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EDITAL Nº 045/2021 – CPL/PMM 
 
 
 
 
 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 202112160002 – CP/CPL/PMM 
 
 
 
 
 
 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DA OBRA DE 

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM E URBANIZAÇÃO DE VIAS URBANAS NO 

MUNICÍPIO DE MOJU/PA, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E 

ESPECIFICAÇÕES PREVISTA NO PROJETO BÁSICO E DEMAIS DOCUMENTOS DE 

ENGENHARIA, EM ATENDIMENTO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 

OBRAS E URBANISMO. 

 
 
 
 

 

ABERTURA: 26 DE JANEIRO DE 2022, ÀS 10:00 HORAS. 
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EDITAL Nº 045/2021 – CPL/PMM, DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 202112160002 – 
CP/CPL/PMM 

 

1. PREÂMBULO 
1.1. A PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU – PA, torna público que fará realizar licitação na 

modalidade CONCORRÊNCIA PÚBLICA, do tipo MENOR PREÇO, pelo critério de 
julgamento MENOR PREÇO GLOBAL, sob o regime de execução de EMPREITADA POR 
PREÇO GLOBAL, conforme descrito neste Edital e seus Anexos, com base na Lei Federal 
nº 8.666/93 e alterações posteriores, e no que couber, com base na Lei Complementar nº 
123/2006 e alterações. 

1.2. O CERTAME será conduzido pela COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, conforme 
designação contida nos autos do processo. 

1.3. A SESSÃO PÚBLICA será realizada no dia 26 DE JANEIRO DE 2022, com início às 10:00 
horas, na Sala da Comissão Permanente de Licitações, no prédio Sede da Prefeitura 
Municipal, sito à Praça da Matriz, s/n – Centro – Moju/PA – CEP 68.450-000. 

1.4. O Edital estará disponível às Licitantes e a qualquer interessado após sua publicação nos 
veículos Oficiais, nos Portais dos Jurisdicionados – TCM (GEO OBRAS) e Transparência 
Municipal pelo sítio eletrônico: www.moju.pa.gov.br/site/, bem como poderá ser consultado 
por qualquer interessado na Sala da Comissão Permanente de Licitações, no horário das 
08:00 às 14:00 horas, de Segunda a Sexta-Feira. Caso haja o interesse na reprodução do 
Edital será cobrado custo por sua reprodução a ser pago junto ao setor de Tributos e 
Arrecadação Municipal. 

1.5. No ato do recebimento do Edital deverão os interessados verificar seu conteúdo, não sendo 
admitidas reclamações posteriores sobre eventuais omissões. 

1.6. O aviso de edital será publicado no Diário Oficial da União e Veículo de comunicação de 
grande circulação e no Quadro de Avisos da Sede Administrativa do Município. 

 

2. DO OBJETO E ESPECIFICAÇÕES 
2.1. O objeto deste Edital é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DA OBRA 

DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM E URBANIZAÇÃO DE VIAS URBANAS 
NO MUNICÍPIO DE MOJU/PA, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E 
ESPECIFICAÇÕES PREVISTA NO PROJETO BÁSICO E DEMAIS DOCUMENTOS DE 
ENGENHARIA, EM ATENDIMENTO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
OBRAS E URBANISMO, de acordo com as especificações técnicas e detalhamentos 
constantes nos documentos de engenharia, Anexo I do presente Edital e demais anexos, que 
são partes integrantes e indivisíveis deste instrumento convocatório. 

2.2. O presente Objeto faz parte das ações de pavimentação e urbanização de vias públicas 
municipais, seguindo o planejamento de urbanização e expansão de vias, neste caso com 
extensão total de 10 Km de pavimentação, promovida pela Secretaria Municipal de Obras e 
Urbanismo, através de recursos próprios do orçamento municipal. 

2.3. O projeto contempla os serviços de pavimentação com drenagem e urbanização de vias 
públicas municipais, com extensão total de 10 km de pavimentação, cujas vias serão 
demandas de acordo a programação da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo, 
mediante Ordem de Serviço para cada extensão e via, seguindo as diretrizes do projeto 
composto de Memorial Descritivo, Especificações Técnicas, Planilha Orçamentária, 
Composição de Preços Unitários, Memória de Cálculo, Cronograma Físico Financeiro, BDI, 
Encargos Sociais e Plantas Baixas. 

2.4. O critério de julgamento desta licitação será pelo MENOR VALOR GLOBAL, sob o regime 
de EXECUÇÃO DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, na forma das Planilhas 
Orçamentárias, componentes do ANEXO I – DOCUMENTOS DE ENGENHARIA. 

 

3. DO VALOR MÁXIMO ADMITIDO E DA FONTE DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
3.1. As despesas com a execução do objeto do futuro contrato, oriundo desta licitação, contarão 

com recursos provenientes do Orçamento Municipal, cujo valor global máximo admitido para 

http://www.moju.pa.gov.br/site/
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a presente contratação é R$ 12.630.972,82 (Doze Milhões, Seiscentos e Trinta Mil, 
Novecentos e Setenta e Dois Reais e Oitenta e Dois Centavos), elaborada com base nas 
planilhas referência SINAPI, SICRO-3-PA, bem como composição de preços da PMM, 
componente do ANEXO I deste Edital. 

3.2. Os valores previstos estão disponibilizados na seguinte dotação orçamentária: 

 
ORGÃO: 10 Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo 

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10.01Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo 

ATIVIDADE: 15.451.0004.1.006 Vias, Logradouros Urbanos e Próprios Públicos 

ELEMENTO DE DESPESA: 44.90.51.00 Obras e Instalações 

FONTE DE RECURSOS: 1.001 – Recursos Ordinários 

2.520 – Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Recursos 

dos Estados 

 
4. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 
4.1. Poderão participar desta licitação toda e qualquer empresa que detenha atividade compatível 

com o objetivo da contratação e que atenda todas as exigências da lei, inclusive quanto aos 
requisitos constantes deste Edital e seus anexos. 

4.2. É vedada a participação direta ou indireta na licitação ou na execução da obra: 
a) Do autor do projeto básico ou executivo, pessoa física ou jurídica; 
b) De empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico 

ou executivo ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de 
mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou controlador, responsável 
técnico ou subcontratado; 

c) Servidor, dirigente da PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PA, ou responsável pela 
licitação, nem seus respectivos parentes de até terceiro grau, inclusive cônjuge, afins e 
dependentes; 

d) Em falência ou recuperação judicial, judicialmente decretadas, ou em processo de 
recuperação extrajudicial; 

e) Em dissolução ou em liquidação; 
f) Que estejam suspensas de licitar e impedidas de contratar com qualquer órgão ou entidade 

da Administração Pública, seja na esfera Federal, Estadual, do Distrito Federal ou Municipal, 
nos termos do artigo 87, inciso III, da Lei n° 8.666/1993; 

g) Que estejam proibidas de contratar com a Administração Pública, em razão de sanção 
restritiva de direito decorrente de infração administrativa ambiental, nos termos do artigo 72, 
§ 8°, inciso V, da Lei n° 9.605/1998; 

h) Empresas, bem como titular ou sócios da concorrente, que contenham pendências no 
Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas da Controladoria Geral da União 
(CGU); que constem no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade 
Administrativa disponível no endereço eletrônico do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e 
que esteja incluída na lista de empresas inidôneas do Tribunal de Conas da União (TCU), 
que para fins de comprovação devem ser apresentadas certidões ou termos das 
consultas pela licitante para efetivação de sua habilitação. 

i) Entidades empresariais reunidas em consórcio, considerando que o objeto da presente 
licitação não caracteriza a necessidade de uso de alta complexidade, de modo que o objeto 
possa ser executado individualmente; 

j) Que sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si; 
k) Estrangeiras que não funcionem no País; 

4.3. Para a execução do objeto, a Prefeitura de Moju permitirá subcontratação unicamente para 
atividades que não constituam a escopo principal do objeto, até o limite de 50% do 
orçamento, mediante prévia consulta e avaliação jurídica e do executivo municipal. 
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4.4. A empresa interessada deverá apresentar uma única razão social, um único CNPJ, não 
podendo, filiais ou subsidiárias, substituírem a matriz, quando esta for a licitante, e vice- 
versa. 

