segurança do canteiro de obras, vigilância, 
bem como outras construções provisórias necessárias, conforme previsto nas Especificações Técnicas; 

 
1.19. Responsabilizar-se pelas despesas decorrentes da rejeição de equipamentos, materiais e serviços pela 

Comissão fiscalizadora do 
CONTRATANTE e pelos atrasos acarretados por esta rejeição; 

 

1.20. Responsabilizar-se por todo transporte necessário à prestação dos serviços contratados; 
 

1.21. Providenciar, após a assinatura do contrato, a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART no CREA ou 
RRT no CAU da região onde os serviços serão realizados, entregando uma via ao CONTRATANTE; 

 
1.22 . Exigir de seus subcontratados, se for o caso, cópia da ART ou RRT dos serviços a serem realizados, 

apresentando-a à Unidade de fiscalização da CONTRATANTE, quando solicitado; 

 
1.23. Responsabilizar-se pela perfeita execução e completo acabamento dos serviços contratados, obrigando-se 

a prestar assistência técnica e administrativa necessária para assegurar andamento conveniente dos 
trabalhos; 

 
1.24. Submeter à aprovação da Comissão fiscalizadora do CONTRATANTE, o(s) nome(s) e o(s) dado(s) 

demonstrativo(s) da respectiva capacidade técnica do responsável técnico que, porventura, venha a 
substituir o originalmente indicado; 

 
1.25. Manter, durante toda a execução dos serviços, em compatibilidade com as obrigações a serem assumidas, 

todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital do Tomada de Preços n° 002/2019 – 
PMS-REPETIÇÃO. 

 
1.26. Observar, na execução dos serviços, as leis, os regulamentos, as posturas, inclusive de segurança e 

medicina do trabalho e de segurança pública, bem como as normas da Associação Brasileira de Normas 
Técnicas (ABNT); 

 

1.27. Fornecer e utilizar na execução dos serviços, equipamentos e mão-de-obra adequados e materiais novos e 
de primeira qualidade; 

 
1.28. Responder por todos os ônus referentes aos serviços ora contratados, desde os salários do pessoal, neles 

empregados, como também os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, que venham a 
incidir sobre o presente Contrato; 

 

1.29. Responder pelos danos, de qualquer natureza, que venham a sofrer seus empregados, terceiros ou a 
CONTRATANTE, em razão de acidentes ou de ação, ou de omissão, dolosa ou culposa, de prepostos da 
CONTRATADA ou de quem em seu nome agir; 

 
1.30. Responsabilizar-se: 
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a) Por quaisquer danos causados por seus empregados, dentro da área e das dependências dos locais 
onde serão executados os serviços; 

 

b) Por quaisquer acidentes na execução dos serviços, inclusive quanto às redes de serviços públicos, o 
uso indevido de patentes, e, ainda, por fatos de que resultem a destruição ou danificação do serviço, 

estendendo-se essa responsabilidade até a assinatura do “Termo de Recebimento Definitivo do 
serviço e a integral liquidação de indenização acaso devida a terceiros; 

 
c) Pela estabilidade do serviço e o perfeito e eficiente funcionamento de todas as suas instalações, 

responsabilidade esta que, na forma da lei, subsistirá mesmo após a aceitação/recebimento dos 
serviços; 

 
d) Pela qualidade e a quantidade dos materiais empregados, assim como o processo de sua utilização, 

cabendo-lhe, inclusive, a execução dos serviços que, não aceitos pela fiscalização, devam ser 
refeitos; 

 
e) Pelo pagamento de seguros, impostos, taxas e serviços, encargos sociais e trabalhistas, e quaisquer 

despesas referentes ao serviço; 
 

