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EDITAL TOMADA DE PREÇOS N° 004/2019 – CPL/PMS 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 13019/2018 

 
 
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. 13019/2018. 

 
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: 01 de março de 2019 
            Horário: 09h00min. 

 
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 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO BAIRRO VILA AMAZONAS – REVITALIZAÇÃO DE 
INFRAESTRUTURA VIÁRIA VOLTADA AO APRIMORAMENTO DO SISTEMA DE COMERCIALIZAÇÃO, de 
acordo com o projeto básico, especificações Técnicas, Planilhas de Quantitativos que, embora não transcritos, 
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$ 1.800.382,80 (um milhão, oitocentos mil trezentos e 
oitenta e dois reais e oitenta centavos). 

2.1.5 R$ R$ 1.800.382,80 (um milhão, oitocentos mil trezentos e oitenta e dois reais e oitenta centavos), adquirida 
através: Programa de Trabalho: 15.452.0011.2.046.0000; Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00; Fonte de 
Recursos: 19.90.00 e 1.001.00, provenientes do Convênio SINCONV nº 802497/2014-SUDAM. 

 
3. DATA E LOCAL: 
3.1 A licitação a que se refere o presente Edital realizar-se-á às 09 horas, do dia 01/03/2019, 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. 
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4.2.      Cada licitante poderá credenciar apenas um representante. 
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 004/2019-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° 004/2019-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 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. 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
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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 massa asfáltica conforme objeto do edital para pessoas jurídicas de direito público ou 
privado que atendam os itens solicitados no projeto básico.    

 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.  
b) 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$ 180.038,28 (cento e 

oitenta mil trinta e oito reais e vinte e oito 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, 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. 
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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$ 1.800.382,80 (um milhão oitocentos mil trezentos e oitenta e dois reais e oitenta 
centavos). 
 

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 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 
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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. 
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 
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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 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; 
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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;    

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. 
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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 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. 
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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 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. 
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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. 

 
21.12 -  São partes integrantes deste Edital os seguintes Documentos:  
 
 ANEXO I – PROJETO BÁSICO 
ANEXO II – MEMORIAL DESCRITIVO DA OBRA 
ANEXO III – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS GERAIS 
ANEXO IV – MODELO DE CREDENCIAMENTO 
ANEXO V – MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 
ANEXO VI – MODELO DE DECLAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE MICRO EMPRES OU EMPRESA PEQ. PORTE 
ANEXO VII – MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO DE PROPOSTA INDEPENDENTE 
ANEXO VIII – MODELO DE DECLARAÇÃO DE REQUISITOS CONSTITUCIONAIS 
ANEXO IX – MODELO DE ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

ANEXO X – MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 
ANEXO XI – MINUTA DE CONTRATO 
ANEXO X – PLANILHA DE ORÇAMENTO 
ANEXO XII – FOLHA RESUMO 
ANEXO XIII – ORÇAMENTO 
ANEXO XIV – CRONOGRAMA 
ANEXO XV – BDI 

ANEXO XVI – COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO. 
 

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. 
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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, 07 de fevereiro  de 2019. 
 
 
 
 

SEBASTIÃO CLÉSSIO ALFAIA DA TRINDADE 

Presidente da CPL/PMS 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ESTADO DO AMAPA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA 

COORDENADORIA DE LICITAÇÃO 

 

ANEXO I 
PROJETO BÁSICO 

 
O presente Projeto Básico tem como objeto a Pavimentação Asfáltica do Bairro Vila Amazonas – Revitalização de 
Infraestrutura Viária voltada ao Aprimoramento do Sistema de Comercialização, localizados na sede do Município de 
Santana, no Estado do Amapá. 

 
1.2 DEFINIÇÕES E INFORMAÇÕES ESSENCIAIS 

 
1) Prefeitura Municipal de Santana: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Serviços Urbanos – SEMOP/PMS – 
CNPJ: 23.066.640/0001-08. 
2) Local: Bairro Vila Amazonas. 
3) Trecho: Ruas e Avenidas da Vila Amazonas definidos em Projeto. 
4) Subtrecho: Indicado em Projeto. 
5) Segmento: Indicado em Projeto. 
6) Regime de Execução: Empreitada por preço global 
7) Lote: Único. 
8) Justificativa de loteamento: Não aplicável. 
9) Permite participação de Consórcios ou empresas estrangeiras: Não 
10) Permite Subcontratação: Sim, para atividades que não constituam a escopo principal do objeto, até o limite de 
30 % do orçamento. 
11) Orçamento estimado: R$ 1.800.382,80 (um milhão, oitocentos mil, trezentos e oitenta e dois reais e oitenta 
centavos). 
12) Referência de Preços: Os preços unitários que deram origem ao valor do orçamento referencial, foram extraídos 
da Tabela do DNIT – SICRO-AP na data base de janeiro/2018 e da tabela da CEF – SINAPI-AP na data base de 
maio/2018. 
13) Tipo de licitação: A critério da CPL / SETRAP. 

 
14) Relação de Índices Contábeis previstos na minuta de edital padrão da SETRAP (qualificação econômico-

financeira): 
Em atendimento ao §2º do Art. 6º da Instrução Normativa nº 01/MT, de 04 de outubro de 2007, para os devidos 

efeitos, declaro que concordo com a utilização desta Relação de Índices Contábeis exigidas para fins de qualificação 
econômico financeira. 

15) Exclusividade/Benefício ME – Microempresa/EPP – Empresa de Pequeno Porte (Art. 48, Lei complementar 
123/2006): Não Aplicável. A participação de Microempresas ou empresas de pequeno porte não se enquadra no objeto 
deste PROJETO BÁSICO, em face do valor a ser contratado e por não se tratar de aquisição de bens e serviços de natureza 
divisível. 

 
16) Classificação Orçamentária: A critério da Secretaria de Planejamento e Orçamento. 

Unidade Orçamentária: Unidade 
de Despesa: Elemento: 
Rubrica: 

 
2. JUSTIFICATIVA 
O presente PROJETO BÁSICO justifica-se devido a necessidade de subsidiar a elaboração do Edital de Licitação Pública 
para a contração de Empresa para a execução da obra do Item 1 - OBJETO, conforme orçamento, especificações, plantas e 
demais elementos técnicos que o compõem, oriundos de levantamentos realizados em campo pelo corpo técnico da 
SEMOP/PMS. 

Este é fundamentado no Art. 7o, II, da Lei n o 8.666 de 21.06.93, proporcionando assim subsídios que viabilizem a execução dos 
serviços propostos, através de contratação de empresa via o processo licitatório devido. 
Além dos motivos acima exposto, acrescentamos que a execução deste Projeto Básico ampara-se no fato dos recursos a 
serem aplicados nesta obra ser oriundo de Emenda Parlamentar do Excelentíssimo Senhor Deputado Federal Sebastião Bala 
Rocha. 
Para a execução desses serviços, além de serem observadas as metodologias e especificações anexas, deverão ser 
respeitadas as Normas Técnicas Brasileiras vigentes. As especificações técnicas têm por finalidade, estabelecer critérios 
para a execução das etapas de serviços e classificar os materiais a serem empregados na obra. 
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3. FINALIDADE PÚBLICA 
O Município de Santana apresenta a segunda maior densidade demográfica amapaense. A concentração de pessoas nas 
cidades exige, por parte do poder público, intervenções inéditas de modo a responder as demandas sociais. Com 100 mil 
habitantes, o município está demandando diversos serviços que viabilizem o empreendedorismo local. 
Devido à instalação de diversos equipamentos públicos, dentre eles escolas de ensinos profissionalizantes (SESI/SENAI, 
Fundação Bradesco, etc.) e diversos outros prédios públicos, como Fórum, Tribunal Eleitoral, Promotoria de Justiça, Hospital, 
etc. O bairro se apresenta como um centro facilitador dos diversos serviços públicos, mobiliado em uma única região da 
cidade, instituições que possam ofertar a expedição de diversos documentos necessários como, por exemplo, certidões 
negativas das mais variadas ordens (criminal, civil, eleitoral, cartorial, etc.) para habilitar-se a receber ensino profissionalizante, 
além de outros amparos governamentais, o que facilita ao acesso às oportunidades de mercado. 
Com a mobilização dos governos municipal, estadual e federal, a Cidade de Santana desponta como um expoente no 
sistema logístico fluvial e naval brasileiro, especialmente no escoamento de commodities minerais, vegetais e, mais 
recentemente, investimentos para escoamento de commodities agrícolas do Centro- Oeste. Diversas oportunidades 
profissionais surgem no horizonte próximo, pois, com a incrementação das atividades portuárias, se fará necessária a 
capacitação de mão de obra especializada para atender a crescente demanda. 
Com a abertura de novas vias e a pavimentação das existentes, essa ação propiciará ao poder público municipal, a 
instalação e ampliação dos serviços de transporte público, o que facilitará, sobremaneira, a amplitude da população a ser 
atendida pela iniciativa, o que acarretará na capitalização do atendimento à crescente população que ascendeu das classes 
mais baixas e procuram ampliar as suas oportunidades de trabalho e/ou empreendedorismo. 

 
4. CUSTOS DOS SERVIÇOS 
O valor inicial deste Projeto Básico estava calculado em R$ 1.826.963,68 (um milhão, oitocentos e vinte e seis mil, 
novecentos e sessenta e três reais e sessenta e oito centavos), sendo R$ 1.750.000,00 (um milhão e setecentos e 
cinquenta mil reais) provenientes de recursos do Tesouro Nacional – Convênio com a SUDAM e o restante, R$ 76.963,68 
(setenta e seis mil, novecentos e sessenta e três reais e sessenta e oito centavos) recursos provenientes da Prefeitura 
Municipal de Santana, configurando contrapartida. 
Com o cancelamento do Contrato anterior e o pagamento da 1ª e única medição do Contrato do mesmo, restou um saldo de 
convênio de R$ 1.356.961,43 (um milhão, trezentos e cinquenta e seis mil, novecentos e sessenta e um reais e 
quarenta e três centavos), que atualizados para esta nova licitação, os custos previstos para este novo orçamento estão na 
ordem de R$ 1.800.382,80 (um milhão, oitocentos mil, trezentos e oitenta e dois reais e oitenta centavos), sendo R$ 
1.297.390,83 (um milhão, duzentos e noventa e sete mil, trezentos e noventa reais e oitenta e três centavos) provenientes 
de recursos do Tesouro Nacional – Convênio com a SUDAM e o restante, R$ 502.991,97 (quinhentos e dois mil, 
novecentos e noventa e um reais e noventa e sete centavos) fará parte dos recursos provenientes da Prefeitura Municipal 
de Santana, configurando a nova contrapartida. 

 
VALOR DO CONTRATO / CONVÊNIO ATUALIZADO.............................................R$ 1.800.382,80 (A) SALDO DO 
CONTRATO / CONVENIO .................................................................... R$ 1.356.961,43 (B) 
CONTRAPARTIDA DA PMS (SOBRE O SALDO – 4,39%) .......................................... R$ 59.570,60 (C) VALOR DO 
CONCEDENTE (SALDO DO CONTRATO / CONVÊNIO).......R$ 1.297.390,83 (B – C) = D CONTRAPARTIDA TOTAL DA 
PMS (CONTRAPARTIDA E ATUALIZAÇÃO) .... R$ 502.991,97 (A – D) 
Os preços praticados neste orçamento têm por base a tabela de preços do SICRO/DNIT-AP de janeiro/2018 e SINAPI-CEF-
AP – maio/2018, conforme planilhas orçamentárias em anexo. Os quantitativos da planilha orçamentária são oriundos dos 
levantamentos realizados “in loco” pelo corpo técnico da SEMOP/PMS. 

 
5. LOCAL DE EXECUÇÃO 

1) Local: Vila Amazonas – Santana-AP 

2) Trecho: Ruas e Avenidas da Vila Amazonas, definidas em projeto. 
 
5.1. VISTORIA 
As empresas interessadas, por meio de um representante, deverão efetuar a visita técnica do local dos serviços referidos, para 
constatar as condições de execução e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, cuja comprovação será feita através de 
um Termo de Visita Técnica, cuja emissão dar-se-á por intermédio de um profissional indicado pela Secretaria Municipal de 
Obras Públicas e Serviços Urbanos – SEMOP/PMS ou da Comissão Permanente de Licitações. Esse atestado será Juntado à 
Documentação de Habilitação, nos termos do inciso III do Artigo 30, da Lei 8.666/93 de 21/06/93. A licitante não poderá 
alegar, à posterior, desconhecimento de qualquer fato. 
 

6. PRAZOS DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA 
O prazo máximo exigido para a execução dos serviços, objeto do presente Projeto Básico de Engenharia, é de 120 (cento e 
vinte) dias. 
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O prazo máximo para início dos trabalhos será de até 10 (dez) dias, contados a partir do dia seguinte à entrega da Ordem de 
Início dos Serviços pela SEMOP à Empresa selecionada, sendo estes dez dias para montagem do canteiro de obras (barracão) 
e mobilização de equipamentos e pessoal, onde a SEMOP já iniciará sua fiscalização para os serviços indiretos de mobilização 
de pessoal e equipamentos. O prazo de vigência do contrato será de 150 (cento e cinquenta) dias,iniciando-se sua 
contagem no dia seguinte à emissão da Ordem de Serviço, podendo ser prorrogado até o final do exercício financeiro do ano 
de sua assinatura. 
 