4.5. Os impedimentos, caso existentes, deverão ser declarados pela empresa proponente, sob 
pena de responsabilidade administrativa e penais cabíveis, conforme legislação vigente. 

4.6. O descumprimento de qualquer condição de participação acarretará a inabilitação do 
licitante. 

 

5. DA PARTICIPAÇÃO DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE 
5.1. Pessoas Jurídicas sob a condição de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, para 

efeito do tratamento diferenciado previsto na Lei Complementar n.º 123/2006 e alterações 
posteriores, em que deverão comprovar tal situação mediante a apresentação de 
Declaração, nos termos do modelo constante do ANEXO III deste Edital, firmada pelo 
representante legal da empresa acompanhada por cópia autenticada da Certidão 
Simplificada expedida pela Junta Comercial, comprovando ter receita bruta dentro dos limites 
estabelecidos nos incisos I e II do Artigo 3º da LC 123/06. A não entrega da documentação 
em questão indicará que a licitante optou por não utilizar os benefícios previstos na Lei 
Complementar nº. 123/2006 e alterações posteriores. 

5.2. Quando da participação das microempresas e empresas de pequeno porte deverão ser 
adotados os critérios estabelecidos nos Artigos 42 e 45 da Lei Complementar 123/2006 e 
alterações posteriores, quais sejam: 
5.2.1. Consideram-se microempresas ou empresas de pequeno porte a sociedade 

empresária, a sociedade simples e o empresário a que se refere o art. 966 da lei nº 
10.406, de 10 de janeiro de 2002; devidamente registrados no registro de empresas 
mercantis ou no registro de pessoas jurídicas, conforme o caso; 

5.2.2. As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação em 
certames licitatórios, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de 
comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição; 

5.2.3. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o 
prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que 
o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, à 
critério da Administração Pública, para regularização da documentação; 

5.2.4. A não regularização da documentação no prazo previsto no subitem anterior deste 
Edital, implicará na decadência do direito de contratação, sem prejuízo das sanções 
previstas no Art. 81 da Lei 8666/93, sendo facultado à Administração, convocar os 
licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para assinatura do contrato, ou 
revogar a licitação; 

 

6. DA VISITA TÉCNICA 

6.1.1. Considerando a natureza do objeto da contratação (pavimentação com drenagem e 
urbanização de vias públicas da área urbana municipal) e que as vias destinadas a receber 
a execução dos serviços será definida por demanda e avaliação prévia da Unidade 
Requisitante, a visita técnica de inspeção e conhecimento dos locais onde dar-se-ão a 
execução dos serviços deverá ser realizada pela empresa após devida homologação e 
contratação do objeto licitado, quando acionada pela fiscalização do contrato, 
anteriormente à expedição da Ordem de Serviço. 

6.1.2. A realização da visita técnica é imprescindível neste caso, para conhecimento do local 
e peculiaridades que podem afetar a boa execução dos serviços, não sendo neste 
caso condição ou critério de participação, convertendo-se neste caso em etapa prévia 
a emissão da Ordem de Serviço por trecho. 

 

7. DECLARAÇÃO DE ADIMPLÊNCIA 
7.1. As licitantes interessadas deverão solicitar ao Setor de Compras Municipal a 

expedição de Declaração de Adimplência, nas seguintes condições: 
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7.1.1. A Declaração de Adimplência será expedida pelo Setor de Compras Municipal, mediante 
solicitação da licitante via comunicação através do e-mail: scomprasmoju@gmail.com, 
pelo qual a licitante enviará todos os dados cadastrais da empresa para pesquisa nos 
arquivos de registro do Setor se há ou houve qualquer pendência de execução de 
serviços ou obras de engenharia e referente ao cumprimento de todas as obrigações 
contratuais, não tendo causado prejuízo de qualquer natureza ao município por 
execuções inadequadas ou inexecuções contratuais no âmbito da Secretaria de 
Obras e Urbanismo e demais Secretarias da Prefeitura de Moju/PA. 

7.1.2. A Declaração de Adimplência fará parte integrante do envelope de documentos de 
habilitação e deverá ser apresentada anexada às demais declarações que acompanham os 
documentos da Licitante. 

 

8. DO CREDENCIAMENTO 
8.1. Todas as empresas que desejarem se credenciar para participação no certame, deverão 

apresentar a documentação competente até o horário fixado no preâmbulo deste Edital. O 
licitante que se atrasar para o credenciamento participará da sessão apenas como ouvinte. 

8.2. Cada licitante apresentar-se-á com um representante legal que, após ser credenciado, será o 
único admitido a intervir em todas as fases da licitação, quer por escrito, quer oralmente, 
respondendo assim, para todos os efeitos, por sua representada, devendo apresentar-se 
munido de cópia autenticada de sua carteira de identidade, ou de outro documento 
equivalente, e do documento credencial, conforme segue: 

a) Termo de Credenciamento (conforme modelo no ANEXO II deste Edital) outorgado pelos 
dirigentes da empresa, comprovando a existência dos necessários poderes para formulação 
de propostas e para prática de todos os demais atos inerentes ao certame, COM FIRMA 
RECONHECIDA EM CARTÓRIO, acompanhado de cópia de documento de identidade dos 
dirigentes da empresa, juntamente com CÓPIA AUTENTICADA DO CONTRATO SOCIAL, 
para fim de comprovar se o outorgado possui poderes para tal, ou, 

b) Instrumento público ou particular de procuração, com a FIRMA DO OUTORGANTE 
RECONHECIDA EM CARTÓRIO, devendo constar o nome da empresa outorgante e 
também o nome do outorgado, com a indicação de amplos poderes para dar lance(s) em 
licitação pública, acompanhado de cópia de documento de identidade dos dirigentes da 
empresa, juntamente com CÓPIA AUTENTICADA DO CONTRATO SOCIAL, para fim de 
comprovar se o outorgado possui poderes para tal, ou, 

c) No caso de Sócio ou Diretor da empresa licitante deverá apresentar CÓPIA 
AUTENTICADA DO CONTRATO SOCIAL para comprovação de que tem poderes para 
tomar e assinar decisões para a empresa, acompanhada de cópia de documento de 
identidade. 

8.3. A empresa de pequeno porte e microempresa que pretender se utilizar dos benefícios 
previstos nos artigos 42 a 45 da Lei Complementar nº 123/2006, deverão comprovar o seu 
enquadramento em tal situação jurídica NO MOMENTO DO CREDENCIAMENTO, juntando 
declaração (ANEXO III), de que se enquadra como microempresa ou empresa de 
pequeno porte, acompanhada da Certidão Simplificada expedida pela Junta Comercial, 
comprovando ter receita bruta dentro dos limites estabelecidos nos incisos I e II do 
Artigo 3º da LC 123/06, fora dos envelopes. 

8.4. Na ausência de representação expressa, a empresa não será inabilitada, porém não poderá 
haver manifesto de qualquer espécie ou natureza durante a sessão da licitação. 