1.31. Refazer os serviços, sem ônus para o CONTRATANTE, caso não atendam as especificações; 
 

1.32. Substituir, por exigência da fiscalização, a qualquer época, mão-de-obra, materiais e/ou equipamentos 
utilizados na execução dos serviços objeto desta licitação, que não satisfaçam as condições previstas 
neste contrato e que comprometam a perfeita execução dos trabalhos, de acordo com o julgamento 
efetuado pela coordenação da Secretaria Municipal de Obras Públicas e Serviços Urbanos-SEMOP; 

 

1.33. Indicar representante aceito pelo CONTRATANTE, para representá-la na execução do contrato; 
 

1.34. Responder, civil e criminalmente, por todos os danos, perdas e prejuízos que, por dolo ou culpa no 
cumprimento do contrato, venham direta ou indiretamente provocar ou causar por si ou por seus 
empregados, à CONTRATADA ou à terceiros; 

 

1.35. Efetuar o registro do Contrato no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA, 
cumprindo-se o disposto da Lei nº 6.496, de 07.12.77 ou no CAU; 

1.36. Manter equipe técnica em tempo integral à frente dos serviços; 
 

1.37. Garantir, pelo prazo mínimo de 5 (cinco) anos, todos os serviços executados, contados a partir da data da 
emissão do Termo de Recebimento Definitivo, conforme artigo 618 do Código Civil Brasileiro. 

 
2. A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos estabelecidos no item anterior, não 

transfere à Administração do CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar 
o objeto deste Contrato, razão pela qual a CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer vínculo de 
solidariedade, ativa ou passiva, para com o CONTRATANTE. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES GERAIS 

1. Deverá a CONTRATADA observar, também, o seguinte: 
 

1.1 É vedada a subcontratação total dos serviços objeto deste Contrato; 
 

1.1.1. A subcontratação parcial dos serviços só será admitida se previamente autorizada pela Administração do 
CONTRATANTE; 

 
1.1.2. A autorização de que trata o item 1.1.1 não exime a CONTRATADA das responsabilidades a serem 

assumidas; 
 

1.1.3. No caso de subcontratação, deverá ficar demonstrado através de documentos que esta somente 
abrangerá etapas dos serviços, ficando claro que a subcontratada apenas reforçará a capacidade técnica 
da CONTRATADA, que executará, por seus próprios meios, o principal dos serviços de que trata este 
Edital, assumindo a responsabilidade direta e integral pela qualidade de todos os serviços contratados. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESPONSABILIDADE TÉCNICA PELA EXECUÇÃO DOS 
SERVIÇOS 
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1. Caberá ao licitante vencedor providenciar, junto ao CREA/AP, a devida Anotação de Responsabilidade 
Técnica - ART relativa aos serviços do presente objeto, de acordo com a legislação vigente ou CAU, a 
RRT. 
O responsável técnico pelos serviços a serem desenvolvidos deverá ter vínculo formal com o licitante 
vencedor conforme foi indicado na fase de habilitação do certame licitatório. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 

1. Durante o período de vigência deste Contrato, a execução dos serviços será acompanhada e fiscalizada 
por Comissão do CONTRATANTE ou por servidor designado, permitida a contratação de terceiros para 
assisti-la e subsidiá-la de informações pertinentes a essa atribuição, devendo: 

1.1. Promover as avaliações das etapas executadas, observando o disposto no Cronograma Físico-Financeiro; 
 

1.2. Atestar os documentos referentes à conclusão de cada etapa, nos termos contratados, para efeito de 
pagamento. 

2. Além do acompanhamento e da fiscalização dos serviços, o Titular da Comissão de fiscalização ou outro 
servidor devidamente autorizado poderá, ainda, sustar qualquer trabalho que esteja sendo executado em 
desacordo com o especificado, sempre que essa medida se tornar necessária. 

3. A CONTRATADA providenciará e manterá Diário de Obras (livro de capa resistente) com páginas 
numeradas e rubricadas pela fiscalização, onde serão anotadas todas as ocorrências, conclusão de 
eventos, atividades em execução formais, solicitações e informações diversas que, a critério das partes, 
devam ser objeto de registro. 