7. GARANTIA DO OBJETO 
A garantia do objeto deverá obedecer ao prazo definido no Art. 618 do Código Civil, Lei 10.406 de 10 de janeiro de 2002. 
 

8. GARANTIA TÉCNICA E CONTRATUAL 
8.1 Atestados de Garantia Técnica 
8.1.1. Nos casos de obras e serviços de engenharia 
Em atendimento ao disposto no §9º do Art. 8º e §2º do Art. 9º da Instrução Normativa nº 01/MT, de 04 de outubro de 2007, 
tem-se: 

a) Capacidade Operacional - A licitante (pessoa jurídica) deve ter experiência na execução de objeto de mesmo 
caráter e de igual complexidade ou superior, que comprove a parcela relevante, de acordo com a tabela abaixo elaborada 
conforme o disposto na Portaria n. 108/2008 e Instrução de Serviços DG nº 10/2009, conforme anotação em acervo técnico 
e atestado de boa execução, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado. 

b) Capacidade Profissional - os Responsáveis Técnicos devem ter experiência na execução de objeto de mesmo 
caráter e de igual complexidade ou superior, que comprove a parcela relevante, de acordo com a tabela abaixo elaborada 
conforme o disposto na Portaria n. 108/2008 e Instrução de Serviços DG nº 10/2009, conforme anotação em acervo técnico 
e atestado de boa execução emitido por pessoa jurídica e registrado no CREA. Cada Responsável Técnico só poderá 
representar uma única empresa, sob pena de inabilitação das Licitantes. 

c) Certidão comprobatória de inscrição ou registro e regularidade da licitante e dos seus responsáveis técnicos 
no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA, da região a que estiver vinculada, que comprove o 
exercício da atividade relacionada com o objeto da licitação. 

 
8.2 Garantia Contratual 
Para assinar o contrato, deverá o vencedor prestar garantia de 5% (cinco por cento) do valor deste, a preços iniciais, sob pena 
de decair o direito à contratação. 
A caução inicial será reforçada durante a execução dos serviços contratados, de forma a totalizar sempre 5% (cinco por 
cento) do valor vigente do contrato (preços iniciais mais aditivos e reajustamentos se houver) 
A garantia e seus reforços poderão ser realizados em uma das seguintes modalidades: 
a) caução em dinheiro ou título da dívida pública; 
b) seguro-garantia; 
c) carta de fiança bancária, conforme minuta constante do edital; 
No caso de fiança bancária, esta deverá ser, a critério da licitante, fornecida por um banco localizado no Brasil, pelo prazo 
da duração do contrato, devendo a contratada providenciar sua prorrogação, por toda a duração do contrato, independente 
de notificação da SEMOP/PMS, sob pena de rescisão contratual, ressalvados os casos em que a duração do contrato for 
inferior ao prazo acima estipulado, quando deverá a caução ser feita pelo prazo contratual. 
Durante o período em que o contrato se encontre oficialmente paralisado ou suspenso não poderá ser exigida a prorrogação 
das fianças bancárias. 
No caso da opção pelo seguro garantia o mesmo será feito mediante entrega da competente apólice emitida por entidade 
em funcionamento no País, e em nome da SEMOP/PMS, cobrindo o risco de quebra do contrato, pelo prazo da duração do 
contrato, devendo a contratada providenciar sua prorrogação, por toda a duração do contrato, independente de notificação 
da SEMOP/PMS, sob pena de rescisão contratual. 
No caso de opção pelo Titulo da Dívida Publica, este deverão estar acompanhados de laudo de avaliação da Secretaria do 
Tesouro Nacional, no qual esta informara sobre a exequibilidade, valor e prazo de resgate, taxa de atualização, condições 
de resgate. 
No caso de opção por caução em dinheiro, o interessado deverá procurar a Tesouraria Central da SEMOP/PMS, sede, para 
obter instruções de como efetuá-la. 
A garantia prestada pelo licitante vencedor lhe será restituída ou liberada após o Recebimento Definitivo do (s) serviço (s). 
A contratada é responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, na forma do art.70, da Lei nº 
8.666/93. O contratado é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais de suas 
subcontratadas resultantes da execução do contrato, cabendo a ele a fiscalização do cumprimento de suas obrigações. 

 
9. DA NATUREZA DO SERVIÇO E DA MODALIDADE 
A Contratação dos serviços deverá ser efetuada mediante realização de Procedimento Licitatório na Modalidade prevista da 
Lei Nº 8.666/93, a critério da Comissão Permanente de Licitação – CPL/PMS. 
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10. A PROPOSTA DEVERÁ CONTER: 

As propostas a serem apresentadas pelas Empresas participantes do ato licitatório deverão conter: 
a) Preço global por item fixo e irreajustável dos serviços, em algarismos e por extenso, em moeda corrente do país. 
b) Orçamento constante de planilhas com indicação de preços unitários por item, apresentando: as unidades, quantidades 
de serviços, preços unitários, subtotais, e total geral em moeda corrente do país. 
c) Composição de custos unitários dos preços unitários de cada serviço constando obrigatoriamente os quantitativos de 
material e mão de obra, bem como os percentuais adotados para os Encargos Sociais e BDI. 
d) Planilhas de composição analítica das taxas de B.D.I. - Bonificação e Despesas Indiretas, sendo OBRIGATÓRIA à 
indicação de Taxa Percentual positiva para cada um dos itens listados na planilha a ser apresentada. 
e) Planilhas de composição analítica das taxas de Encargos Sociais aplicadas, sendo OBRIGATÓRIA a indicação de 
Taxa de Percentual positiva para cada um dos itens listados no modelo. 
f) Prazo de validade da proposta não inferior a 30 (trinta) dias contados da data da abertura da Licitação. 
g) Prazo para execução dos serviços, não deverá ultrapassar 180 (cento e oitenta) dias, conforme Cronograma Físico 
Financeiro e dos procedimentos executivos constantes deste PROJETO BÁSICO. 
h) O Cronograma físico-financeiro de barras deverá ser idêntico ao apresentado neste documento. 
i) Declaração explicita do prazo de garantia integral dos serviços, que deverá ser no mínimo de 5 (cinco) anos, na 
forma do artigo 618 do Novo Código Civil, durante o qual a licitante se compromete em solucionar os problemas decorrentes 
de falhas ou inadequações do serviço, num prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas, contados a partir da comunicação 
formal da SEMOP/PMS, na forma do art. 69 combinado com o art.73, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações. 
l) O prazo de garantia exigido no item “i” começa a contar a partir da emissão do atestado de conclusão definitiva dos 
serviços, expedido pela SEMOP/PMS, em consonância com as disposições legais pertinentes. 

 
11. DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO. 
11.1- Durante o período de execução da obra, objeto do Contrato, o mesmo será acompanhado, inspecionado e controlado 
por equipe de Fiscalização ou por um Fiscal devidamente designado pela Secretaria Municipal de Obras Públicas e Serviços 
Urbanos – SEMOP/PMS, representando, portanto, a Contratante na missão acima referida. 
11.2- O representante da contratante anotará em registro oficial “Diário de Obras”, todas as ocorrências relacionadas com os 
serviços em desenvolvimento no que tange ao objeto do contrato. 
11.3 – As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante da Contratante deverão ser 
solicitadas as devidas soluções aos seus superiores hierárquicos em tempo hábil, para adoção de medidas convenientes. 
11.4 – A Contratada poderá manter preposto, desde que aceito pela Administração e fiscalização da Contratante, durante 
o período de vigência do contrato, para representá-lo sempre que for necessário. 
11.5 – A Fiscalização terá como incumbência elaborar em conjunto com a empresa, o Boletim de Medição dos Serviços 
Executados, controlando, aprovando, assinando, e encaminhado para o devido gestor hierárquico para o devido pagamento. 

 
12. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE. 
12.1 - Disponibilizar todos os meios para a execução do trabalho. 
12.2 – Efetuar os pagamentos nas condições e preços pactuados, mediante apresentação dos documentos registrado 
no item 07 – Prazos e Pagamentos deste PROJETO BÁSICO. 
12.3 – Acompanhar e fiscalizar a execução da Contratação, através de um representante ou de uma Comissão de 
servidores designados, nos termos do Art.67 da Lei Nº 8.666/93 e suas alterações, sob o aspecto qualitativo e quantitativo 
dos serviços, podendo e devendo rejeitar no todo ou em partes, os serviços executados em descordo com o contrato, não 
eximindo a Contratada de total responsabilidade quanto à execução dos serviços. 
12.4- Notificar, por escrito, a Contratada, nas ocorrências de eventuais imperfeições no transcorrer dos serviços, fixando 
prazo para sua correção. 

 
13. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
13.1- Além de outras exigências da legislação pertinente, e DESTE INSTRUMENTO, são obrigações da empresa 
CONTRATADA: 
a) – Dispor às suas expensas de ferramentas (chaves, escadas, equipamentos) e dos Equipamentos de Proteção Individual, 
além de todas as máquinas e equipamentos de terraplenagem e pavimentação asfáltica necessárias a execução da obra, 
conforme disposto neste PROJETO BÁSICO. 
b) – Arcar com todas as despesas decorrentes da execução de serviços tais como: locomoção de pessoal técnico, seguros 
de acidentes, impostos, contribuições previdenciárias, encargos trabalhistas, encargos fiscais, e demais despesas 
necessárias a plena prestação dos serviços. 
c) – Responder por quaisquer danos ou avarias nos equipamentos e seus componentes, que tenha dado causa por 
ocasião da execução dos serviços. Deste modo deverá responder por quaisquer danos pessoais ou materiais causados por 
seus empregados nos locais da execução dos serviços, mesmo aqueles provocados em virtude da própria execução de tais 
serviços. 
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d) – Cumprir fielmente este ajuste, de modo que o objeto avençado se realize com esmero e perfeição, executando-o sob 
sua inteira e exclusiva responsabilidade. 
e) - Providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pela Fiscalização da SEMOP/PMS, quanto à execução 
objeto contratado. 
e) – Manter, durante toda a execução do objeto contratado, todas as condições de habilitação e qualificação financeira da 
licitação em compatibilidade com as obrigações assumidas neste ajuste, informando à SEMOP/PMS sobre ato ou fato que 
venha modificar as condições iniciais de habilitação. 
f) – Ter responsável técnico devidamente registrado e que esteja em dias com suas obrigações junto ao CREA/AP - 
Conselho Regional de Engenharia, e Agronomia do Amapá, 
g) – Acatar integralmente as exigências da SEMOP/PMS quanto à execução do objeto Contratado. 

 
14. MEDIÇÕES DOS SERVIÇOS E FORMA DE PAGAMENTO 
14.1 Critério de aceitabilidade 

A aceitabilidade da obra está condicionada: à correta execução do Projeto Básico de engenharia; ao acompanhamento e 
atestado dos serviços pela fiscalização; aos relatórios de controle da qualidade, contendo os resultados dos ensaios e 
determinações devidamente interpretados, caracterizando a qualidade do serviço executado e aos requisitos impostos pelas 
normas vigentes da ABNT, do DNIT e da SEMOP/PMS. 
 

14.2 Medições dos serviços 
Os serviços serão medidos mensalmente, de acordo com os grupos preestabelecidos na planilha orçamentária, após sua 
devida conclusão. 
As medições deverão seguir o preconizado nas Especificações de Serviço do DNIT e serão elaboradas mensalmente pela 
fiscalização da SEMOP/PMS, as medições serão processadas por meio convencional, constando de folhas-resumo com a 
relação de serviços, quantidades parciais e totais, conforme serviços executados. 
Cabe ressaltar que nenhuma medição será processada se a ela não estiver anexado o relatório de controle de qualidade, 
contendo os resultados dos ensaios devidamente interpretados, caracterizando a qualidade dos serviços executados. No 
processo de medição deverá constar a real alíquota de ISSQN adotada pelo respectivo Município. 

 
14.3 Forma de pagamento 
A SEMOP/PMS pagará à contratada, pelos serviços contratados e executados, o preço integrante da proposta aprovada, 
ressalvada a incidência de reajustamento e a ocorrência de imprevistos. Fica expressamente estabelecido que o preço global 
inclui todos os custos diretos e indiretos para execução dos serviços, de acordo com as condições previstas nas 
Especificações e nas Normas indicadas no PROJETO BÁSICO e demais documentos da licitação, constituindo assim sua 
única remuneração pelos trabalhos contratados e executados. 
Obedecido ao cronograma apresentado, será procedida à medição dos serviços. Emitido o atestado de conformidade, o 
contratado deverá apresentar na sede da SEMOP/PMS, as notas fiscais correspondentes à medição, que será 
encaminhada à NSP – Núcleo Setorial de Planejamento, após devidamente atestada pela fiscalização da SEMOP/PMS. 
Será observado o prazo de até 30 (trinta) dias, para pagamento, contados a partir da data da emissão do aceite na nota 
fiscal recebida pelo SEMOP/PMS. 
O pagamento referente a cada medição será liberado mediante comprovação, pela contratada, da Regularidade Fiscal, nos 
termos do Edital. 
Sendo constatada qualquer irregularidade em relação à situação cadastral da Contratada, esta será formalmente comunicada 
de sua situação irregular, para que apresente justificativa e comprovação de regularidade. Caso não se verifique que a 
empresa regularizou sua situação, estará sujeita ao enquadramento nos motivos do Art. 78, da Lei nº. 8.666/93 e alterações 
posteriores. 