8.5. Caso os documentos para credenciamento do representante legal da licitante não estejam 
devidamente reconhecidos, será possibilitado aos licitantes o saneamento das autenticações 
ou comprovações que a Comissão julgar necessário, de modo flexível, desde que sejam 
apresentadas as vias originais para efeito de conferência, uma vez que o credenciamento ou 
não de representante legal não é de caráter eliminatório da licitante. 

 

9. FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES: “DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO” E 
“PROPOSTA FINANCEIRA” 

mailto:scomprasmoju@gmail.com
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À PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PA 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 202112160002 - CP/CPL/PMM 

ENVELOPE Nº 02 – PROPOSTA FINANCEIRA 
Razão social da empresa licitante. 

(Endereço, telefone e endereço eletrônico da empresa licitante). 

9.1. Os envelopes, respectivamente DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (ENVELOPE N° 01) e 
PROPOSTA FINANCEIRA (ENVELOPE N° 02), deverão ser apresentados FECHADOS, 
INDEVASSÁVEIS E RUBRICADOS NO FECHO, ter suas páginas numeradas e rubricadas 
contendo cada um deles, em sua parte externa, além do nome da proponente, os seguintes 
dizeres: 

 
 

 

9.2. Os documentos solicitados poderão ser apresentados por qualquer processo de impressão 
ou de cópia (excetuando-se a cópia via fax), ou por publicação em órgão da Imprensa Oficial, 
devidamente autenticados por Tabelionato de Notas, ou servidor público integrante da 
Comissão de Licitação e, ocorrendo esta última circunstância, as cópias a serem 
autenticadas devem vir acompanhadas dos originais e dentro do prazo de validade. Não 
serão aceitas cópias ilegíveis; 

9.3. É recomendado que os documentos que forem apresentados em fotocópia sem autenticação 
em cartório competente, sejam apresentados com os respectivos originais à Comissão de 
Licitação até 02 (dois) dias úteis antes da abertura da licitação, para autenticação, no horário 
de 08:00 às 14:00 horas, na Sala de Licitações da PMM; 

9.4. Os documentos obtidos por meio eletrônico ficam dispensados da apresentação do original 
ou da autenticação por cartório competente e só terão validade depois de conferida sua 
autenticidade pelo Órgão licitante. 

9.5. Os documentos de habilitação deverão ser apresentados em uma única via, com páginas 
numeradas em ordem crescente e rubricadas, sem emendas ou rasuras. 

9.6. A proposta comercial deverá ser apresentada em uma única via com páginas numeradas em 
ordem crescente e assinada pelo responsável, sem emendas, rasuras ou sobrescritos. 

9.7. É recomendado que a licitante apresente Pen-Drive contendo o arquivo de sua 
proposta na forma PDF e Excel, a fim de conferir agilidade a análise e avaliação do 
Técnico do Setor de Engenharia à proposta da licitante durante a fase de Análise e 
Aceitação da Proposta Financeira. 

9.8. A licitante arcará com todos os custos relativos à elaboração e submissão de sua proposta. 
9.9. Não será aceito nenhum protocolo de entrega para substituição de documentos relacionados 

neste edital. 
 

10. CONTEÚDOS DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
10.1. Para habilitação a Licitante deverá apresentar no envelope nº. 01 – DOCUMENTOS DE 

HABILITAÇÃO, documentação conforme ordem disposta neste Edital, inclusive com 
índice. 

10.2. Todos os documentos exigidos para habilitação deverão estar no prazo de validade. Caso o 
órgão emissor não declare a validade do documento, será considerado o prazo de 90 
(noventa) dias contados a partir da data de emissão, exceto o comprovante de inscrição no 
CNPJ e Atestado(s) de Capacidade Técnica. 

10.3. O ENVELOPE dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO deverá conter: 

a) Carta de Apresentação dos DOCUMENTOS  DE HABILITAÇÃO assinada, 

obrigatoriamente, pelo representante legal da licitante ou pessoa legalmente 

À PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PA 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 202112160002 - CP/CPL/PMM 

ENVELOPE Nº 01 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
Razão social da empresa licitante. 

(Endereço, telefone e endereço eletrônico da empresa licitante). 
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habilitada, acompanhada de: 

b) Declarações: que devem ser juntadas à Carta de Apresentação, na ordem: 

I. Declaração de Fato Superveniente: declarar de que não pesa contra si a 

superveniência de fato impeditivo para contratar com o Poder Público, conforme 

prescreve o § 2º, Art. 32, da Lei Federal nº 8.666/93. MODELO ANEXO IV; 

II. Declaração de que não emprega menor: declarar que não possui em seu quadro 

de pessoal empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso 

ou insalubre, e menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na 

condição de aprendizes, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII 

do art. 7º da Constituição Federal (Emenda Constitucional nº 20, de 1998). MODELO 

ANEXO V; 

III. Declaração de Indicação de Representante Legal: declarar, indicar e disponibilizar os 

dados completos do representante legal da licitante que possui poderes para assinatura 

do contrato; 

IV. Declaração de Adimplência perante a Prefeitura Municipal de Moju: declaração 

emitida pelo Setor de Compras do município, de que a licitante não possui obra 

paralisada e inexecuções contratuais de qualquer natureza relativas a obras e serviços 

de engenharia com o Município de Moju; 

V. Declaração de Ciência e Responsabilidade: declarar estar ciente das condições da 

licitação, que assume responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos 

apresentados e que fornecerá quaisquer informações complementares solicitadas pela 

Prefeitura Municipal de Moju/PA, bem como que tem ciência e executará a obra de 

acordo com os prazos estabelecidos no presente Edital; 

VI. Declaração de Compromisso de Execução da Obra: declarar que executará a obra 

de acordo com o Projeto e as Especificações fornecidas, às quais alocará de forma 

imediata a partir da emissão da Ordem de Serviço todos os equipamentos, pessoal 

técnico especializado e materiais necessários, e que tomará todas as medidas para 

assegurar um controle de qualidade adequado e seguindo as normas das agências e 

órgão reguladores pertinentes; 

VII. Declaração de Disponibilidade: declarar que a qualquer momento e por necessidade 

da obra, fará a alocação de qualquer tipo de equipamento compatível com a natureza 

dos serviços a serem executados por solicitação da Prefeitura Municipal de Moju/PA, 

sem ônus de mobilização para esta ainda que não previsto, em prazo compatível com 

a necessidade que motivou a solicitação e oque se compromete a atender às 

determinações da Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, e de que 

prestará toda assistência e colaborações necessárias ao atendimento à fiscalização 

das obras; 

VIII. Declaração de Indicação de Responsável Técnico: declarar a indicação do 

responsável técnico da licitante, assinado pelo representante legal e pelo responsável 

técnico, contendo nome completo e registro no órgão de classe, declarando ainda que 

manterá o profissional na direção e execução dos trabalhos no local da obra/serviços 

até a sua inteira conclusão, nos termos do inciso I, do § 1º, artigo 30, da Lei nº 

8.666/93; 

IX. Declaração de Pleno Conhecimento: declaração que recebeu os documentos 

relativos ao Edital e anexos, que se inteirou dos dados indispensáveis à apresentação 

da proposta, que tem pleno conhecimento do projeto básico, das especificações, das 

condições e da natureza do trabalho a ser executado, e que os preços propostos 
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cobrirão quaisquer despesas que incidam ou venham a incidir sobre a execução dos 

serviços, declarando ter pleno conhecimento do projeto básico, suas especificações e 

prazos de execução e vigência, estabelecidos no presente edital. 

X. Declaração de Compromisso e Atendimento à NR-18: declarar que, caso vencedora 

do certame, a empresa licitante cumprirá fielmente as disposições concernentes a NR- 

18, Norma Regulamentadora que estabelece diretrizes de ordem administrativa e 

planejamento organizacional, que respaldam a implementação de medidas de controle 

e sistemas preventivos de segurança dos processos, nas condições e no meio 

ambiente de trabalho na indústria da construção. 

 
c) Relação dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, na forma e sequência descrita 

abaixo, através de índice. 