3.1. Ao final dos serviços, o Diário referido será de propriedade da Administração do CONTRATANTE. 

4. O representante do CONTRATANTE anotará em Diário de Obra, a ser fornecido pela CONTRATADA, 
todas as ocorrências relacionadas com a execução dos serviços, determinando o que for necessário à 
regularização das faltas ou defeitos observados. 

5. A CONTRATADA deverá indicar preposto, a ser submetido à aprovação da Administração do 
CONTRATANTE, durante o período de vigência do contrato, para representá-la sempre que for necessário. 

6. O representante do CONTRATANTE anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a 
execução dos serviços mencionados, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou 
defeitos observados. 

7. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante do CONTRATANTE 

deverão ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes. 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA ATESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

1. A atestação das faturas referente às etapas dos serviços objeto deste Contrato caberá à comissão 
instituída pela Secretaria Municipal de Obras Públicas e Serviços Urbanos-SEMOP ou a servidor 
designado para esse fim, o Fiscal do Contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO PAGAMENTO 

1. Obedecido o Cronograma Físico-Financeiro apresentado, a CONTRATADA solicitará ao CONTRATANTE 

a medição dos trabalhos executados. Uma vez medidos e aprovados os serviços pela fiscalização, a 
CONTRATADA apresentará nota fiscal/fatura de serviços para liquidação e pagamento da despesa pelo 
CONTRATANTE, mediante ordem bancária creditada em conta corrente em até 30 dias. 

 
1.1. Somente serão pagos os quantitativos efetivamente medidos pela fiscalização; 

 

1.2. As medições serão efetuadas pela fiscalização, obedecendo-se o seguinte: 
 

1.2.1. Mensalmente pela Comissão Fiscalizadora da CONTRATANTE ou Fiscal do Contrato, tomando-se por 
base as memórias de cálculo emitidas pela fiscalização, especificações e os desenhos do projeto, 
referentes aos serviços efetivamente executados e por ela aprovados a cada mês vencido; 

 

1.2.2. Serão emitidos os “Boletins de Medição dos Serviços”, em duas vias, que deverão ser assinadas com o “De acordo” do 
Responsável Técnico, o qual ficará com uma das vias; 

 
1.2.3. As memórias de cálculo emitidas e assinadas pela fiscalização com acompanhamento da CONTRATADA, 

deverão ser revisadas pelo representante da Secretaria Municipal de Obras Públicas e Serviços 
Urbanos-SEMOP, sendo mensais e elaboradas no último dia útil de cada mês, com exceção da última 
medição, que poderá ser elaborada logo após a conclusão dos serviços; 

 

1.2.4. As medições serão sempre feitas em até 30 (trinta) dias corridos. A periodicidade poderá ser inferior a um 
mês calendário na primeira e na última medição, quando o início ou término das etapas das obras ou 
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serviços ocorrerem no curso do mês. Neste caso, o cronograma será ajustado à situação; 
 

1.2.5. Nas memórias de cálculo deverão constar as categorias profissionais e as quantidades alocadas conforme 
descrição da planilha orçamentária da Secretaria Municipal de Obras Públicas e Serviços Urbanos-
SEMOP e em conformidade com o critério de medição a ser acordado entre as partes; 

1.2.6. A fatura dos serviços efetivamente executados, acompanhada do respectivo Boletim de Medição, deverá 
ser emitida contra a Secretaria Municipal de Obras Públicas e Serviços Urbanos-SEMOP e entregue 
em seu protocolo dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis após o vencimento do período da medição. 

2. O pagamento da primeira fatura/nota fiscal somente poderá ocorrer após a comprovação e apresentação 
dos seguintes documentos: 

2.1. Registro dos serviços no CREA/AP ou CAU; e 
 

2.2. Matrícula dos serviços no INSS. 
 

2.3. O Pagamento das demais parcelas será efetuada no decorrer dos trabalhos, sendo que, a última, não 
poderá ser inferior a 15 % (quinze p/cento) do valor contratual e somente será paga após a lavratura do 
Termo de Recebimento Definitivo do objeto deste Edital, respeitados os prazos os prazos estabelecidos no 
Art. 73, da Lei 8.666/93 e as obrigações decorrentes, como também a apresentação do comprovante 
do Habite-se e das ligações definitivas de água, luz, esgoto, gás, telefone, etc... 