 
15. DO RECEBIMENTO DO OBJETO CONTRATADO 

Executado o contrato, o objeto será recebido. 
a) provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado 
pelas partes em até 15 (quinze) dias úteis, contados da comunicação escrita do contratado; 
b) definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, 
assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos 
termos avençados no contrato, observado o disposto no art. 69 da Lei n° 8.666/93. 

 
15.1 - O recebimento provisório ou definitivo não exclui a licitante da responsabilidade civil pela solidez e segurança dos 
serviços, dentro das limitações estatuídas, quer pelo contrato, quer por legislação pertinente. 

 
16. DAS CONDIÇÕES GERAIS: 
16.1 - Serão exigidas aplicações corretas das plantas e detalhamentos constantes deste PROJETO BÁSICO. 
16.2 - Os serviços somente sofrerão modificações quando forem determinadas, por escrito, pela fiscalização da 
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SEMOP/PMS. 
16.3 - A empresa selecionada deverá acatar, no ato da assinatura do contrato, os preços referentes aos serviços 
especificados em seu orçamento analítico. 
16.4 - Todo equipamento a ser empregado nos serviços deverá ser aplicado somente após a aprovação da Fiscalização 
do SEMOP/PMS. 
16.5 - Exige-se o emprego de mão de obra devidamente qualificada para execução de todos os serviços especificados. 
16.6 - A responsabilidade da Contratada é integral para os serviços contratados nos termos do Código Civil Brasileiro. 
16.7 - A presença da Fiscalização da SEMOP/PMS não diminui a responsabilidade da Contratada quanto ao integral 
cumprimento do contrato dentro das especificações pactuadas. 
16.8 - A eficiência na execução dos serviços é de inteira responsabilidade da Contratada, cabendo-lhe ainda a 
responsabilidade de fazer a reconstrução de todos os danos e avarias causados nos serviços já realizados. 
16.9 - A guarda e vigilância dos materiais necessários à execução da obra são de responsabilidade da Contratada. 
16.10 - A Contratada é obrigada a inspecionar a área onde serão executados os serviços, não podendo, á época da 
assinatura do Contrato, sobre nenhum pretexto, argumentar desconhecimento dos serviços a serem realizados e as 
condições para realizá-los. 

 
16.11 - Qualquer funcionário da Contratada ou de qualquer subcontratada que, na opinião da fiscalização não executar 
o seu trabalho de maneira correta e adequada, ou venha a desrespeitar ou negar a dar qualquer informação sobre os serviços, 
deverá ser afastado imediatamente da obra pela Contratada, mediante solicitação por escrito da fiscalização. 
16.12 - Antes de serem iniciados os serviços, a Contratada concentrará no local todos os meios necessários, tais como 
materiais, instrumentos, ferramentas e pessoal para que, iniciados os serviços, possam prosseguir sem atrasos e nem 
interrupções. 
16.13 - A Contratada é obrigada a manter constantemente na área dos trabalhos um diário de ocorrências no qual a 
Fiscalização da SEMOP/PMS e/ou encarregado dos serviços anotará toda e qualquer alteração ou ocorrência. A 
SEMOP/PMS não considerará quaisquer reclamações decorrentes de entendimentos verbais. 
16.14 - Fica a empresa Contratada na obrigação de registrar o contrato no Conselho Regional de Engenharia e 
Agronomia – CREA/AP para cumprimento das atribuições de competência daquele Conselho, bem como regularizar a obra 
junto aos órgãos competentes, tais como CEA, CAESA, PMM , Corpo de Bombeiros e outros cabíveis. O não cumprimento 
deste item acarretará o não recebimento do valor financeiro do Contrato, já a contar da primeira fatura. 
16.15 - A planilha estimativa de custo apresentada é aquela que deverá constar do instrumento contratual com a 
empresa selecionada, com seus preços, após o devido certame licitatório. 
16.15 – As construções provisórias de depósito de material, do alojamento de operários e da administração da obra, se 
houver, são de inteira responsabilidade da Contratada, não cabendo à SEMOP/PMS nenhuma obrigação de indenizar a 
estas construções depois dos serviços realizados, a não ser que estas instalações constem da planilha de quantidades 
deste projeto. 
16.16 - A Contratada providenciará a remoção dos materiais resultantes de demolição, se houver, para local a ser 
determinado pela Fiscalização da SEMOP/PMS. 
16.17 - A primeira medição dos serviços somente poderá ser liberada com a juntada de foto da placa de identificação da 
obra. 
16.18 - Todo material a ser empregado nos serviços deverá ser aplicado somente após a aprovação da Fiscalização do 
SEMOP/PMS. 
16.19 - A Contratada obrigar-se-á a retirar do local da obra, dentro de 48 (quarenta e oito) horas, a partir da notificação, 
todo e qualquer material impugnado pela Fiscalização. 
16.20 - Outras informações importantes por ventura deixadas de ser especificada, neste PROJETO BÁSICO, serão 
apresentadas na confecção do EDITAL DE LICITAÇÃO. 

 
17. CONDICIONANTES AMBIENTAIS: 
De acordo com a Constituição Estadual do Estado do Amapá, Capitulo IX – Meio Ambiente, os itens relacionados abaixo 
devem ser condicionantes para a realização dos serviços: 

 A Contratante deverá solicitar Autorização Ambiental, junto ao órgão competente, para os serviços que serão 
realizados; 

 A Contratante deve tomar todas as precauções no que tange aos resíduos gerados durante a obra, como 
fragmentos de madeira, areia, seixo, cimento, restos de concreto e etc. e os acondicionando em local 
apropriado para posterior remoção; 

 Ao final da obra recolher todos os resíduos resultantes e destiná-los a local a ser determinado pela Fiscalização 
da SEMOP/PMS; 

 
17.1 Sustentabilidade Ambiental: Em atendimento ao Artigo 4 §1º da Lei 12.462, de 04 de agosto de 2011, deve ser 
obedecido ao prescrito nas condicionantes da Licença Ambiental. 
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18. SEGURANÇA, MEDICINA DO TRABALHO, E MEIO AMBIENTE 

Antes do início dos trabalhos a contratada deverá apresentar à fiscalização as medidas de Segurança e Medicina do Trabalho 
com a apresentação do PCMAT - Programa de Condições e Meio Ambiente do Trabalho na Indústria da Construção Civil. - 
NR-18, do PCMSO – Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - NR-7, e todas as medidas de proteção individual 
e coletiva definidas nos programas referidos, a serem adotadas durante a execução dos serviços em 
Atendimento aos princípios e disposições das demais Normas Regulamentares (NR) aprovadas pela Portaria do Ministério do 
Trabalho n° 3214, de 08.06.78. 
Os Programas acima referidos deverão ser elaborados e implantados por profissionais habilitados e capacitados, como 
Engenheiro de Segurança do Trabalho, Médico do Trabalho e Técnico de Segurança do Trabalho todos com registro na 
Delegacia Regional do Trabalho do Amapá, e Conselho Regional de Engenharia, e Agronomia do Amapá, conforme legislação 
vigente. A Contratada deverá fornecer aos seus funcionários todos os equipamentos de Proteção Individual exigidos pela NR – 
06 - Equipamento de Proteção Individual – EPI, tais como: 
 
18.1- EPI – Equipamentos de Proteção Individual. 

a) - Capacetes de Segurança: para trabalhos em que haja o risco de lesões decorrentes de queda ou projeção de objetos, 
impactos contra estruturas e de outros acidentes que ponham em risco a cabeça do trabalhador. Nos casos de trabalhos 
realizados junto a equipamentos ou circuitos elétricos será exigido o uso de capacete especial. 
b) - Protetores Faciais: para trabalhos que ofereçam perigo de lesões por projeção de fragmentos e respingos de líquidos, 
bem como por radiações nocivas. 
c) - Óculos de Segurança Contra Impactos para trabalhos que possam causar ferimentos nos olhos. 
d) - Óculos de Segurança Contra Radiações: para trabalhos que possam causar irritações nos olhos e outras lesões 
decorrentes da ação de líquidos agressivos. 
e) - Equipamentos para Proteção das Mãos e Braços, Luvas e mangas de proteção: para trabalhos em que haja 
possibilidade do contato com substâncias corrosivas ou tóxicas, materiais abrasivos ou cortantes, equipamentos 
energizados, materiais aquecidos ou quaisquer radiações perigosas. Conforme o caso, as luvas serão de couro, de lona 
plastificada, de borracha ou de neoprene. 
f) - Equipamentos para Proteção dos Pés e Pernas - Botas de borracha ou de PVC: para trabalhos executados em locais 
molhados ou lamacentos, especialmente quando na presença de substancias tóxicas, Calçados de Couro: para trabalhos em 
locais em que apresentam riscos de lesão do pé. 
g) –Equipamentos para Proteção Auditiva Protetores auriculares, para trabalhos realizados em locais em que o nível do 
ruído seja superior ao estabelecido na NR-15, “Atividades e Operações Insalubres”. 
h) –Equipamentos para Proteção Respiratória, Respiradores Contra Poeira: para trabalhos que impliquem produção de 
poeira, mascaras para Jato de Areia: para trabalhos de limpeza por abrasão, através de jato de areia, respiradores e 
Mascaras de Filtro Químico: para trabalhos que ofereçam riscos provenientes de ocorrência de poluentes atmosféricos em 
concentrações prejudiciais à saúde. 
i) –Equipamentos para Proteção do Tronco, Avental de raspa: para trabalhos de soldagem e corte a quente e de 
dobragem e armação de ferros 
j) - Trava – quedas individuais- para todos os funcionários que estiverem em ação ou suspensos no desenvolvimento dos 
serviços externos. 
l) Cinto de Segurança – Todos os funcionários que estiverem desenvolvendo a atividade prescritas neste Termo 

 
18.2- – Equipamentos de Proteção Coletiva – EPC 
a) – Plataforma de Proteção (Apara-Lixo ou Bandeja), poderá ser exigida, pela Municipalidade local, a instalação de 
bandejas protetoras “Para Lixo” com a finalidade de evitar que fragmentos, advindos da obra, acarretem ferimentos ou danos 
a terceiros; A instalação de bandejas protetoras será de inteira responsabilidade da 
CONTRATADA, sem ônus adicionais para a CONTRATANTE. 
b) – Transporte Vertical; O transporte vertical de materiais e de pessoas, objeto de subtítulo especifico na NR-18, será 
executado com os equipamentos e as precauções ali preconizados, sendo para tanto terminantemente proibido o transporte 
simultâneo de cargas e pessoas. 
c) – Condutor de Entulhos; Será, de preferência, constituído por sistema cujos componentes principais sejam: 

 Tubo Coletor: integrado por módulos cônicos de polietileno de alta densidade. 

 Corrente de fixação 

 Coletor superior 

 Coletor intermediário 

 Anel de apoio 

 Suporte regulável 

 Anel direcional 

 Carretilha 
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 Extensor de suporte. 
 

A forma cônica do modulo do tubo coletor é condição indispensável, visto permitir que ditos módulos, situados na parte 
inferior, possam ser recolhidos, evitando, desse modo, furtos e danos. 
18.3 – A Contratada deverá apresentar o seu quadro de profissionais conforme o que estabelece a NR-4: “Serviços 
Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho – SESMET”. 
18.4 – A Contratada manterá organizadas e limpas e em bom estado de higiene as instalações do canteiro de serviço, 
indicado pela fiscalização, especialmente as vias de acesso e circulação de funcionários aos demais blocos de trabalho do 
órgão. 
18.5 – A Contratada deverá estocar e armazenar os materiais de forma a não prejudicar o trânsito de pessoas e a 
circulação de materiais, será proibido obstruir portas e saídas de emergência e impedir o acesso de equipamentos de 
combate a incêndio. 
18.6 – Caberá à Contratada comunicar à fiscalização todo o tipo de acidente de trabalho ocorrido na obra, e no caso de 
acidente fatal deverá comunicar à autoridade competente a DRT-AP, da maneira mais detalhada possível, por escrito 
18.7 – Cumprirá à Contratada manter no canteiro de serviço medicamentos básicos, e, pessoal orientado para os 
primeiros socorros nos acidentes que possam ocorrer durante a execução dos trabalhos. 
18.8 – Caberá à Contratada manter vigias ou sentinelas que controlem a entrada e saída de materiais, máquinas, 
equipamentos e pessoas, bem como manter ordem e disciplina em todas as dependências do canteiro de serviços. 
18.9 – O Contratante realizará inspeções periódicas no canteiro de serviço, a fim de verificar o cumprimento das medidas 
de segurança adotadas nos trabalhos, o estado de conservação dos equipamentos de proteção individual e dos dispositivos 
de proteção de máquinas e ferramentas que ofereçam riscos aos trabalhadores, bem como a observância das demais 
condições estabelecidas pelas normas de Segurança e Saúde do Trabalho. 
18.10- Finalizando, todos os funcionários da Firma executora ou Contratada deverão estar sempre equipados com uniforme 
e Equipamentos de Proteção Individual tais como: uniforme, botas, capacetes, luvas, óculos de proteção, máscaras e cinto 
de segurança. 