I. HABILITAÇÃO JURIDICA (Art. 28, Lei Federal nº 8.666/93) 
a) Cópia do CPF e Carteira de Identidade ou outro documento equivalente dos sócios; 
b) No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, 

a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 
c) No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - 

EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na 
Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus 
administradores; 

c.1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou 
da consolidação respectiva 

d) No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das 
Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus 
administradores; 

e) No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: certidão expedida pela Junta 
Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas, conforme o caso, que comprove 
a condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do artigo 8° da 
Instrução Normativa n° 103, de 30/04/2007, do Departamento Nacional de Registro do 
Comércio – DNRC; 

f) No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de 
autorização; 

 

II. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 
a) Prova de inscrição no cadastro nacional de pessoa jurídica (CNPJ); 
b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual e Municipal, relativo à sede da 

licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do certame; 
c) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante; 
d) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual (Tributária e Não-Tributária) do 

domicílio ou sede do licitante; 
e) Certidão Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, 

sendo que a mesma deve abranger também as contribuições sociais previstas nas 
alíneas “a” a “d” do parágrafo único do art. 11 da Lei nº. 8.212, de 24 de julho de 1991, 
expedida pela Secretaria da Receita Federal; 

f) Certificado de Regularidade do FGTS - CRF, expedido pela Caixa Econômica Federal; 
g) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT da Licitante, perante a Justiça do 

Trabalho, em cumprimento à Lei Federal nº 12.440/2011 e Resolução Administrativa TST 
nº 1470/2011. 

 

Parágrafo Primeiro: A Comissão verificará durante a Sessão a autenticidade dos 
documentos requeridos acima. 
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Parágrafo Segundo: Caso o licitante seja microempresa ou empresa de pequeno porte, 
deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de 
regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de ser 
inabilitado. 

 

III. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
a) Certidão comprobatória de inscrição ou registro e regularidade da licitante junto ao 

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; 

b) Capacidade Operacional: A licitante (pessoa jurídica) deve ter experiência na execução de 
serviços relativos a obras rodoviárias de complexidade equivalente ou superior ao do objeto 
desta licitação, contendo os seguintes quantitativos: 

ITEM DESCRIÇÃO UNID EXIG. 

1 
CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO 
BETUMINOSO USINADO QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO 

m³ 
 

1.050,00 

2 IMPRIMAÇÃO m² 35.000,00 

 

3 
 
SUB-BASE SOLO ESTABILIZADO GRANUL. S/ MISTURA DMT=10,00KM 

 

m³ 
5.250,00 

Obs.: as quantidades dos itens do quadro de exigências acima representam 50% das quantidades 
na planilha orçamentaria, serviços selecionados acima representam maior relevância técnica, 
pois são os responsáveis pela estrutura da via conforme especificações técnicas e financeiras. 

 

c) Será admitido 01 (um) ou mais certidões e/ou atestados fornecido(s) por pessoa(s) 
jurídica(s) de direito público ou privado, devidamente certificado pelo CREA, para 
comprovação dos itens e quantitativos acima previstos. 

d) Quando a certidão e/ou atestado não for emitido pelo contratante principal da obra 
(órgãoou ente público), deverá ser juntada pelo menos um dos seguintes documentos: 

 declaração formal do contratante principal confirmando que o Licitante tenha 
participado da execução do serviço objeto do contrato; 

 autorização da subcontratação pelo contratante principal, em que conste o 
nome doLicitante subcontratado para o qual se está emitindo o atestado; 

 contrato firmado entre contratado principal e Licitante subcontratado, 
devidamenteregistrado no CREA. 

e) Capacidade Profissional: A licitante deverá obrigatoriamente apresentar relação dos 
serviços executados por profissionais de nível superior vinculados à empresa e 
constante do seu Registro/Certidão de inscrição no CREA ou Conselho Profissional 
competente. 

f) Deverá a licitante possuir em seu quadro funcional, o seguinte profissional: Engenheiro 
Civil. 

g) O profissional Engenheiro Civil deverá ser indicado como responsável técnico da 
licitante perante a Unidade Requisitante e comprovar acervo técnico em obras similares 
qualitativa e quantitativamente ao objeto desta licitação, mediante a apresentação de: 

i. Comprovante de Registro e Regularidade do profissional perante o CREA; 
ii. Apresentação de ART de Cargo e Função; 
iii. CAT – Acervo Técnico do Responsável Técnico, com registro de atestado, que 

contemple a execução dos serviços abaixo descritos: 

ITEM DESCRIÇÃO UNID 

1 CBUQ - capa de rolamento AC/SC T (Tonelada) ou m³ 
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2 Imprimação m² 

3 Sub-base solo estabilizado granul. s/ mistura DMT=10,0km m³ 

 

10.4. Os profissionais qualificados a compor o corpo técnico da empresa deverão pertencer ao 
quadro funcional da licitante através de vínculo a ser comprovado por meio de: 

a) Na condição de empregado, por meio de cópia autenticada ou original da Carteira de 
Trabalho e Previdência Social – CTPS do profissional, Livro de Registro de Empregado, ou 
outro documento comprobatório de vínculo empregatício, previsto na legislação que rege a 
matéria. 

b) No caso de profissional autônomo, por meio de comprovação de registro na certidão de 
registro da empresa. 

c) No caso de sócio, por meio do Ato Constitutivo e alterações (Estatuto/Contrato Social etc.), 
que deverá comprovar compatibilidade com a Certidão de Registro do licitante junto ao 
CREA, onde deverá constar o nome do profissional indicado. 

 

10.5. O(s) profissional(is) indicado(s) pelo licitante para fins de comprovação da capacitação 
técnico-profissional de que trata o inciso I, do § 1º, artigo 30, da Lei nº 8.666/93, deverão 
participar da obra ou serviço objeto da licitação, admitindo-se a substituição por profissionais 
de experiência equivalente ou superior, desde que aprovado previamente pela 
Administração. 

10.6. Deverá apresentar ainda: 
a) Relação dos equipamentos necessários para execução das obras ou serviços de que trata o 

projeto de engenharia, aos quais estarão sujeitos à vistoria “in loco” pela Prefeitura 
Municipal de Moju/PA, por ocasião da contratação e sempre que necessário. 

 

IV. QUALIFICAÇÃO ECONOMICA E FINANCEIRA 
a) Certidão Negativa de Falência ou de Recuperação Judicial, expedida pelo Distribuidor 

Judicial da sede da empresa do licitante; 

b) Comprovação de a licitante possuir capital social ou patrimônio líquido correspondente 
a, no mínimo 10% do valor total estimado da contratação (R$ 1.263.097,28) de acordo 
com artigo 31 § 2o e § 3o da lei Federal 8.666/93. 

c) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigível e 

apresentado na forma da Lei, devidamente, registrado na junta comercial. 

b.1.) Para fins deste Edital, os valores constantes no balanço patrimonial poderão ser 

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

de apresentação da proposta. Na hipótese de atualização ou aumento do patrimônio 

líquido, o licitante terá que, obrigatoriamente, apresentar documentação que o altere, 

devidamente registrada e arquivada na junta comercial; 

 
Parágrafo Primeiro: A apresentação do Balanço Patrimonial deverá ser feita da seguinte 
forma: 