 
3. O CONTRATANTE reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da atestação, os serviços 

executados, os equipamentos ou os materiais fornecidos não estiverem em perfeitas condições de 
funcionamento ou de acordo com as especificações apresentadas e aceitas. 

 
4. O CONTRATANTE poderá deduzir da importância a pagar os valores correspondentes a multas ou 

indenizações devidas pela 
CONTRATADA nos termos deste Contrato. 

 

5. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação 
financeira, sem que isso gere direito a reajustamento de preços ou correção monetária. 

5.1. Por ocasião dos pagamentos, deverá ser observado, ainda, se a CONTRATADA encontra-se em dia com 
suas obrigações para com o sistema da seguridade social, mediante apresentação da Certidão Negativa 
de Débito junto ao INSS, do Certificado de Regularidade Fiscal junto ao FGTS, da prova de regularidade 
para com a Fazenda Federal, Estadual, Municipal, Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas e Falência ou 
Concordata. 

6. Quando a fatura apresentar elemento que a invalide deverá ser substituída pela CONTRATADA e o prazo 
para pagamento será contado a partir da apresentação da nova fatura em condições satisfatórias. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA VIGÊNCIA E DA EFICÁCIA 

1. A vigência deste Contrato será de até 180 (CENTO E OITENTA) dias, a contar da data de emissão da 
Ordem de Serviço, podendo, a critério do CONTRATANTE, mediante termo aditivo, ser prorrogado por 
igual período, com fundamento no artigo 57, inciso I, da Lei nº 8.666/93, tendo início e vencimento em dia 
de expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o último. 

 
2. O CONTRATANTE quando der causa ao atraso prorrogará “de ofício” a vigência do Contrato, mediante termo aditivo. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO AUMENTO OU SUPRESSÃO DOS SERVIÇOS 

1. No interesse da Administração do CONTRATANTE, o valor inicial dos serviços, objeto deste Contrato, 
poderá ser aumentado ou suprimido até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), conforme disposto no 
artigo 65, parágrafos 1º e 2º, da Lei nº 8.666/93. 

 
1.1. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar na mesma condições licitadas os acréscimos ou supressões que se 

fizerem necessários; 
 

1.2. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido nesta cláusula, salvo as 
supressões resultante de acordo celebrado entre as partes contratante. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DAS ALTERAÇÕES DO CONTRATO 

1. O presente Contrato poderá ser alterado, nos casos previstos no artigo 65 da Lei nº 8.666/93, desde que 
haja interesse da Administração do CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas, nos 
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seguintes casos: 
 

1.1. Unilateralmente pelo CONTRATANTE: 

a) Quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação técnica aos seus 
objetivos; e 

b) Quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição 
quantitativa de seu objeto, nos limites previstos no artigo 65 da Lei de Licitações; e 

2. Em caso de supressão dos serviços, se a CONTRATADA já houver adquirido os materiais e posto no local 
dos trabalhos, estes deverão ser pagos pelo CONTRATANTE pelos custos de aquisição regularmente 
comprovados e monetariamente corrigidos, podendo caber indenização por outros danos eventualmente 
decorrentes da supressão, desde que regularmente comprovados. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

1. A inexecução parcial ou total do objeto deste Contrato e a prática de qualquer dos atos, verificado o nexo 
causal devido à ação ou à omissão da CONTRATADA, relativamente às obrigações contratuais em 
questão, torna passível a aplicação das sanções previstas na legislação vigente e nesse contrato, 
observando-se o contraditório e a ampla defesa, conforme listado a seguir: 