 
19. LICENÇA AMBIENTAL 
O Licenciamento Ambiental da Obra foi promovido através da LICENÇA DE INSTALAÇÃO Nº. 0050/2015, fornecida pelo 
Instituto de Meio Ambiente e de Ordenamento Territorial do Amapá – IMAP, conforme cópia anexa a esse Projeto Básico. 

 
20. ANEXOS 
Fazem parte integrante deste PROJETO BÁSICO, além do acima exposto, os cadernos de ANEXOS elencados abaixo: 

 
ANEXO I – MEMORIAL DESCRITIVO DA OBRA; ANEXO II
 – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS; ANEXO III –
 PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS; 

Folha Resumo; Planilha orçamentária; 
Cronograma Físico Financeiro; Demonstrativo BDI; Composições de preço unitário; 
Cotação de preços – Produtos Betuminosos Declaração do ISS 
 
ANEXO IV – PROJETO TÉCNICOS 
Topografia – Curva de Nível (01/01) 

Detalhamento de Projetos – Pavimentação (05/05); Drenagem (03/03) e Sinalização (03/03). 
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ANEXO II 
MEMORIAL DESCRITIVO DA OBRA 

 
 

Para os serviços de Pavimentação Asfáltica do Bairro Vila Amazonas, localizados na sede do Município de Santana-AP, os 
serviços de pavimentação asfáltica foram divididos em três etapas, conforme a situação existente da pavimentação asfáltica. 
Para trechos cuja pavimentação apresenta-se em bom estado de conservação, foram definidos serviços de RECAPEMANTO 
ASFÁLTICO; nos trechos cuja pavimentação existente apresenta-se em péssimo estado de conservação, optou-se por fazer 
a reciclagem simples com incorporação da pavimentação e da base, definido como PAVIMENTAÇÃO NOVA COM 
RECICLAGEM e para os trechos que apresentam apenas revestimento primário, foram definidos os serviços 
PAVIMENTAÇÃO NOVA COM EXECUÇÃO DE BASE DE SOLO. 
Para execução dos serviços de Recapeamento Asfáltico, após a limpeza do trecho com vassoura mecanizada, aplica-se uma 
camada de Pintura de Ligação e depois a pavimentação asfáltica nova com Mistura Betuminosa Usinada a Quente (CBUQ) 
com espessura de 5cm (cinco centímetros). Para execução dos serviços de Pavimentação Nova com Reciclagem, os 
serviços iniciam-se com a reciclagem da base de solo existente com a pavimentação asfáltica velha, numa espessura de 
20cm (vinte centímetro) de modo a incorporar este material, criando uma nova base de solo estabilizada, que será 
devidamente compactada e após este serviço, aplica-se a Imprimação e a Pintura de Ligação, para em seguida ser aplicada 
a Mistura Betuminosa Usinada a Quente (CBUQ), numa espessura de 5cm (cinco centímetros). Para os serviços cujo trecho 
apresentam-se apenas com revestimento primário, nestes trechos será executada uma base de solo estabilizada 
granulometricamente sem mistura, com espessura de 20cm (vinte centímetros), após este serviço, aplica- se a Imprimação 
e a Pintura de Ligação, para em seguida ser aplicada a Mistura Betuminosa Usinada a Quente (CBUQ), numa espessura de 
5cm (cinco centímetros). 
Após a execução dos serviços de pavimentação asfáltica, todo trecho será sinalizado horizontalmente, com pintura de faixas 
e setas e a colocação de tachões refletivos bidirecionais nos trechos indicados em projetos. Os trechos selecionados 
contaram também com sinalização vertical, que consiste na colocação de placas de sinalização totalmente refletivas. 
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ANEXO III 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS GERAIS 

 
1 – SERVIÇOS PRELIMINARES 

 
1.1 – Placa de identificação da obra 
A placa de identificação da obra será confeccionada em chapa galvanizada nas dimensões de 2,52 m x 1,68 m, com modelo 
fornecido pela SEMOP/PMS. Será fixada em lugar visível, previamente determinado pela fiscalização, nela constando o 
slogan da SEMOP/PMS E DO GOVERNO FEDERAL, o responsável técnico pela obra, a Empresa contratada, o prazo de 
execução e o valor da obra. 
Material: Será utilizada chapa de aço zincado; as chapas terão a superfície posterior preparada com tinta preta fosca. O 
fundo, assim como os dizeres da frente, será pintado em tinta esmalte sintético. 
Dimensões: A chapa de aço zincado terá 2,52 m x 1,68 m de dimensão e os suportes em madeira de lei, terão dimensão de 
10x10 cm, a moldura será em madeira de lei, nas dimensões 4x10 cm, sendo toda a estrutura pintada com tinta 
impermeabilizante preta. 

 
1.2 – Barracão da obra - Instalação do canteiro de obras  
O local escolhido para construção do canteiro de serviços deverá ser aprovado pela Fiscalização. Apesar da aprovação, não 
caberão à SEMOP/PMS, em hipótese alguma, os ônus decorrentes de locação, manutenção e acessos da área escolhida. 
O terreno onde será construído o canteiro de serviços deverá estar localizado próximo à obra e ter acessos fáceis e bem 
conservados para veículos e pedestres, independentemente, através de ruas bem conservadas. 
Deverá também possuir uma portaria, com porteiro, para controle de entrada e saída de visitantes, pessoal, material, 
equipamentos, etc.. 
Serão construídas pela Contratada as instalações adiante discriminadas, inclusive com fornecimento dos acessórios. 

- Escritórios independentes para a Contratada e para a Fiscalização, sendo providos de sala, sala de reunião e banheiro 
completo (vaso sanitário, lavatório, chuveiro, etc.); 

- Locais apropriados à estocagem dos materiais necessários à execução da obra; 

- Almoxarifado (s) para a guarda de equipamentos miúdos, utensílios, peças e ferramentas; 

- Instalações sanitárias para todo o pessoal da obra; 

- Pequena enfermaria, com profissional específico, especializado e habilitado pelos órgãos competentes; 

- Instalações necessárias ao adequado abastecimento, acumulação e distribuição de água; 

- Instalações necessárias ao adequado fornecimento, transformação e condução da energia elétrica (luz e força); 

- Instalações de equipamento contra incêndio; 

- Outras construções ou instalações necessárias, a critério da Contratada, tais como alojamento, refeitório, cozinha 
industrial, oficina, sala de testes para soldas, laboratório, etc. 
A Contratada apresentará à Fiscalização, para aprovação prévia, "croquis" do canteiro, em duas vias, os seguintes 
documentos técnicos: 

- Localização do terreno; 

- Planta de situação do canteiro com indicação dos acessos, na escala 1: 500; 

- Arranjo geral do canteiro, em escala 1:200; 

- Desenhos abrangendo os elementos contidos nas instalações acima descriminadas, escala 1:100, contendo planta, cortes 
e fachadas. 

- Especificações dos materiais a serem empregados, não sendo aceitos materiais usados. 
Durante o decorrer da obra, ficará por conta e a cargo da Contratada a limpeza das instalações, móveis e utensílios das 
dependências da Fiscalização e a reposição de material de consumo necessário (carga de extintor de incêndio, produtos 
para higiene ambiente e pessoal, etc.), inclusive as despesas relativas às taxas de consumo de água e esgotos, luz e força 
e telefone, inclusive saldos remanescentes após o final da obra. 
A pequena enfermaria deverá conter o material hospitalar mínimo de primeiros socorros para tipo, porte e localização da 
obra a ser implantada. 
Não poderá ser invocado, sob qualquer motivo ou pretexto, falta ou insuficiência de água ou energia elétrica por parte da 
Contratada, pois esta deverá estar adequada e suficientemente aparelhada para o seu fornecimento. 
A Contratada será responsável, até o final da obra, pela manutenção e boa apresentação do canteiro de trabalho e de todas 
as suas instalações, inclusive especiais cuidados higiênicos com os compartimentos sanitários do pessoal e conservação 
dos pátios internos. 



 

 

ESTADO DO AMAPA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA 

COORDENADORIA DE LICITAÇÃO 

 

A Contratada deverá manter no arquivo do seu escritório no canteiro: uma via do Edital da Concorrência; uma cópia 
completa do projeto; uma cópia do contrato; um livro de ocorrências, com todas as páginas numeradas e rubricadas pela 
Fiscalização e pela Contratada, onde serão registrados fatos importantes relativos ao andamento da obra; e um cronograma 
onde se possa visualizar facilmente as programações das obras e as posições atualizadas das mesmas. 
A Contratada manterá na obra engenheiros, técnicos, mestres, operários e funcionários em número e especialização 
compatíveis com a natureza e com o cronograma, bem como materiais em quantidades suficientes para execução dos 
serviços. 
A Contratada obrigar-se-á a manter e apresentar, sempre que requisitado pela Fiscalização, o quadro atualizado de todo o 
pessoal que esteja intervindo na obra. 
A Contratada deverá prever e alocar, em cada caso específico, a equipe e o material necessário à administração local da 
obra. 
A Contratada deverá mobilizar todos os equipamentos necessários ao bom andamento da obra, mantendo-os em perfeitas 
condições de funcionamento. Correrão por sua conta todas as despesas de aquisição e manutenção dos mesmos. 
Serão abertos e/ou recuperados e, ainda, permanentemente conservados pela Contratada os caminhos que forem 
necessários ao transporte dos materiais e equipamentos até o local da obra, e mantidas as facilidades de acesso às 
propriedades lindeiras e passagens às estradas vicinais. 
Todo o material utilizado na instalação do canteiro continuará de sua propriedade após o término da obra e, portanto, na 
ocasião, deverá demolir e remover, para o local a ser indicado pela Contratada, todos os escombros e restos de demolição; 
remover todas as tubulações subterrâneas; entupir com terra todos os buracos (fossas e outros) e regularizar a superfície 
do terreno. 

 
1.2.1 - Livro de Ocorrências 

O Livro de Ocorrências, fornecido e mantido pela Contratada, rubricado por ela e pela Fiscalização diariamente, terá as 
seguintes características: 

Será único, com páginas numeradas tipograficamente, sendo as duas últimas de cada trinca descartáveis; 
A primeira página do "Livro", que será de abertura, conterá uma descrição geral da obra, os dados contratuais mais 
importantes, a data do início efetivo dos serviços, o nome e a qualificação do engenheiro responsável pela obra, os nomes e 
qualificações dos autores do projeto, os nomes e qualificações do engenheiro fiscal da SEMOP/PMS e de seus superiores 
imediato e mediato, devendo ser assinado pelo primeiro e pelos três últimos. 
As folhas do Livro de Ocorrência deverão ser confeccionadas conforme modelo vigente na SEMOP/PMS e conterão, além dos 
fatos ocorridos no canteiro da obra, as seguintes anotações: 

- Solicitações ou decisões da SEMOP/PMS que afetem ou possam vir a afetar o prazo ou valor contratual; 

- Solicitações da executante quanto a dúvidas de ordem técnica cuja responsabilidade de esclarecimento caiba 
contratualmente à SEMOP/PMS; 

- Resultados de todos os ensaios descritos nas especificações técnicas; 

- Justificativas da executante quanto a atrasos ou outras anormalidades anotadas, assim como o pronunciamento da 
SEMOP/PMS, aceitando-os ou não. 

- Todas as folhas do Livro de Ocorrências deverão ser assinadas pelo engenheiro fiscal da SEMOP/PMS e pelo 
engenheiro residente da obra, no máximo, um dia após a referida data; 
O Livro de Ocorrências, que deverá ser confeccionado com as folhas previamente carbonadas, será preenchido em 3 (três) 
vias, com as seguintes destinações: 
1ª via - original: acompanhará o pedido de recebimento da obra; 2ª via - cópia: da 
SEMOP/PMS - Fiscalização; 
3ª via - cópia: da Contratada. 
O Livro de Ocorrências deverá, a qualquer tempo, permitir a reconstituição dos fatos relevantes ocorridos na obra e que 
tenham influenciado de alguma forma seu andamento ou execução. 
No dia imediatamente após o término de cada período do cronograma físico- financeiro, deverão ser anotados o andamento 
e a situação de cada atividade que já deveria estar iniciada ou concluída, esclarecendo-se se está atrasada, a razão e o 
responsável pelo atraso e, principalmente, qual a eventual interferência no prazo fixado para execução total das obras. 
A última folha do Livro de Ocorrências conterá um relato sucinto do andamento da obra, destacando os fatos mais 
importantes ocorridos; indicará o prazo utilizado para sua execução; esclarecerá as responsabilidades pelo eventual atraso 
verificado e o seu prazo final; qualificará os engenheiros que participaram de sua execução e Fiscalização e será assinada 
pelo engenheiro fiscal da SEMOP/PMS e pelos seus superiores imediato e mediato. 
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1.3 – Mobilização e desmobilização 
Os serviços gerais de mobilização, no início da obra e durante a execução da mesma, e de desmobilização, quando do 
término dos trabalhos, compreendem: 

 Mobilização de todo o equipamento de propriedade da Contratada ou de suas subempreiteiras, até o local da obra e sua 
posterior retirada para o local de origem ou outro, acampamentos, vila residencial e/ou acessos e adjacências; 

 Movimentação de todo pessoal da Contratada e de suas subempreiteiras até o local da obra, em qualquer tempo, e 
posterior regresso a seus locais de origem, inclusive transporte diário de empregados até o canteiro de obras e respectivo 
retorno; 

 Viagens e estadias, em qualquer tempo, de pessoal administrativo, de consultoria, de supervisão ou qualquer outro 
ligado à Contratada e a serviço da obra. 