 

a) No caso de sociedades anônimas, cópia do balanço patrimonial e demonstrações 
contábeis, publicados no Diário Oficial do Estado / Distrito Federal ou, se houver, do 
Município da sede da empresa; 

b)  No caso de empresas de responsabilidade limitada, cópia das páginas do Livro Diário, 
contendo Termo de Abertura, Balanço Patrimonial, Demonstrações Contábeis e Termo de 
Encerramento, com o respectivo registro na Junta Comercial e, no caso de sociedades 
simples (cooperativas/associações), no cartório competente. 
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d) A real situação financeira do proponente será verificada com base nos Índices de Liquidez 

Geral, Liquidez Corrente, Solvência e Endividamento, demonstrada por memória de 

cálculo, através da apresentação dos cálculos abaixo: 

 
 Índice de Liquidez Geral (ILG) não inferior a 1,0 (um inteiro), obtido pela fórmula: 

AC + RLP 

ILG = ----------------- ≥ 1,0 

PC + ELP 

 Índice de Liquidez Corrente (ILC) não inferior a 1,0 (um inteiro), obtido pela 
fórmula: 

AC 

ILC = --------------- ≥ 1,0 

PC 

 Índice de Endividamento Geral (IE) não superior a 1,0 (um inteiro), obtido pela 
fórmula: 

PC + ELP 

IEG = -------------- ≤ 1,0 

AT 

Onde: 
AC – Ativo Circulante 
RLP – Realizável a Longo Prazo 
PC – Passivo Circulante 
ELP – Exigível a Longo Prazo 
AT – Ativo Total 

 

e) Os Balanços deverão conter as assinaturas do(s) representante(s) legal(is) e do contador 

responsável da Proponente, devidamente registrados na Junta Comercial; 

f) As empresas com menos de 01 (um) ano de existência, que ainda não tenham balanço de 

encerramento do exercício, deverão apresentar demonstrações contábeis consolidando 

seus direitos, obrigações e patrimônio líquido relativo ao período de sua existência; 

g) Demonstrações contábeis realizados/elaborados via Escrituração Contábil digital através do 

Sistema Público de Escrituração Digital – SPED deverão ser apresentados com 

autenticação da Junta Comercial. 

h) A Licitante deverá, obrigatoriamente, sob pena de inabilitação, apresentar as memórias de 

cálculo relativas a todos os dados apresentados, com relação à qualificação econômico- 

financeira, a saber: Índices Financeiros e Atualização do Capital Social Integralizado (se for 

o caso). 

 

10.7. Para fins de efetivação das condições de habilitação da proponente, deverá ser apresentado 
à Comissão: 

a) Certidão ou Termo de Consulta junto ao Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e 
Suspensas – CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União 
(www.portaldatransparencia.gov.br/ceis); 

b) Certidão ou Termo de Consulta junto ao 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). 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
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c) Certidão ou Termo de Consulta junto a Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de 
Contas da União – TCU; 

10.8. A consulta aos cadastros acima relacionados deverá ser realizada em nome da 

empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 

8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato 

de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por 

intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário 

10.9. Não será aceito protocolo de entrega ou solicitação de substituição de documento àquele 
exigido no presente edital e seus anexos. 

10.10. A microempresa, empresa de pequeno porte, bem como a cooperativa que possuir restrição 
em qualquer dos documentos de regularidade fiscal previstos nas alíneas “c”, “d”, “e”, “f”, “g” 
do título REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA, terá sua habilitação condicionada à 
apresentação de nova documentação que comprove a sua regularidade, em até 05 (Cinco) 
dias úteis, prorrogáveis por mais 05 (cinco), a contar do encerramento da sessão. 

10.11. A não-regularização da documentação, no prazo previsto, implicará decadência do direito à 
contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81 da Lei n° 8.666, de 1993, 
sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de 
classificação, ou revogar a licitação. 

10.12. Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação deverão 
estar: 

a) Em nome da licitante, com número do CNPJ e o endereço respectivo; 
b) Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz; ou 
c) Se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto 

aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos 
somente em nome da matriz; 

10.13. A não apresentação de qualquer documento exigido implicará na inabilitação do licitante; 
10.14. Após a fase de habilitação não cabe desistência da proposta, salvo por motivo justo 

decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão Permanente de Licitação. 
10.15. Salvo aqueles documentos que por sua própria natureza tenham validade indeterminada, 

todos os demais somente serão considerados válidos (aceitos) se emitidos em no máximo 90 
(noventa) dias da data de realização desta Licitação, caso não tenham prazo de validade 
neles consignado. 

10.16. Todos os documentos deverão estar em nome da matriz, se o licitante for a matriz, e em 
nome da filial, se o licitante for a filial. 

10.17. Poderá ainda o licitante, se filial, apresentar aqueles documentos que, pela própria natureza, 
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz; 

10.18. Caso a filial, licitante habilitado, posteriormente se apresente impossibilitada de providenciar 
o faturamento pertinente, este deverá ser efetuado pela matriz do licitante, mediante prévia 
justificativa aceita pela CPL. 

10.19. As licitantes deverão manter válidos, durante todo o procedimento licitatório, os documentos 
apresentados para habilitação, sendo exigida essa condição para assinatura do Contrato. 

 

11. DO CONTEÚDO DA PROPOSTA FINANCEIRA 

11.1. A proposta deverá ser apresentada em uma única via, encadernada, digitada em papel 
timbrado da empresa, em língua portuguesa, sem emendas, rasuras, entrelinhas, 
acréscimos, borrões ou ressalvas, devendo ser numerada sequencialmente da primeira à 
última folha, de modo a refletir o seu número exato, datada, assinada, e rubricada em todas 
as folhas, em envelope lacrado. 

11.2. O conteúdo do ENVELOPE 2 – PROPOSTA FINANCEIRA, deverá ser apresentado por 
meio de Carta Proposta de Preço, contendo todos os elementos a seguir relacionados: 

a) Razão Social, Nome de Fantasia, endereço, CNPJ da licitante e fazer menção a presente 
licitação; 

b) Valor total e global escrito por extenso; 
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c) Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias, contados da data da 
entrega da proposta; 

d) Prazo de Execução da Obra; 
e) Planilha de Preço, conforme o ANEXO I – DOCUMENTOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA – 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, preenchida e assinada, em papel e em Pen-Drive, onde 
estarão contidas todas as despesas necessárias para a execução do serviço, inclusive as 
salariais, totalização dos encargos sociais e trabalhistas, despesas adicionais, BDI e 
totalização de impostos e taxas, cujos itens, discriminações, unidades de medição e 
quantidades, não poderão ser alterados pela licitante, exceção feita às colunas de custo 
total e campo de somatórios ou quando devidamente estabelecido em ERRATA e/ou 
ESCLARECIMENTO DE DÚVIDAS, o percentual de desconto apurado no preço global 
deverá ser aplicado linearmente sobre todos os preços unitários das Planilhas de 
Orçamento. 