1.1. Advertência; 

1.2. Multa; 

1.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o Município de Santana; 

1.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

2. Advertência: 

2.1. A Advertência poderá ser aplicada no caso de descumprimento parcial das obrigações e responsabilidades 
assumidas contratualmente, e nas situações que ameacem a qualidade do produto ou serviço, ou a 
integridade patrimonial ou humana; 

2.2. A Advertência poderá ainda, ser aplicada no caso de outras ocorrências que possam acarretar transtornos 
ao desenvolvimento dos serviços da Secretaria Municipal de Obras Públicas e Serviços Urbanos-
SEMOP, a critério do Fiscal do Contrato, desde que não caiba a aplicação de sanção mais grave; 

2.3. No primeiro mês em que ocorrer atraso na obra por culpa da CONTRATADA, poderá ser aplicada, a 

critério da FISCALIZAÇÃO, a sanção de advertência; 

2.5. A qualquer tempo a FISCALIZAÇÃO poderá aplicar a sanção de advertência se constatado atraso dos 
serviços de até 5%. (cinco por cento), conforme metodologia para o cálculo. 

3. Multas: 
 

3.1. Caso haja a inexecução parcial do objeto será aplicada multa de até 10% (dez por cento) sobre o saldo 
contratual. Para inexecução total, a multa aplicada será de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do 
Contrato. 

 
a) Houver atraso injustificado do prazo fixado para a conclusão dos serviços. 

3.1.2. Será configurada a inexecução total do objeto quando houver atraso injustificado para início dos serviços 
por mais de 15 (quinze) dias após a emissão da ordem de serviço. 

3.1.3. Quando a CONTRATADA deixar de cumprir prazo previamente estabelecido para execução dos serviços 
previstos no cronograma de execução físico-financeiro por ela apresentado e aprovado pela fiscalização 
serão aplicadas multas. A apuração dos atrasos será feita mensalmente. 

3.1.4. A(s) multa(s) por atraso injustificado na execução dos serviços incidirão sobre os valores previstos para o 
pagamento do mês em que ocorrer o atraso, de acordo com o cronograma físico-financeiro inicialmente 
apresentado pela CONTRATADA e aprovado  pela FISCALIZAÇÃO; 

3.1.5. Suspensão temporária de participar em licitação e impedimentos de contratar com o Município, pelo prazo 
de até 02 anos. 

3.1.6. A sanção de suspensão do direito de licitar e de contratar com o Município, de que trata o inciso III, art. 87, da 
Lei n.º 8.666/93, poderá ser aplicada à CONTRATADA, por culpa ou dolo, por até 2 (dois) anos, no caso de 
inexecução parcial do objeto; 

4. Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública: 

4.1. A sanção de declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, prevista no 
inciso IV, art. 87, da Lei n.º 8.666/93, será aplicada, dentre outros casos, quando: 



ESTADO DO AMAPÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

4.1.1. Tiver sofrido condenação definitiva por ter praticado, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de 
quaisquer tributos; 

4.1.2. Praticar atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da licitação; 
 

4.1.3. Demonstrar, a qualquer tempo, não possuir idoneidade para licitar ou contratar com o Município, em 
virtude de atos ilícitos praticados; 

4.1.4. Reproduzir, divulgar ou utilizar, em benefício próprio ou de terceiros, quaisquer informações de que seus 
empregados tenham tido conhecimento em razão da execução do Contrato, sem consentimento prévio da 
Secretaria Municipal de Obras Públicas e Serviços Urbanos-SEMOP; 

4.1.5. Ocorrência de ato capitulado como crime pela Lei nº. 8.666/93, praticado durante o procedimento licitatório, 
que venha ao conhecimento da Secretaria Municipal de Obras Públicas e Serviços Urbanos-SEMOP 
após a assinatura do Contrato; 