 Incluem, outrossim, todos os serviços indiretos de administração e coordenação, necessários à execução da obra, 
realizados no local da obra ou fora dele, tais como: 

 Planejamento, controle e coordenação; 

 Serviços de administração em geral, de contabilidade, de almoxarifado, de pessoal, de tesouraria, de 
secretaria, de expediente, de compras, de arquivo, de contratação, etc.; 

 Preenchimento de cargos de chefia e direção de trabalhos especializados; 
 
A Contratada tomará todas as providências necessárias para prevenir possíveis acidentes que possam ocorrer por falta ou 
deficiência de sinalização e/ou proteção das obras, assumindo total responsabilidade nessas ocorrências. A SEMOP/PMS se 
eximirá de toda e qualquer responsabilidade sobre eventuais acidentes. 
Sinalização 
Para as obras e serviços a sinalização, quando necessária, deverá obedecer às posturas municipais. A SEMOP/PMS exigirá 
no mínimo a sinalização preventiva com placas indicativas, cones de sinalização (borracha), cavaletes e placa de barragem, 
dispositivos, de sinalização refletiva e iluminação de segurança ao longo das vias. 
 

1.4 – Locação da Obra 
Será executado conforme detalhes em projeto, respeitando os alinhamentos de meio-fio, ciclovias, jardins etc., e nos casos 
que se fizerem necessários, de acordo com as exigências da fiscalização, requerendo sempre o uso do equipamento 
topográfico denominado ESTAÇÃO TOTAL, determinando os pontos através dos dados georeferenciados por satélite, 
devendo os pontos topográficos de altimetria fixados com balizas devidamente fincadas ao solo de modo a evitar perdas 
destes pontos por remoção e/ou alterações nas balizas. 

 
2 – PAVIMENTAÇÃO COM RECAPEAMENTO ASFÁLTICO 
2.1 – Pintura de Ligação 

Deverá ser utilizada a Especificação de Serviço DNER-307. 
A pintura de ligação consiste na aplicação de uma camada de material betuminoso sobre a superfície de uma base ou de um 
pavimento, antes da execução de um revestimento betuminoso, objetivando promover a aderência entre este revestimento e 
a camada subjacente. 
 
MATERIAIS 
Todos os materiais devem satisfazer às especificações adotadas pelo DNIT. Podem ser empregados os materiais asfálticos 
seguintes: 

- Emulsões asfálticas, RR-1C; 
- Emulsões asfálticas modificadas, quando indicadas no projeto. 

A taxa recomendada de ligante betuminoso residual é de 0,3 l/m² a 0,4 l/m² . Antes da aplicação, a emulsão deve ser diluída 
na proporção de 1:1 com água a fim de garantir uniformidade na distribuição desta taxa residual. A taxa de aplicação de 
emulsão diluída é da ordem de 0,8 l/m² a 1,0 l/m². 

 
EQUIPAMENTOS 
O equipamento básico para execução da pintura de ligação compreende as seguintes unidades: 
Vassouras mecânicas rotativas, vassouras manuais e/ou compressor a ar. 
Depósito de material asfáltico, com adequado sistema de aquecimento e circulação e que tenha capacidade compatível com o 
consumo; 
Equipamento espargidor de material asfáltico, equipado com bomba reguladora de pressão e sistema completo de 
aquecimento, capaz de aplicar o material em quantidade e temperatura uniformes. As barras de distribuição devem ser de 
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circulação plena, com ajustagem vertical e largura variável. Deve ser equipado ainda com tacômetro, termômetro, medidor de 
volume e dispositivo de aplicação manual para pequenas correções. 
 
EXECUÇÃO 
Inicialmente, a superfície a receber a pintura de ligação deve ser submetida a processo de varredura, destinado à eliminação 
do pó e de qualquer material solto existente; 
Aplica-se, a seguir, o ligante asfáltico selecionado, em temperatura compatível com o seu uso, na quantidade certa e da 
maneira a mais uniforme possível. O ligante não deve ser distribuído quando a temperatura ambiente estiver abaixo de 10 
graus centígrados, em dias de chuva ou quando esta for iminente; 
A temperatura de aplicação do ligante asfáltico deve ser fixada para cada tipo de ligante, em função da relação temperatura x 
viscosidade correspondente. 
Especial atenção deve ser dada à calibração do equipamento espargidor, objetivando assegurar a aplicação uniforme da taxa 
de ligante especificada; 
A fim de evitar superposição de ligante nas juntas, devem ser colocadas faixas de papel não poroso transversalmente à pista, 
de modo que o início e o término da aplicação situem-se sobre estas faixas, as quais devem ser, a seguir, retiradas; 
Deve ser escolhida a temperatura que proporcione a melhor viscosidade para espalhamento do ligante e que permita a 
formação de uma película extremamente delgada. Para as emulsões diluídas não há valores especificados. 
Qualquer falha observada na aplicação do ligante deve ser imediatamente corrigida; 
Deve-se executar a pintura de ligação em toda a largura da pista em um mesmo turno de trabalho e deixá-la fechada ao trânsito. 
Quando isto não for possível, se deve trabalhar em meia pista. Não deve ser permitido o trânsito de veículos sobre a pintura; A 
pintura de ligação deve produzir uma película de ligante delgada, sendo dispensável a penetração na camada e 
indesejável o acúmulo de ligante na superfície; O tempo de cura do serviço é função do tipo de ligante asfáltico empregado, 
das condições climáticas e da natureza da superfície da camada. Assim sendo, o tempo necessário à liberação da pintura de 
ligação deve ser definido, em cada caso, em função das condições particulares vigentes. 

a) A operação de diluição em água da emulsão utilizada, deve ser acompanhada pela Fiscalização, observando-se tanto a 
obtenção do grau de diluição desejada, como a perfeita circulação da emulsão diluída; 
b) A temperatura de aplicação deve ser controlada, permanentemente, no caminhão espargidor, a fim de se verificar se 
satisfaz o intervalo de temperatura definido pela relação viscosidade x temperatura ; 
c) O controle da taxa de aplicação deve ser efetuado pelo método da bandeja, da seguinte maneira: coloca-se, na pista 
uma bandeja de peso e área conhecidos. Por uma simples pesada, após a passagem do carro distribuidor, tem-se a 
quantidade do material empregado; 
d) Deve ser feito, no mínimo, uma determinação da taxa de ligante, em l/m², para cada faixa de espargimento, para, no 
máximo, cada 500m de extensão; 
e) A Fiscalização deve avaliar ainda, de forma visual: 
- A homogeneidade de aplicação do banho. 
- A efetiva cura do ligante aplicado. 

 
ACEITAÇÃO 
A pintura de ligação deve ser aceita, desde que atendidas as seguintes condições: 

a) A taxa de aplicação não se afaste do valor definido em mais de 15%; 
b) O serviço seja considerado homogêneo, em função de inspeção visual efetuada pela Fiscalização; 
c) A cura do ligante seja considerada satisfatória; 
d) A temperatura de aplicação seja considerada adequada, em função da curva viscosidade x temperatura, do ligante 
empregado. 

 
3.2 – Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), camada de 
rolamento, com espessura de 5,0 cm - exclusive transporte 

Deverá ser utilizada a NORMA DNIT 031/2006 - ES. 
Todos os materiais utilizados devem satisfazer às especificações adotadas pelo DNIT. 

Material asfáltico 
Podem ser empregados os seguintes Cimentos Asfálticos de Petróleo: Composição da mistura 
A composição da mistura deve satisfazer às faixas granulométricas constantes do quadro seguinte: 

 

% PASSANDO EM PESO 

PENEIRA DNER A.A.S.H.O. 

ASTM (mm) Faixa D A B C 
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1/2" 2,7 100 100 - - 

3/8" 9,5 98 - 100 80 - 100 - - 

nº 4 4,8 95 - 100 65 - 95 100 - 

nº 10 2,4 70 - 95 45 - 80 80 - 100 100 

nº 40 0,42 20 - 65 10 - 35 25 – 50 50 - 100 

nº 80 0,18 10 - 40 0 - 20 5 – 25 0 - 40 

nº 200 0,074 0 -12 0 -10 0 – 10 0 - 13 

Uso da Camada Revestimento (2,5 a 7,5 cm) 

Teores de CAP - % em Peso 5,0 - 8,5 5,5 - 8,0 6,0 - 8,5 6,5 - 9,0 

OBS.: Foi incluída a faixa D do DNER, hoje DNIT, anteriormente especificada para concreto asfáltico, para os casos de 
utilização de areia de britagem ou mistura desta com areia natural. 

 
Para todos os tipos, a fração entre duas peneiras consecutivas não deve ser inferior a 4% do total, com exceção das duas 
primeiras. As porcentagens de CAP se referem à mistura de agregado considerada como 100%. 
Quando não houver boa adesividade entre o ligante betuminoso e os agregados, deve ser usado no CAP um melhorador de 
adesividade (dope), aprovado pelo DNIT, na porcentagem obtida pelo ensaio de adesividade. 
A curva granulométrica poderá apresentar as seguintes tolerâncias máximas, em relação a curva de projeto, aplicando-se os 
limites indicados no item relativo ao controle. 
 

PENEIRAS % PASSANDO EM PESO 

ASTM (mm) Tolerâncias máximas 

1/2" - 3/8" 12,7 - 9,5 ± 7 

nº 4 - nº 40 4,8 - 0,42 ± 5 

nº 80 0,18 ± 3 

nº 200 0,074 ± 2 

 
Essas tolerâncias para a curva de projeto devem conduzir a valores sempre limitados pela faixa granulométrica 
correspondente. 
Deve ser adotado o Método Marshall para verificação das condições de vazios, relação betume/vazios, fluência e estabilidade 
Marshall da mistura betuminosa, segundo os valores seguintes: 
Porcentagem de vazios 5 - 10 
Relação betume/vazios 65 - 72 
Fluência 1/100” 8 - 18 
Fluência mm 2 - 4,5 
Estabilidade, mm 250 no mínimo (75 golpes). EQUIPAMENTOS 
O equipamento básico para execução do serviço compreende as seguintes unidades: 
Depósitos para ligante betuminoso 
Os depósitos para o Ligante Betuminoso devem ser capazes de aquecer o material às temperaturas necessárias, 
determinadas nesta Especificação. O aquecimento deve ser feito por meio de serpentinas a vapor, óleo, eletricidade ou outros 
meios, de modo a não haver contato de chamas com o interior do depósito. 
Deve ser instalado um sistema de circulação para o cimento asfáltico, de modo a garantir a circulação, desembaraçada e 
contínua, do depósito ao misturador, durante todo o período de operação. Todas as tubulações e acessórios devem ser 
dotados de isolamento, a fim de evitar perdas de calor. A capacidade dos depósitos deve ser suficiente para, no mínimo três 
dias de serviço. 
Depósitos para agregados 
Os silos devem ter capacidade total de, no mínimo, três vezes a capacidade da usina e devem ser divididos em 
compartimentos dispostos de modo a separar e estocar, adequadamente, as frações apropriadas do agregado. Cada 
compartimento, deve possuir dispositivos adequados de descarga. Haverá um silo adequado para o filer conjugado com 
dispositivos para sua dosagem. 
Usinas para misturas betuminosas 
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A usina deve estar equipada com uma unidade classificadora de agregados após o secador, dispor de misturador capaz de 
produzir uma mistura uniforme. Um termômetro, com proteção metálica e escala de 90º a 210ºC (precisão ± 1ºC), deve ser 
fixado no dosador de ligante ou linha de alimentação do asfalto, em local adequado, próximo a descargo do misturador. A 
usina deve ser equipada, além disto, com um pirômetro elétrico, ou outros instrumentos termométricos aprovados, colocados 
na descarga do secador, com dispositivos para registrar a temperatura dos agregados, com precisão de ±5ºC. 
Pode também ser utilizada uma usina do tipo tambor secador/misturador, provida de coletor de pó, alimentador de filler, 
sistema de descarga da mistura betuminosa com comporta, ou alternativamente, em silos de estocagem. A usina deve possuir 
silos de agregados múltiplos, com pesagem dinâmica (precisão ± 5ºC) e assegurar a homogeneidade das granulometrias dos 
diferentes agregados. 
Acabadora 
O equipamento para espalhamento e acabamento deve ser constituído de pavimentadoras automotrizes, capazes de 
espalhar e conformar a mistura no alinhamento, cotas e abaulamentos requeridos. As acabadoras devem ser equipadas com 
parafusos sem fim, para colocar a mistura exatamente na largura desejada e possuir dispositivos rápidos e eficientes de 
direção, além de marchas para a frente e para trás. 
As acabadoras devem ser equipadas com alisadores e dispositivos para aquecimento dos mesmos, à temperatura requerida, 
para colocação da mistura sem irregularidades. 
Equipamento para a compressão 
Os equipamentos para compressão devem ser constituídos por rolo pneumático e rolo metálico liso, tipo tandem ou vibratório. 
Os rolos pneumáticos, autopropulsores, devem ser dotados de dispositivos que permitam a calibragem de variação da 
pressão dos pneus de 2,5kgf/cm² a 8,4 kgf/cm² (35 a 120 psi). 
O equipamento em operação deve ser suficiente para comprimir a mistura à densidade requerida enquanto esta se encontrar 
em condições de operacionalidade. 
Caminhões para transporte da mistura 
Os caminhões, tipo basculante, para o transporte do CBUQ, devem ter caçambas metálicas robustas, limpas e lisas, 
ligeiramente lubrificadas com água e sabão, óleo cru fino, óleo parafínico, ou solução de cal, de modo a evitar aderência da 
mistura às chapas. A utilização de produtos susceptíveis de dissolver o ligante betuminoso (óleo diesel, gasolina, etc.) não 
deve ser permitida. 
 