f) Composições analíticas das taxas de Bonificação e Despesas Indiretas (BDI) e das Taxas 
de Encargos Sociais: PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS TRABALHISTAS E 
SOCIAIS, incidentes para os serviços previstos na Planilha de Serviços e Preços, 
discriminando todas as parcelas que o compõem, conforme PLANILHAS DE COMPOSIÇÃO 
ANALÍTICA DAS TAXAS DE B.D.I. (BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS). 
e.1.1. Os tributos referentes ao IRPJ e CSLL não deverão integrar o cálculo do BDI, nem 
tampouco a planilha de custo direto, por constituírem tributos de natureza direta e 
personalista, que oneram pessoalmente o Contratado. 
e.1.2. A licitante sujeita ao regime de tributação de incidência não cumulativa de PIS e 
COFINS deverá apresentar demonstrativo de apuração de contribuições sociais 
comprovando que os percentuais dos referidos tributos adotados na taxa de BDI 
correspondem às médias dos percentuais efetivos recolhidos em virtude do direito de 
compensação dos créditos previstos no art. 3º das Leis nºs 10.637/2002 e 10.833/2003, de 
forma a garantir que os preços contratado pela Administração Pública reflitam os benefícios 
tributários concedidos pela legislação tributária. 
e.1.3. As licitantes deverão adotar o percentual de 5,0% (cinco por cento), referente à 
alíquota de ISS, praticada no município de Moju/PA, para composição da tabela de BDI. 
e.1.4. As licitantes optantes pelo Simples Nacional deverão apresentar os percentuais de 
ISS, PIS e COFINS na tabela do BDI que sejam compatíveis com as alíquotas a que a 
empresa está obrigada a recolher, previstas na Lei Complementar nº 123/2006, bem como 
que a composição de encargos sociais não inclua os gastos relativos às contribuições que 
estas empresas estão dispensadas de recolhimento (Sesi, Senai, Sebrae, etc.), conforme 
dispõe o art. 13, § 3º da referida Lei Complementar. 

g) Cronograma Físico e Financeiro compatível com a obra, conforme o ANEXO I – 
DOCUMENTOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, 
com periodicidade mensal, não se admitindo parcela na forma de pagamento antecipado. 

h) Declaração expressa de concordância do licitante de que a adequação do projeto que 
integra o edital de licitação e as alterações contratuais sob alegação de falhas ou omissões 
em quaisquer peças, orçamentos, plantas, especificações, memoriais e estudos técnico 
preliminar do projeto não poderá ultrapassar, no seu conjunto, dez por cento do valor total 
do contrato, computando-se esse percentual para verificação do limite previsto no §1° do 
art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993; 

i) Declaração expressa de que nos preços nela contidos estão incluídas todas e quaisquer 
despesas relativas à mão-de-obra, materiais de consumo, lucros, encargos trabalhistas, 
sociais, fiscais, seguros, e outras despesas diretas e indiretas, bem como aquelas 
indispensáveis para manter a higiene e segurança no trabalho, necessárias ao cumprimento 
integral do objeto deste Edital; 

11.3. Correrão por conta da PROPONENTE vencedora todos os custos que porventura deixar 
de explicitar em sua proposta. 
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11.4. O ANEXO I – DOCUMENTOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA - PLANILHA 
ORÇAMENTÁRIA, deverá ser seguido integralmente no tocante aos quantitativos e 

unidades de medidas, sendo desclassificada a proposta que os omitir por qualquer razão. 
11.5. Eventual falta de numeração ou numeração incorreta, não será motivo de desclassificação, 

porém deverá ser suprida pelo representante da licitante na sessão de abertura das 
propostas. 

11.6. Recomenda-se às licitantes: apresentar Proposta Comercial em meio digital através 
de pen-drive, com arredondamento de duas casas decimais, não sendo motivo de 
desclassificação sua não apresentação. 

11.7. O licitante deverá utilizar, sempre que possível, nos valores propostos, mão de obra, 
materiais, tecnologias e matérias primas existentes no local da execução das 
obras/serviços, desde que não se produzam prejuízos à eficiência na execução do objeto e 
que seja respeitado o limite do orçamento estimado para a contratação. 

11.8. É de inteira responsabilidade da licitante, obter dos órgãos competentes informações sobre a 
incidência ou não de tributos e taxas de qualquer natureza devidas para o fornecimento, 
objeto desta licitação, nos mercados interno e/ou externo, não se admitindo alegação de 
desconhecimento de incidência tributária, ou outras correlatas. 

11.9. Nos preços unitários, a licitante deverá utilizar 2 (duas) casas decimais para evitar 
correções futuras na PROPOSTA DE PREÇOS. 

11.10. Deverão constar no envelope da proposta os seguintes documentos: 
a) Resumo financeiro; 
b) Planilha Orçamentária; 
c) Composição de Preços Unitários; 
d) Cronograma físico financeiro; 
e) Composição de BDI e encargos sociais; 

11.11. Não serão aceitas propostas enviadas via fax ou meio eletrônico. 
 

12. DO PROCESSAMENTO DA LICITAÇÃO 
12.1. A licitação será processada e julgada nos termos dos artigos 43 a 48 da Lei nº 8.666/93 e 

demais legislações aplicáveis. 
12.2. Considera-se iniciada a sessão a partir da abertura do primeiro envelope. 
12.3. É vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar 

originalmente na proposta, ressalvados aqueles que se destinam a sanar evidentes erros 
materiais, alterações essas que serão avaliadas pela CPL. 

12.4. Iniciada a sessão, serão abertos pela Comissão Permanente de Licitação os envelopes 
contendo os documentos relativos à habilitação, os quais serão submetidos aos licitantes e à 
Comissão, para que sejam rubricados e apreciados. 

12.5. Analisados os documentos, serão divulgados os nomes das empresas habilitadas e das 
inabilitadas, devendo ser devolvidos às últimas os envelopes lacrados da proposta, caso não 
haja interposição de recurso ou após a sua denegação. 

12.6. As licitantes inabilitadas deverão retirar suas propostas na CPL, no prazo de 30 (trinta) dias 
consecutivos, contados da divulgação do resultado do julgamento da habilitação. Decorrido 
esse prazo, a CPL providenciará a eliminação dos mencionados documentos. 

12.7. Em seguida, serão abertas as propostas financeiras das licitantes habilitadas e submetidas à 
rubrica e apreciação dos licitantes e da Comissão, desde que transcorrido o prazo para 
interposição de recurso ou tenha havido desistência expressa ou após o resultado do 
julgamento dos recursos interpostos. 

12.8. Das reuniões para recebimento e abertura dos invólucros de nº 1 e 2, serão lavradas atas 
circunstanciadas, que mencionarão todos os licitantes, os documentos e as propostas 
apresentadas, as reclamações e impugnações feitas, bem como as demais ocorrências que 
interessem ao julgamento da licitação. As Atas serão assinadas pelos membros da CPL e 
por todos os licitantes presentes. 

12.9. É facultada à Comissão, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligências destinadas 
a esclarecer ou a complementar a instrução do processo licitatório. 
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12.10. Sendo inabilitados todos os licitantes ou todas as propostas desclassificadas, e após o 
decurso de todos os prazos recursais, a Administração poderá fixar aos licitantes o prazo de 
08 (oito) dias úteis para apresentação de nova documentação ou de outras propostas, nos 
termos do disposto no § 3º do art. 48 da Lei n° 8.666/93. 

 

13. DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO 

13.1. A seleção da proposta mais vantajosa para a Administração obedecerá ao disposto no art. 45 
da Lei nº 8.666/93, adotando-se como critério de julgamento o MENOR PREÇO POR 
VALOR GLOBAL, atendidas as especificações técnicas constantes deste Edital, nos termos 
do § 1º, inciso I, do retro mencionado artigo. 

13.2. A CPL rejeitará as propostas que: 
13.2.1. Estejam com omissões, adições, alterações ou ilegalidades, encontrem-se ilegíveis 

ou com rasuras; 
13.2.2. Não apresentarem na planilha de quantitativos e na planilha de preços e ainda no 

resumo financeiro a assinatura do profissional responsável pela elaboração da 
planilha. 

13.2.3. Durante a análise e julgamento das propostas, a CPL poderá exigir de qualquer dos 
proponentes esclarecimentos adicionais sobre a proposta e seus anexos. 