4.1.6. Apresentação a Secretaria Municipal de Obras Públicas e Serviços Urbanos-SEMOP de qualquer 
documento falso ou falsificado, no todo ou em parte, com o objetivo de participar da licitação ou para 
comprovar, durante a execução do Contrato, a manutenção das condições apresentadas na habilitação; 

4.1.7. Inexecução total do objeto; 

As sanções de advertência, de suspensão temporária do direito de contratar com a Secretaria Municipal de 
Obras Públicas e Serviços Urbanos-SEMOP e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar 
com a Administração Pública poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com a de multa. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

1. Da penalidade aplicada caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis da notificação, à autoridade 
superior àquela que aplicou a sanção, ficando sobrestada a mesma, até o julgamento do pleito; 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA – DA RESCISÃO 

1. A inexecução total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos artigos 77 a 80 da 
Lei nº 8.666/93. 

 

1.1. Os casos de rescisão contratual deverão ser formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o 
contraditório e a ampla defesa. 

2. A rescisão do Contrato poderá ser: 
 

2.1 Determinada por ato unilateral e escrito da Administração do CONTRATANTE, nos casos enumerados nos 
incisos I a XII do artigo 78 da Lei mencionada, notificando-se a CONTRATADA com a antecedência 
mínima de 30 (trinta) dias; 

 
2.2. Amigável, por acordo entre as partes, desde que haja conveniência para a Administração do 

CONTRATANTE; e 
 

2.3. Judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria. 

3. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da 
autoridade competente. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PEIMEIRA – DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS 

1. Após concluída, a obra será recebida provisoriamente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas 
partes ou contestar o recebimento, no prazo de até 10 (dez) dias úteis contados do recebimento da 
comunicação escrita encaminhada pela CONTRATADA à CONTRATANTE. 

2. O recebimento definitivo dos serviços será efetuado por Comissão designada pela autoridade competente, 
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo máximo de 90 (noventa) 
dias, necessário à observação, ou à vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, 
observado o disposto no art. 69 da Lei nº 8.666/93, sendo ainda de responsabilidade da comissão: 

2.1. Verificar se os serviços foram executados de acordo com as disposições de contrato, projetos, 
especificações gerais e notas de serviços, se houver; 

 
2.2. Constatada a perfeita execução dos serviços e cumprida todas as exigências, lavrar o Termo de 

Recebimento dos Serviços; 
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xxxxxx 

Prefeito 
Municipal. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx 

2.3. Constatada qualquer irregularidade na execução dos Serviços, lavra o Termo de Recusa de Recebimento 
dos Serviços, definindo o prazo para a CONTRATADA promover as devidas correções; 

 

2.4. No prazo pré-estabelecido, realizar nova inspeção para verificar o cumprimento das exigências constantes 
no Termo de Recusa de Recebimento dos Serviços. Constatada a correção das irregularidades, será 
lavrado o Termo de Recebimento dos Serviços. Persistindo as irregularidades, ratifica o Termo de Recusa 
e solicitar as penalidades cabíveis. 

3. A obra somente será considerada concluída e em condições de ser recebida, após cumpridas todas as 
obrigações assumidas pela 
CONTRATADA e atestada sua conclusão pelo CONTRATANTE. 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - DA ALTERAÇÃO 

1. Este contrato poderá ser alterado, pelo Município de Santana nos casos previstos pelo disposto na Lei nº 
8.666/93 sempre através de Termo Aditivo. 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA – DO FORO 

1. As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas 
administrativamente, serão processadas  e julgadas na Justiça Comum, no Foro da Comarca de Santana - 
AP, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja. 

2. E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Contrato em 03 (três) vias de igual 
teor e forma, para que surtam um só efeito, às quais, depois de lidas, são assinadas pelos representantes 
das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo. 

 

Santana-AP, xx de xxxxxxxxxxx de 2019. 
 

  CNPJ: XX.XXX.XXX/XXXX-XX 
 

TESTEMUNHAS: 
 

NOME:  
CPF:  
RG:             

 

NOME:  
CPF:  
RG:             