EXECUÇÃO 
Sendo decorridos mais de sete dias entre a execução da imprimação e a do revestimento asfáltico, ou no caso de ter havido 
trânsito sobre a superfície imprimada, ou ainda ter sido a imprimação recoberta com areia, pó de pedra, etc., deve ser feita 
uma pintura de ligação. 

A temperatura de aquecimento do cimento asfáltico, no momento da mistura, deve ser determinada para cada tipo de 
ligante em função da relação temperatura/viscosidade. A temperatura conveniente é aquela na qual o cimento asfáltico 
apresenta uma viscosidade situada dentro da faixa de 75 a 150 segundos, Saybolt-Furol, indicando-se, preferencialmente, a 
viscosidade de 85 mais ou menos 10 segundos, Saybolt-Furol. Não devem ser feitas misturas à temperaturas inferiores a 
120 graus centígrados e nem superiores a 177 graus centígrados. 
Os agregados devem ser aquecidos a temperatura de, aproximadamente, 10 graus centígrados acima da temperatura do 
ligante asfáltico, não devendo, entretanto, ultrapassar 177 graus centígrados. 

Produção da mistura 
A produção da mistura betuminosa usinada à quente deve ser efetuada em usinas apropriadas, conforme anteriormente 
especificado. 

Transporte da mistura 
A mistura produzida deve ser transportada da usina ao ponto de aplicação, nos veículos basculantes antes especificados e 
sempre enlonada. 

Distribuição da mistura 
A mistura betuminosa à quente produzida deve ser distribuída somente quando a temperatura ambiente se encontrar acima 
de 10 graus centígrados, e com tempo não chuvoso. 

Compressão 

- A compressão da mistura asfáltica terá início imediatamente após a distribuição da mesma. 

- A fixação da temperatura de rolagem está condicionada à natureza da mistura e às características do 
equipamento utilizado. Como norma geral, deve-se iniciar a compressão à temperatura mais elevada que a mistura asfáltica 
possa suportar, temperatura essa fixada experimentalmente, em cada caso. 

- A compactação de mistura betuminosa usinada a quente, contempla o emprego combinado de rolo de pneus 
de pressão regulável e rolo metálico tandem de rodas lisas. 

- Inicia-se a rolagem com o rolo de pneus atuando com baixa pressão. A medida que a mistura for sendo 
compactada, e com o consequente crescimento de sua resistência, seguem-se coberturas do rolo de pneus, com 
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incremento gradual da pressão. A compactação final deve ser efetuada com o rolo metálico tandem de rodas lisas, quando 
então a superfície da mistura deve apresentar-se bem desempenada. 

- O número de coberturas de cada equipamento deve ser definido experimentalmente, de forma a se atingir as 
condições de densidade previstas, enquanto a mistura se apresentar com trabalhabilidade adequada. A compressão deve 
ser executada em faixas longitudinais, sendo sempre iniciadas pelo ponto mais baixo da seção transversal, e progredindo 
no sentido do ponto mais alto, com o equipamento recobrindo em cada passada, ao menos, a metade da largura rolada na 
passagem anterior. 

- A espessura máxima de cada camada individual, após compressão, deve ser definida na obra pela 
Fiscalização, em função das características de trabalhabilidade da mistura e da eficiência do processo de compressão, 
porem nunca deve ser superior a 7,5cm, e nem inferior a 2,5cm. 

- Durante a rolagem não devem ser permitidas mudanças de direção e inversão bruscas de marchas, nem 
estacionamento do equipamento sobre o revestimento recém-rolado. As rodas do rolo devem ser umedecidas 
adequadamente, de modo a evitar a aderência da mistura. 

- O processo de execução das juntas transversais e longitudinais deve assegurar adequadas condições de 
acabamento. 

- A camada de de CBUQ recém executada deve ser mantida sem trânsito até o seu completo resfriamento. 
Cimento asfáltico (CAP) 
a) para todo carregamento que chegar à obra, devem ser realizados os seguintes ensaios no Laboratório de 

Campo: 

- Um ensaio de Viscosidade Saybolt-Furol; 

- Um ensaio de Ponto de Fulgor; 

- Um ensaio de Espuma. 
b) Para os três primeiros carregamentos e posteriormente a cada 10 carregamentos devem ser executados 

ensaios de viscosidade Saybolt-Furol a várias temperaturas (no mínimo 3 pontos), que permitam o traçado da curva 
viscosidade/temperatura. (Sugere-se três pontos: 120, 145 e 177 graus centígrados); 

c) para cada conjunto de vinte carregamentos, deve ser coletada uma amostra do cimento asfáltico utilizado, para 
execução de ensaios completos, previstos na especificação da ABNT. 

Agregados 
a) diariamente deve ser feita inspeção à britagem e aos depósitos, visando garantir que os agregados estejam 

limpos, isentos de pó e de outras contaminações prejudiciais; 
b) quando ocorrer variação da natureza do material, devem ser executados novos ensaios de durabilidade 

(DERBA-B-12/70) e de adesividade (DERBA-B-14/70); 
c) quando ocorrer variação da natureza do material, (heterogeneidade da formação), e no mínimo uma vez por 

mês, deve ser executado um ensaio de Abrasão Los Angeles (DERBA-B-11/70). 
d) por dia de trabalho devem ser executados: 

- Dois ensaios de Granulometria (DERBA-B-02/70), de amostras das misturas de agregados. 

- Um ensaio de Granulometria de cada agregado empregado (DERBA-B-02/70). 
- Um ensaio de Granulometria do material de enchimento (filler) (DERBA-B- 
- Um ensaio de Equivalente de Areia, do agregado miúdo (DERBA-B-09/70). Melhorador de adesividade 
A eficácia do melhorador de adesividade, quando utilizado, deve ser verificada 
pela execução do ensaio de adesividade (DERBA-B-14/70), no início da obra e sempre que forem constatadas mudanças no 
agregado. 

Temperatura 
Devem ser efetuadas, no mínimo, quatro medidas de temperatura, por dia, em cada um dos itens abaixo discriminados: 

a) do agregado, no silo quente da usina; 
b) do cimento asfáltico, na usina, antes da entrada do misturador; 
c) Da mistura asfáltica na saída do misturador da usina; 
d) Da mistura, no momento do espalhamento e do início da rolagem, na pista. 

Em cada caminhão, antes da descarga, deve ser feita, pelo menos, uma leitura de temperatura. 
As temperaturas devem satisfazer aos limites especificados anteriormente. Quantidade de ligante na mistura 

Devem ser efetuadas duas extrações de betume, de amostras coletadas na pista, imediatamente após a passagem da 
acabadora, para cada 8 horas de trabalho. A porcentagem de ligante poderá variar no máximo mais ou menos 0,3% da fixada 
no projeto. 

Graduação da mistura de agregados 
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Deve ser procedido o ensaio de granulometria da mistura de agregados, resultante das extrações citadas no item anterior. A 
curva granulométrica deve manter-se contínua, enquadrando-se dentro das tolerâncias especificadas no item 
Características de estabilidade e fluência da mistura. 

 
3 – PAVIMENTAÇÃO NOVA C/ RECICLAGEM 

 
3.1 – Reciclagem simples com incorporação do revestimento asfáltico a base 

Deverá ser utilizada a Especificação de Serviço DNIT. 
3.2 – Imprimação 

Deverá ser utilizada a Especificação de Serviço DNER-306. 
Consiste na aplicação de uma camada de material betuminoso sobre a superfície de base concluída, antes da execução do 
revestimento betuminoso, com a finalidade de aumentar a coesão da superfície da base, pela penetração do material 
betuminoso empregado, bem como promover condições de aderência entre a base e o revestimento e impermeabilizar a 
base. 
Para a varredura da superfície da base usam-se de preferência, vassouras mecânicas rotativas, podendo, entretanto, ser 
manual esta operação. O jato de ar comprimido poderá também ser utilizado. 
A distribuição do ligante deve ser feita por carros equipados com bomba reguladora de pressão e sistema completo de 
aquecimento, que permitam a aplicação do material betuminoso em quantidade uniforme. 
As barras de distribuição devem ser do tipo de circulação plena, com dispositivo que possibilite ajustamentos verticais e larguras 
variáveis de espalhamento do ligante. Os carros distribuidores devem dispor de 
tacômetro, calibradores e termômetros, em locais de fácil observação e, ainda, de um espargidor manual, 
para tratamento de pequenas superfícies e correções localizadas. 

Após a perfeita conformação geométrica da base, procede-se a varredura da sua superfície, de modo a eliminar o pó e o 
material solto existentes. 
Aplica-se, a seguir o material betuminoso especificado, na temperatura compatível, na quantidade certa e de maneira 
uniforme. O material betuminoso não deve ser distribuído quando a temperatura ambiente estiver abaixo de 10ºC, ou em 
dias de chuva, ou quando esta estiver iminente. 
Deve-se imprimar a área inteira em um mesmo turno de trabalho e deixá-la sempre que possível fechada ao trânsito. 
3.3 – Pintura de Ligação 

Idem item 2.1. 
 

3.4 – Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), camada de 
rolamento, com espessura de 5,0 cm - exclusive transporte 

Idem item 2.2. 
 

4 – PAVIMENTAÇÃO NOVA COM EXECUÇÃO DE BASE 
4.1 – Regularização e compactação de subleito até 20 cm de espessura 

Deverá ser utilizada a NORMA DNIT 137/2010- ES. 
Consiste na operação destinada a conformar o leito da via transversal e longitudinalmente. De modo geral, consiste num 
conjunto de operações, tais como: cortes e aterros, de forma que a camada concluída atenda às condições de greide. 

Os materiais empregados na regularização serão os do próprio solo existente. 
No caso da necessidade adição de materiais estes deverão obedecer às seguintes condições: 

Diâmetro máximo de partícula de 3,6 mm; 
ISC, determinado pelo método AASHO T-99, igual ou maior a 5%; 
 

 
São indicados os seguintes equipamentos para execução da regularização do subleito, escolhidos de acordo com o tipo de 
material empregado: Trator de esteiras160HP. 
Toda a vegetação e material orgânico por ventura existente no leito da via serão removidos. Após a execução de cortes ou 
adição de material necessário para atingir o greide de projeto, proceder-se-á a uma escarificação geral na profundidade de 
±0,20m, seguida de pulverização, umedecimento ou secagem, compactação e acabamento. O grau de compactação deverá ser, 
no mínimo, 100% em relação à massa específica aparente seca máxima, obtida na energia do Proctor Intermediário. 
 
CONTROLE TECNOLÓGICO: 
Serão realizados os seguintes ensaios: 
Um ensaio de compactação na energia do Proctor Intermediário a intervalos máximos de 300 m; 
Uma determinação do teor de umidade a cada 100 m, imediatamente antes da compactação; 
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Ensaios de caracterização (LL, LP, Granulometria), com espaçamento máximo de 300 m de pista; 
Uma determinação de massa específica aparente “in loco”, com espaçamento máximo de 100 m de pista, próximo aos locais 
onde foram coletadas as amostras para o ensaio de compactação, obedecendo sempre à ordem LD, LE, E, LD, etc., a0,60 m 
do bordo, ou nos locais onde a Fiscalização julgar necessário; 
Um ensaio de ISC com a energia de compactação do Proctor Intermediário, com espaçamento máximo de 500 m de pista. 
 
CONTROLE GEOMÉTRICO 
Após a execução da regularização, proceder-se-á à relocação e ao nivelamento do eixo e dos bordos. A superfície acabada não 
deverá apresentar depressões que permitam o acúmulo de água, permitindo-se as seguintes tolerâncias: 
3 cm, em relação às cotas de projeto; 
110 cm, quanto à largura da plataforma. 
 