13.2.4. As propostas serão analisadas e, quando ocorrerem eventuais erros aritméticos, 
poderão ser corrigidas pela Comissão de Licitação da forma seguinte: 
13.2.4.1. No caso de discrepância entre valores grafados em algarismos e por 

extenso, prevalecerá o valor por extenso; 
13.2.4.2. No caso de erro de transcrição da quantidade prevista para o serviço, 

a quantidade e o preço total serão retificados, mantendo-se inalterado o preço 
unitário; 

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

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

13.2.4.5. O preço total da proposta será ajustado pela CPL, em conformidade 
com os procedimentos acima para correção de erros. O valor resultante 
consistirá no preço corrigido global da proposta. 

 
13.2.5. Até a assinatura do contrato, a Prefeitura de Moju poderá desclassificar qualquer das 

proponentes, sem direito a indenização ou ressarcimento de qualquer natureza sem 
prejuízo de outras sanções cabíveis, se tiver notícias de fato ou circunstâncias, 
anterior ou posterior ao julgamento desta licitação, que desabone a idoneidade ou 
capacidade financeira, técnica ou administrativa das mesmas. 

 
13.3. Serão desclassificadas as propostas que: 

13.3.1. Não atenderem às exigências legais deste Edital e seus anexos; 
13.3.2. Estiverem com preço acima do valor máximo estabelecido pela Administração 

Municipal em planilha orçamentária; 
13.3.3. Apresentarem oferta de vantagem não prevista neste Edital, ou preço e vantagem 

baseada na proposta de outras licitantes; 
13.3.4. Se mostrarem manifestamente inexequíveis ou com preços excessivos; 

13.3.5. Serão consideradas manifestamente inexequíveis as propostas, cujos valores sejam 
inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores: 

a) Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) 
do valor orçado pela Administração, ou, 

b) Valor orçado pela Administração. 
 

14. DA ADJUDICAÇÃO E DO CONTRATO 
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14.1. A Adjudicação será feita à licitante habilitada que oferecer a proposta mais vantajosa para a 
Administração Pública; 

14.2. A licitante vencedora, uma vez notificada, que se recusar a assinar o contrato, aceitar ou 
retirar injustificadamente o instrumento equivalente, no prazo de 05 dias úteis a contar da 
notificação, incorrerá na decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções 
previstas no artigo 81 da Lei 8.666/1993. Neste caso, a Administração poderá convocar a 
empresa que imediatamente a suceder na classificação e assim sucessivamente; 

14.3. O licitante remanescente, na hipótese da ocorrência acima citada, será convocado para 
assinar o contrato em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro 
classificado, inclusive quanto aos preços atualizados de conformidade com o ato 
convocatório. 

14.4. Se decorridos 90 (noventa) dias da data da entrega das propostas sem que haja convocação 
para a celebração de contrato, ficarão os licitantes liberados dos compromissos assumidos. 

 

15. DOS PRAZOS 

15.1. Os licitantes deverão observar os prazos discriminados neste Edital, sob pena de aplicação 
das penalidades cabíveis. 

15.2. O prazo de validade das propostas, objeto da presente licitação, será de no mínimo, 60 
(Sessenta) dias, contados da data de sua entrega. 

15.3. O prazo de vigência do contrato será de 12 (Doze) meses, a contar de sua assinatura, 
com eficácia após a publicação do mesmo, prorrogável na forma da Lei; 

15.4. O prazo para execução da obra obedecerá ao prazo definido no cronograma físico 
financeiro, observado o prazo de 06 (Seis) meses, contados a partir da emissão da 
Ordem de Serviço; 

15.5.  Os prazos de início de etapa de execução, de conclusão e de entrega poderão ser 
prorrogados, desde que devidamente justificados e com base nos motivos apontados no art. 
57, § 1º, incisos I a VI, da Lei Federal nº 8.666/1993. 

 

16. DO GERENCIAMENTO, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA OBRA 
16.1. A Prefeitura Municipal designará os Sr. EDMILSON SOUZA, Engenheiro Civil CREA/PA nº 

151608875-1, como Fiscal de Contrato, vinculados ao(s) futuro(s) contrato(s), na forma das 
disposições, para gerenciamento, acompanhamento e fiscalização da execução do objeto 
ora licitado. 

16.2. O fiscal anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do 
contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos 
observados. As decisões que ultrapassarem a competência do fiscal deverão ser solicitadas 
a seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes. 

16.3. A fiscalização elaborará o boletim de medição, verificará o andamento físico da obra, 
observando o estabelecido no cronograma físico-financeiro. Caso os serviços executados 
não correspondam ao estabelecido no cronograma físico-financeiro, será registrada a 
situação inclusive para fins de aplicação das penalidades previstas, se for o caso. 

16.4. A fiscalização atestará as notas fiscais/faturas e recibos emitidos pela empresa contratada. 
 

17. DO REAJUSTE 

17.1. Só será admitido o reajuste de preços após decorrido o prazo de 12 (doze) meses contados 
a partir da data da apresentação da proposta, desde que o contratado não tenha dado causa 
ao atraso no cronograma físico da obra, e após a análise dos setores competentes sobre a 
admissibilidade. 

17.2. O interessado deverá formalizar o pedido de reajuste juntamente com o pedido de 
pagamento da nota fiscal/fatura dos valores passíveis de reajuste, sob pena de preclusão 
lógica do direito. 

17.3. O índice a ser aplicado deverá ser o INCC-M, da Fundação Getúlio Vargas. 
17.4. Para cálculo do reajuste aplicar-se-á a seguinte formula: 

R = Pi x Ii - I0 onde: 
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R = valor do reajustamento; 
Pi = preço inicial dos serviços a serem reajustados; 
Ii = índice nacional da Construção Civil–INCC- M, publicado pela Fundação Getúlio Vargas – 
FGV no 13º mês, contados da data da apresentação da proposta. 
I0 = índice publicado pela Fundação Getúlio Vargas – FGV, referente ao mês da 
apresentação da proposta. 

 

18. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
18.1. Ficará impedido de licitar e contratar com a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PA, pelo 

prazo de até 05 (cinco) anos ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, 
a pessoa física ou jurídica que praticar qualquer dos atos contemplados na Lei Federal nº 
8.666/93 e alterações posteriores. 

18.2. O descumprimento do prazo de entrega sujeitará o fornecedor às seguintes sanções: 
a) Multa de 0,33% (zero vírgula trinta e três por cento) do valor do objeto, a cada 24 (vinte e 

quatro) horas de atraso, até o limite de 10% (dez por cento), podendo a não entrega do 
objeto levar a convocação do segundo colocado e aplicação de multa e demais sanções 
prevista no Edital. 

b) Impedimento de contratar com a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PA pelo período de 
até 05 (cinco anos), observada a ampla defesa e o contraditório. 

 
18.3. Independente da aplicação das penalidades retro indicadas à proponente ficará sujeita, 

ainda, à composição das perdas e danos causados à Administração e decorrentes de sua 
inadimplência, bem como arcará com a correspondente diferença de preços verificada em 
nova contratação, na hipótese de a proponente classificada não aceitar a contratação pelos 
mesmos preços e prazos fixados pela inadimplente. 

 

19. ESCLARECIMENTOS AO EDITAL 

19.1. É facultado a qualquer interessado a apresentação de pedido de esclarecimentos sobre o ato 
convocatório e seus anexos, podendo até mesmo envolver a solicitação de cópias da 
legislação disciplinadora do procedimento, cujo custo da reprodução gráfica será cobrado, 
observado, para tanto, o prazo de até 05 (cinco) dias úteis anteriores à data fixada para 
recebimento das propostas. 

19.2. Os pedidos de esclarecimento poderão ser encaminhados ao Setor de Licitação por escrito 
ou através do endereço eletrônico: licitacaomoju@hotmail.com. 

19.3. Os esclarecimentos serão disponibilizados no site da Prefeitura Municipal, bem como 
anexados ao processo licitatório em até 02 (dois) dias úteis anteriores a data fixada para a 
abertura da licitação. 