O subleito que não estiver de acordo com as condições aqui fixadas deverá ser retrabalhado de modo a satisfazer às mesmas, 
sem qualquer indenização adicional ao Empreiteiro. 
 

4.2 – Base de solo estabilizado granulometricamento sem mistura com material de jazida, incluso esc. E carga. 
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; 
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. 
 

4.3 – Imprimação 
Idem item 3.2. 

 
4.4 – Pintura de Ligação 

Idem item 2.1. 
 

4.5 – Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), camada de 
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rolamento, com espessura de 5,0 cm - exclusive transporte 
Idem item 2.2. 

 
5 – SERVIÇOS DE TRANSPORTES LOCAL 
5.1 - Transporte local de base - Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada 
O material a ser utilizado para execução de base de solo, proveniente de jazida de material laterítico deverá ser fornecido e 
transportado com uso de caminhão basculante de capacidade para 10m³, distante até 12 km do local dos serviços. O porte do 
caminhão deverá ser adequado ao suporte e acesso dos locais que se encontram em obras. 

 
5.2 - Transporte local de massa asfáltica - Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada 
A massa asfáltica (CBUQ) a ser utilizado para execução de toda pavimentação asfáltica da Vila Amazonas, proveniente da 
usina, deverá ser fornecido e transportado com uso de caminhão basculante de capacidade para 10m³, distante até 8 km do 
local dos serviços. O porte do caminhão deverá ser adequado ao suporte e acesso dos locais que se encontram em obras. 

 
6 – SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO 
6.1 - Pintura de faixa - tinta base acrílica emulsionada em água - espessura de 0,4 mm 
6.2 - Pintura de setas e zebrados - tinta base acrílica emulsionada em água - espessura de 0,4 mm 
 
Deverá ser utilizada as normas: 
ABNT/ NBR 13.699:2012 - Sinalização horizontal viária - Tinta à base de resina acrílica emulsionada em água. 
DNIT/ DNER-EM 276/2000 - Tinta para sinalização horizontal rodoviária à base de resina acrílica emulsionada em água. 

CARACTERÍSTICAS 

• Secagem rápida; 

• ótima resistência à abrasão e cor; 

• não inflamável; 

• não provoca danos aos pavimentos; 

• não agride o meio ambiente e os operadores na aplicação; 

• Maior rendimento comparado às tintas à base de solventes; 

• Baixo VOC; 

• ecologicamente correta. 
 

CÓDIGO COR MUNSELL COORDENADAS CROMÁTICAS 

   x y 

BA1250 Branca N 9,5 0,285 – 0,355 0,305 – 0,375 

BA1251 Amarela 10 YR 7, 5 / 14 0,389 – 0,545 0,399 – 0,535 

BA1252 Pret N 1,0 - - 

BA1253 Verde 7,5 GY 8/8 - - 

BA1254 Azul segurança 5 PB 2/8 - - 

 
BA1255 

Vermelho 
segurança 

 
7,5 R 4/14 

 
- 

 
- 

 
PAVIMENTO 
Betuminoso e concreto. 
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ACABAMENTO 
Fosco. 
DILUIÇÃO 
Diluir de 5 a 10% de água se necessário. 

 
TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO  

• O transporte do produto deverá ser realizado de forma que ele fique em pé e coberto durante todo o percurso. • 
Armazene sempre nas embalagens originais; 

• Não expor as embalagens a altas temperaturas ou à luz solar direta por períodos prolongados; 

• Com estoques rotativos, utilize sempre os mais antigos; 

• Embalagem com vazamento remova-as e isole-as em local seguro. 
 

MANUSEIO  

• Informar toda a equipe dos procedimentos sobre manuseio seguro e utilização dos EPI’s, (óculos protetores e luvas 
resistentes). 

• Revise a FISPQ. 

• Retire da área de armazenamento somente a quantidade necessária para um turno. 

• Não reutilizar as embalagens. 
 

MÉTODO DE PREPARAÇÃO E APLICAÇÃO  

• Abrir o balde e verificar se há formação de pele; 

• Em caso positivo retirar a pele antes da homogeneização; 

• É característica de produtos com alto sólidos apresentar uma leve sedimentação após estocagem prolongada, então, 
homogeneizar completamente o produto; 

• Caso necessário, diluir com água potável conforme indicado acima; • utilizar equipamentos apropriados para 
aplicação, que devem estar completamente limpos; 

• No caso de aplicação com equipamento automático, manter o tanque reservatório sob constante agitação; 

• Não aplicar o produto com a superfície suja ou úmida. 

• Após aplicação, limpar completamente os equipamentos utilizados. 
 

EXECUÇÃO DE SINALIZAÇÃO  
A sinalização deve ser executada conforme o exigido na ABNT/NBR15.405:2006 - Sinalização horizontal viária – Tintas - 
Procedimentos para execução da demarcação e avaliação. 

 
REFLETORIZAÇÃO  
Deve atender aos requisitos da norma ABNT/ NBR 6.831:2001 - Sinalização Horizontal Viária – Microesferas de vidro: 

• Pré-misturar na Tinta: Microesferas Tipo 1 B - 200 a 250 g/l; 

• Aspergir na superfície da Tinta: Microesferas Tipo ΠA e ΠC – 300 a 400 g/m² – Dupla ou Simples Aspersão. 
 

INFORMAÇÕES TÉCNICAS  
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*Tempo recomendado, considerando espessura úmida de 0,5 mm, temperatura ambiente de 25° C e umidade relativa de 
50%. 

 
6.3 – Confecção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película retrorrefletiva tipo I + III 
OBJETIVO 
Esta especificação fixa as condições básicas exigíveis para o fornecimento de placas fabricadas em aço carbono e impressas 
em processo serigráfico. 
DOCUMENTOS COMPLEMENTARES 
ABNT – NBR 15993: 2011 – Sinalização Vertical Viária – Placa de aço carbono. CONDIÇÕES GERAIS 
Materiais 
Serão considerados dois tipos de materiais para confecção de placas: 
Chapas finas laminadas a frio de aço de baixa liga e alta resistência mecânica, resistentes à corrosão atmosférica, conforme 
norma NBR 5920: 2009, na espessura de 1,25mm (MSG 18); Chapas fornecidas pela FISCALIZAÇÃO, placas para 
reaproveitamento, que deverão ser previamente lixadas e imersas em líquido removedor para completa eliminação da tinta 
ou película anteriormente utilizada, em seguida a chapa receberá o tratamento descrito. 
Furação 
As placas deverão ser furadas antes de receberem o tratamento. Tratamento 
Após cortadas em suas dimensões finais, furadas, as chapas deverão ter as bordas lixadas e deverão receber tratamento 
que compreenda desengraxamento, decapagem e fosfatização, com espessura de camada mínima igual a cinco micra. 
Acabamento 
- Placas com fundo em pintura eletrostática; símbolos, letras, números e tarjas silkadas. 
O acabamento final deverá ser feito com pintura eletrostática a pó poliéster, com o mínimo de 50 micra de espessura, na cor 
branca ou amarela na frente e preta no verso, com secagem a estufa à temperatura de 200ºC; 
Os símbolos, letras, números e tarjas deverão ser executados por processo silkscreen utilizando-se tinta epóxi dois 
componentes, (KTP ou Saturno) brilhante, com secagem a estufa, e nas placas especiais de parada de ônibus deverá ser 
utilizado vinil opaco de espessura 75 micras para uso externo com garantia de 07 (sete) anos. 
- Placas com fundo em pintura eletrostática; fundo, símbolos, letras, números e tarjas em película tipo A. 
O acabamento final deverá ser feito com pintura eletrostática a pó poliéster, com o mínimo de 
50 micra de espessura, na cor preta na frente e no verso, com secagem em estufa à temperatura de 200°C; 
O fundo, símbolos, letras, números e tarjas deverão ser executados em película refletiva tipo A, exceto a cor preta que deverá 
ser impressa em película não refletiva. 
- Placas com fundo em pintura eletrostática; símbolos, letras, números e tarjas em película tipo A. 
O acabamento final deverá ser feito com pintura eletrostática a pó poliéster, com o mínimo de 50 micra de espessura, nas 
cores branca, amarela e vermelha na frente e preta no verso, com secagem em estufa à temperatura de 200°C; 
Os símbolos, letras, números e tarjas deverão ser executados em película refletiva tipo A, exceto a cor preta que deverá ser 
impressa em película não refletiva. 
Garantia 
As placas em aço-carbono laminadas a frio deverão manter-se aceitáveis de acordo com os padrões de qualidade fixados 
na presente especificação, durante um período de 05 (cinco) anos para placas confeccionadas com chapa do fabricante; e 
por um período de 04 (quatro) anos para placas confeccionadas com chapas reaproveitadas. 
Será exigida a garantia quanto à: 

· Corrosão da chapa; 

· Tonalidade da tinta; 

· Aderência da tinta 

· Trincas e fissuras na tinta, ou película; 

· Outras características. 
Padrão de cor 
As cores das tintas têm as seguintes especificações no padrão Munsell: 

· Branco: ........... N 9,5 (tolerância N 9,0) 

· Amarelo: ......... 10 YR 7,0/14 

· Verde: ............. 10 G 3/8 

· Azul: ............... 5 PB 2/8 

· Laranja: .......... 2,5 YR 6/14 

· Vermelho: ....... 7,5 R 4/14 

· Preto: ............. (Verso da placa): N 1,0 (tolerância N 0,5 a 1,5) 

·  
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6.4 – Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 
cm 
Esta especificação fixa as condições básicas exigíveis para a execução e fiscalização de serviços suporte e travessa para 
placa de sinalização em madeira de lei tradada 8 x8 cm. 
O suporte será em madeira de eucalipto tratada com as dimensões de 8 x 8 cm e comprimento total de 3,00 m pintada com tinta 
esmalte sintético. 
Está incluso nesse serviço o fornecimento e implantação da placa de sinalização utilizando um conjunto de cantoneiras e 
parafusos para fixação de placas e gastalho de 10 x 2 cm. 
A fundação será de no mínimo 70 cm de altura e será chumbado com concreto ciclópico de 20 MPa, confecção em 
betoneira e lançamento manual - areia, brita e pedra de mão, nas medidas de 40 cm x 40 cm x 45 cm (comprimento x 
largura x altura). 

 
6.5 – Tachão refletivo bidirecional - fornecimento e colocação 
OBJETIVO 
Esta especificação fixa as condições básicas exigíveis para o fornecimento, implantação e remoção de tachões, tachas e 
calotas esféricas‚ com pinos utilizados na sinalização viária horizontal de pavimentos. 
DOCUMENTOS COMPLEMENTARES 
Na aplicação desta especificação é necessário consultar: 
NBR 15576/2008 Sinalização horizontal viária - Tachões refletivos viários – Requisitos e métodos de ensaios; 
NBR 14636/2013 Sinalização horizontal viária - Tachas refletivas viárias – Requisitos; 
CONDIÇÕES GERAIS 
Materiais 
De acordo com o número de elementos refletivos, os tachões, tachas e calotas esféricas‚ podem ser classificados em: 
a) Monodirecionais: com 1 (um) elemento refletivo; 
b) Bidirecionais: com 2 (dois) elementos refletivos. 
Formatos e Dimensões 
Tachões 
Os tachões de formato retangular serão abaulados, sem quinas retas, devendo ter basicamente as seguintes dimensões: 
a) Dimensões externas: 250 (+ou-10) x 150 (+ou-5) x 50 (+ou-2,5) mm; 
b) N.º de pinos de fixação: 2 (dois); 
c) Diâmetro do pino de fixação: diâmetro 1/2"; 
d) Comprimento externo do pino de fixação: 70 (+ou- 5) mm; 
e) Comprimento total do pino de fixação: 95 (+ou-5) mm; 
f) Espaçamento entre pinos: 140 (+ou-10) mm; 
g) Largura mínima do elemento refletivo: 14mm; 
h) Comprimento mínimo do elemento refletivo: 150mm. 
Tachas 
As tachas de formato quadrado serão abauladas, sem quinas retas, devendo obedecer às seguintes dimensões: 
a) Dimensões externas: 95 (+ou-3)x 95 (+ou-3) x 20 (+ou-2) mm; 
b) N.º de pinos de fixação: 1 (um); 
c) Diâmetro do pino de fixação:1/2" = 12,7mm; 
d) Comprimento externo do pino de fixação: 35 (+ou-2) mm; 
e) Comprimento total do pino de fixação: 47 (+ou - 2) mm; 
f) Largura mínima do elemento refletivo: 9 mm; 
g) Comprimento mínimo do elemento refletivo: 65 mm. 
Limpeza do Pavimento 
A Contratada deverá apresentar aparelhagem necessária para limpar e secar devidamente a superfície a ser instalada a 
peça, como escovas, vassouras e retirar todo resíduo ou manchas de óleo, antes da furação. 
Pré-marcação 
Quando a superfície a ser sinalizada não apresentar marcas existentes que possam servir de guias, deve ser feita a pré-
marcação antes da furação do pavimento, seguindo rigorosamente o projeto. 
IMPLANTAÇÃO 
Furação 
A marcação dos locais a perfurar deverá ser efetuada com auxílio de gabaritos. A furação propriamente dita deverá ser feita 
com broca, acoplada a um martelete acionado por ar comprimido ou corrente elétrica, ou outro equipamento a critério da 
FISCALIZAÇÃO. O furo deverá ter a profundidade suficiente para abrigar o pino de fixação com folga. 
Limpeza dos furos 
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Deverá ser feita a limpeza dos furos bem como do local de assentamento utilizando-se o ar comprimido para que não fiquem 
resíduos que prejudiquem a aderência do material de fixação ao pavimento. 
Fixação 
O assentamento e a fixação da peça deverão ser executados com quantidades de material suficientes para que as peças 
não se desprendam do pavimento posteriormente. 
As peças instaladas devem permanecer intactas durante o tempo de pega do material de fixação, para uma perfeita 
aderência sobre o pavimento. 
Após a instalação da peça, a Contratada deverá recolher todo entulho ou sobra de materiais resultantes da execução dos 
mesmos. Não serão aceitas as peças cujos elementos refletivos estiverem cobertos de cola após a implantação. 
Notas 
A instalação das peças será executada no período noturno, inclusive aos sábados, domingos e feriados, salvo orientação em 
contrário da FISCALIZAÇÃO, obedecendo-se rigorosamente os prazos definidos em cada Ordem de Serviço. 
No caso de qualquer anormalidade observada pela Contratada com relação à geometria do local ou qualidade do piso, esta 
deverá comunicar imediatamente à fiscalização para as providências necessárias. 
Sempre que uma Ordem de Serviço não seja cumprida integralmente dentro do prazo programado por ocorrência de 
imprevistos (chuvas, obras no local, etc.), a Contratada deverá comunicar o fato imediatamente à fiscalização. 
Todos os serviços de execução de sinalização horizontal somente deverão ser iniciados após a instalação da sinalização de 
segurança (cones, cavaletes, dispositivos refletivos e piscantes), devidamente vistoriada e aprovada pela FISCALIZAÇÃO. 
REMOÇÃO 
Quanto à retirada das peças, os pinos de fixação deverão ser totalmente removidos para tanto deverão ser utilizados 
alavancas cujas extremidades serão inseridas na parte inferior das peças, nas duas extremidades sucessivamente até seu 
destacamento do pavimento. 
Em seguida dever-se-á executar o preenchimento dos furos com piche ou argamassa de areia-cimento, na proporção 3:1, 
recompondo-se assim o pavimento. 

 
7 – DRENAGEM 

 
7.1.1 - Sarjeta trapezoidal de concreto SZC 01 

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 será executada 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 
 

7.2.1 - ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E 
JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8M3/111 HP), LARG. DE 1,5M A 
2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 

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 
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7.2.2 - 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. 
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. 
 

7.2.3 - 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. 
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 
 

7.2.4 - REATERRO E COMPACTAÇÃO COM SOQUETE VIBRATÓRIO 
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. 
 

7.2.5 - BOCA P/ BUEIRO SIMPLES TUBULAR D=0,40M EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, 
ESCAVAÇÃO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE 
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. 
ESCAVAÇÃO: 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. 
REMOÇÃO: 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: 
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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. 
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. 

 
7.2.6 - CAIXA COLETORA DE SARJETA COM GRELHA DE CONCRETO CCS 1 AC/BC 
DEFINIÇÃO 
Caixas coletoras: são dispositivos construídos, normalmente, junto às extremidades de montante dos bueiros tubulares, de 
forma a permitir a captação e transferência dos deflúvios, conduzindo-os para as canalizações situadas em nível inferior ao 
da captação. Podem estar localizadas junto a bueiros de greide de talvegue. 

 
CONDIÇÕES GERAIS 
Não é permitida a execução dos serviços, objeto desta especificação: 

a) sem a implantação prévia da sinalização da obra, conforme Normas de Segurança; 
b) sem o devido licenciamento/autorização ambiental 
c) sem o fornecimento de nota de serviço pela SEMOP; 
d) em dias de chuva. 

 
 
CONDIÇÕES ESPECÍFICAS 
Material 
Concreto 

a) O concreto, quando utilizado nos dispositivos, deve ser dosado, experimentalmente, para uma resistência 
característica fck min. igual a 11 MPa quando se tratar de concreto simples e 15 MPa quando se tratar de concreto armado. 
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b) O concreto deve ser preparado de acordo com o prescrito na NBR 12654 e NBR 12655 
Concreto ciclópico, quando utilizado para execução dos dispositivos, devem ser constituídos por pedra-de-mão e concreto 
com as características indicadas acima. 
Armadura e fôrmas: o aço, quando utilizado, e as fôrmas de madeira devem estar de acordo com as especificações 
Alvenaria de tijolos: as caixas coletoras, principalmente aquelas com pequenas dimensões, podem ser executadas com 
alvenaria de tijolos, devendo obedecer para cada caso as normas vigentes da ABNT 

 
Equipamento 
Todo o equipamento, antes do início da execução do serviço, deve ser cuidadosamente examinado e aprovado pelo 
FISCALIZAÇÃO, sem o que não é dada a autorização para o seu início. 
Os equipamentos devem ser do tipo, tamanho e quantidade que venham a ser necessários para a execução satisfatória dos 
serviços. Os equipamentos básicos necessários à execução compreendem: 

a) betoneira ou caminhão betoneira; 
b) caminhão de carroceria fixa; 
c) retroescavadeira; 
d) depósito de água; 
e) carrinho de concretagem; 
f) compactador portátil (manual ou mecânico); 
g) ferramentas manuais. 

 
 
Execução 
A responsabilidade civil e ético-profissional pela qualidade, solidez e segurança da obra ou do serviço é da executante. 
O processo executivo mais utilizado na execução dos dispositivos em concreto, abrangidos por esta especificação, refere-se à 
moldagem “in loco”, com emprego de fôrmas convencionais, compreendendo etapas descritas a seguir. 

a) Escavação das cavas para assentamento do dispositivo, obedecendo aos alinhamentos, cotas e dimensões indicadas 
em projeto. 
b) Regularização e compactação do fundo escavado, com emprego de compactador mecânico e com controle de umidade 
a fim de garantir o suporte necessário para o dispositivo, em geral de considerável peso próprio. 
c) Lançamento de concreto do fundo da caixa, se for o caso. 
d) Instalação de fôrmas laterais e das paredes de dispositivos acessórios, com adequado cimbramento, limitando-se os 
segmentos a serem concretados em cada etapa, adotando-se as juntas de dilatação, caso estabelecidas em projeto. 
e) No caso de dispositivos para os quais convergem canalizações circulares as paredes podem ser iniciadas após a 
colocação e amarração dos tubos, assegurando- se ainda da execução de reforço no perímetro da tubulação. 
f) Colocação e amarração das armaduras definidas pelo projeto, no caso de utilização de estrutura de concreto armado. 
g) Lançamento de concreto, amassado em betoneira ou produzido em usina e transportado para o local em caminhão 
betoneira, sendo o concreto dosado experimentalmente para resistência característica à compressão (fck min), igual àquela 
exigida pelo projeto-tipo. 
h) Retirada das guias e das fôrmas, o que somente pode ser feita após a cura do concreto, iniciando-se o reaterro lateral 
após a total desforma. 
i) Os dispositivos devem ser protegidos para que não haja a queda de materiais soltos para o seu interior, o que pode causar 
sua obstrução. 
j) Recomposição do terreno lateral às paredes, com colocação e compactação de material escolhido do excedente da 
escavação, com a remoção de pedras ou fragmentos de estrutura que possam dificultar a compactação. 
k) Sendo o material local de baixa resistência, deve ser feita a substituição por areia ou pó de pedra, fazendo-se o 
preenchimento dos vazios com adensamento com adequada umidade. 
l) No caso de utilização de concreto ciclópico, devem ser feitos o lançamento e arrumação cuidadosa da pedra de mão, 
evitando-se a contaminação de torrões de argila ou lama. 
m) Quando forem utilizadas grelhas ou tampas, somente é permitido a sua colocação e chumbamento após a total limpeza 
do dispositivo. 
n) No caso de utilização de grelha ou tampa metálica, é exigido o seu tratamento antioxidante. 
A execução de caixas coletoras de alvenaria de tijolos abrange as etapas construtivas descritas a seguir. 
a) Escavação do poço destinado à instalação da caixa coletora. 
b) Regularização e compactação do fundo. 
c) Lançamento e espalhamento do concreto magro, constituinte do fundo da caixa. 
d) Execução das paredes em alvenaria de tijolos, assentados com argamassa de cimento e areia, traço 1;3, após a cura 
do concreto do fundo. Nesta etapa ajustar a entrada do tubo, com rejuntes da mesma argamassa. 
e) Preparo das fôrmas e instalação da armadura da cinta intermediária, quando prevista. 



 

 

 

ESTADO DO AMAPÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

 

  

 

 
f) Umedecimento das fôrmas e lançamento do concreto da cinta. 
g) Prosseguimento da execução da alvenaria, após a cura do concreto e retirada das formas da cinta intermediária. 
h) Execução, nas paredes internas de chapisco com argamassa de cimento e areia, traço 1:3, emboço e reboco. 
i) Recomposição do terreno lateral às paredes, com colocação e compactação de material escolhido do excedente da escavação, 
com a remoção de pedras e fragmentos de estrutura que possam dificultar a compactação. 
j) Sendo o material local de baixa resistência, deve ser feita a substituição por areia ou pó de pedra, fazendo-se o preenchimento 
dos vazios com adensamento com adequada umidade. 

 
7.2.7 - POÇO DE VISITA PV1 

Será executado poço de visita em concreto armado com dimensões internas 1,50 x 1,50 x 1,60m, e espessura das paredes 15cm, 
com coletor DN=100cm em concreto armado, 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. 
 

7.2.8 - DISSIPADOR DE ENERGIA DEB 01 
O dissipador será construído 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 

 
 
 
 
 
 

Marcus Vinícius V. Nascimento 
Engenheiro Civil CREA 210.169.654-1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ESTADO DO AMAPÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

 

  

 

 

ANEXO IV 

 

MODELO DE CREDENCIAMENTO  

 

 
 
 
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 004/2019 - 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 
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ANEXO V   

 

 

MODELO DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

 

 
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.° 004/2019 - 
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 
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ANEXO VI  

  
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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ESTADO DO AMAPÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

 

  

 

 

 

ANEXO VII  

 
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 004/2019 – 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 004/2019 – CPL/PMS, não foi informada, 

discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do licitatório supracitado (TP nº 004/2019 – 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 004/2019– 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) 
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ANEXO VIII 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE REQUISITOS CONSTITUCIONAIS 

  

 

D E C L A R A Ç Ã O 

 

 
 
 
Declaramos a Prefeitura Municipal de Santana, referente ao edital da Tomada de Preços n.º 004/2019- 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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ANEXO IX 

MODELO DE ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

 

 
 
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 
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ANEXO X - MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 
 

À 
Prefeitura Municipal de Santana 
Ref. Tomada de Preços  N.º 004/19 
Encerramento xxx/xxx/2019 
 
Prezados Senhores: 
 
Tendo examinado minuciosamente as NORMAS ESPECÍFICAS e ANEXOS do Edital da TOMADA DE PREÇOS N. º 004/19, 
destinada CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS DO BAIRRO VILA 
AMAZONAS e, após termos tomado pleno conhecimento de todas as condições lá estabelecidas, passamos a formular a  
PROPOSTA COMERCIAL, conforme a seguir: 
 
   VALOR MENSAL 

Item Quant. Descrição Básica Unitário Total 

     

     

     

     

     

     

 
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 XI  

MINUTA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO N°xxx/2019–PMS 
Ref. TOMADA DE PREÇOS N° 004/2019-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 EM PAVIMENTAÇÃO 
ASFÁLTICA DE VIAS DO BAIRRO VILA AMAZONAS, 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° 004/2019–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° 004/2019–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° 
004/2019 – 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 120(CENTO E VINTE) 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; 
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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 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° 004/2019-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° 004/2019- 

PMS  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: 
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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; 
 
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°004/2019 – PMS. 
 

 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);  
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 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: 

 
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. 
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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  

 
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. 
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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 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. 
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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 120 (CENTO E VINTE) 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 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; 



 

 

 

ESTADO DO AMAPÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

 

  

 

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: 

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; 
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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; 

 

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 
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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. 

 
______________________________    ______________________________ 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx                   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx                     

             Prefeito Municipal.                        Empresa:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx                              
    CNPJ: XX.XXX.XXX/XXXX-XX                           

      
TESTEMUNHAS: 
 
NOME:  ____________________________  
CPF:  ____________________________ 
RG:  ____________________________  
 
NOME:  ____________________________  
CPF:    ____________________________ 
RG:    ____________________________ 
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ANEXO XII – FOLHA RESUMO 
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ANEXO XIII – ORÇAMENTO 
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ANEXO XIV – CRONOGRAMA 
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ANEXO XV – BDI 
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ANEXO XVI – COMPOSIÇÃO DE PREÇO 
UNITÁRIO 

 
 