 

20. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DA INTERPOSIÇÃO DOS RECURSOS 

20.1. Poderá impugnar o edital qualquer cidadão, no prazo de 05 (cinco) dias úteis antes da data 
de abertura do mesmo, no caso de impugnação por empresa licitante, o prazo será de 02 
(dois) dias úteis antes da abertura, devendo a Administração julgar e responder à 
impugnação em até 03 (três) dias úteis. 

20.2. No caso de interposição de recurso, o mesmo deverá ser dirigido à autoridade que proferiu a 
decisão, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato ou da lavratura da 
ata, cujos demais prazos e procedimentos obedecerão ao disposto no Art. 109 da Lei Federal 
mº 8.666/93 e alterações posteriores. 

20.3. As impugnações e recursos deverão ser impetrados por via física junto ao Protocolo Geral da 
Prefeitura de Moju, ou pelo endereço eletrônico: licitacaomoju@hotmail.com, observando 
para a contagem dos prazos, o envio/apresentação durante o horário de expediente: 08:00 
às 14:00 hs. 

 

21. DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL DA LICITAÇÃO 

mailto:licitacaomoju@hotmail.com
mailto:licitacaomoju@hotmail.com


PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU 
CNPJ nº 05.105.135/0001-35 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES 

Praça da Matriz, s/n – Centro – Moju – PA – CEP 68. 450 - 000. 
Página 18 de 29 

 

 

21.1. O resultado final desta licitação será publicado no Diário Oficial da União, no Quadro de 
Avisos da Sede da Prefeitura Municipal e no Portal da Transparência Municipal. 

 

22. DO PAGAMENTO 
22.1. O pagamento deverá ser realizado em até 30 (trinta) dias, contados a partir da data da 

apresentação da nota fiscal, bem como o atesto da prestação dos serviços pelo fiscal do 
contrato, mediante entrega da Nota Fiscal junto à Secretaria Municipal de Finanças, na forma 
abaixo. 
22.1.1. Nota fiscal/Fatura deve apresentar discriminação resumida dos serviços executados, 

período da medição, número da licitação, número do Termo de Contrato e/ou 
Convênio, observação das normas constantes na Instrução Normativa RFB nº 
971/2009 e alterações, sem rasuras e/ou entrelinhas. 

22.1.2. Cópia da Guia de Recolhimento da Previdência Social – GPS do período de 
execução do serviço, devidamente quitada e autenticada, acompanhada do Relatório 
GFIP/SEFIP, com recolhimentos na matrícula CEI da obra. 

22.1.3. Cópia da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – 
FGTS, do período de execução do serviço, devidamente quitada e autenticada, 
acompanhada do Relatório Analítico da GRF. 

22.1.4. A CONTRATADA deverá emitir Nota Fiscal, Fatura ou Recibo de acordo com o 
estabelecido na Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil nº 971, de 13 de 
novembro de 2009, e demais alterações. 

 

22.2. Para a liberação da primeira parcela, além das demais cláusulas de pagamento, deverão 
ser apresentados os seguintes documentos: 
22.2.1. Comprovação da ART da obra; 
22.2.2. Comprovação de matrícula CEI da obra junto ao INSS; 

22.3. Para a liberação da última parcela, além das demais cláusulas de pagamento, deverão ser 

apresentados os seguintes documentos: 
22.3.1. Do termo de Recebimento Definitivo da obra; 
22.3.2. Do comprovante, nos casos previstos, de ligações definitivas de água e energia 

elétrica. As despesas referentes ao consumo de água e energia, durante a execução 
do objeto, são de inteira responsabilidade da contratada. 

22.3.3. Da contribuição sindical, no caso de a obra com duração de 365 dias ou mais. 
 

22.4. A Prefeitura Municipal reserva-se no direito de recusar o a realizar o pagamento, se no ato 
da verificação e atesto pelo fiscal, o mesmo observar que os serviços não estão de acordo 
com as especificações apresentadas, devendo ser relato o fato por escrito. O pagamento só 
será realizado após as devidas correções pela contratada. 

22.5. Havendo erro na nota fiscal/fatura ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, a 
nota fiscal/fatura será devolvida à CONTRATADA e o pagamento ficará pendente, até que a 
mesma providencie as medidas saneadoras. 

22.6. O prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação do 
documento fiscal, fato esse que não poderá acarretar qualquer ônus adicional para a 
CONTRATANTE, nem deverá haver prejuízo no fornecimento pela CONTRATADA. 

 

22.7. A CONTRATANTE poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a 
eventuais multas e/ou indenizações devidas pela CONTRATADA. 

 
23. DA REVOGAÇÃO E ANULAÇÃO DO CERTAME 
23.1. No interesse da Administração Pública, a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PA poderá: 

a) Modificar as condições do presente Edital, com fixação de novo prazo para a sua realização, 
exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas. 

b) Revogar a licitação por razões de interesse público decorrente de fato superveniente 
devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá- 
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la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e 
devidamente fundamentado. 

 

23.2. A anulação do procedimento licitatório induz à do instrumento contratual. 
23.3. Os licitantes não terão direito à indenização em decorrência da revogação ou anulação do 

procedimento licitatório. 
 

24. DISPOSIÇÕES GERAIS 
24.1. A Prefeitura Municipal poderá revogar a licitação por motivo de interesse público, e deverá 

realizar a anulação da licitação quando houver ilegalidade, sendo de ofício ou mediante 
provocação de terceiros. 

24.2.  A contratada responderá de maneira absoluta e inescusável pela execução da obra, 
assumindo inteira, total e exclusiva responsabilidade pelos serviços executados. 

24.3. O recolhimento do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN deve ser feito 
nos termos do art. 3º da Lei Complementar nº 116/2003. 

24.4. A licitante deverá prestar declaração de que imediatamente após a assinatura do contrato 
providenciará a Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, junto ao CREA/PA, na forma 
da Lei n° 6.496/77, entregando uma via para os arquivos da Prefeitura Municipal de Moju 
através do Fiscal de Contrato. 

24.5. Na contagem de prazos estabelecidos nesta Licitação excluir-se-á o dia do início e incluir-se- 
á o do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos. Só se iniciam e vencem os 
prazos referidos neste artigo em dia de expediente no órgão ou na entidade. 

24.6. Os casos omissos neste Edital serão solucionados pela Comissão Permanente de Licitação, 
com base na Legislação Federal e Municipal incidentes, e nos princípios gerais do Direito. 

24.7. Será competente o Foro da Comarca de Moju/PA, com renúncia expressa a qualquer outro, 
por mais privilegiado que seja para soluções de questões oriundas deste Processo 
Licitatório. 

24.8. Os anexos abaixo fazem parte integrante e indivisível do presente Edital: 
a) ANEXO I – Memorial Descritivo, Especificações Técnicas, Projetos e demais Documentos 

Técnicos de Engenharia; 
b) ANEXO II – Modelo para Termo de Credenciamento; 
a) ANEXO III – Modelo de Declaração com base no disposto na Lei Complementar N°. 

123/2006 e Alterações Posteriores; 
b) ANEXO IV – Modelo de Declaração de Idoneidade/Fatos Supervenientes; 
c) ANEXO V – Modelo de Declaração cumprimento Art. 7º da Constituição Federal; 
d) ANEXO VI – Minuta de Contrato Administrativo. 

 
Moju - PA, 24 de Dezembro de 2021. 

 
 
 
 

LILIANE DO SOCORRO ARAÚJO DA SILVA 

Presidente – CPL 

Port. 090/2020 – GP/PMM 
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DOCUMENTOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA (PROJETO BÁSICO, ESPECIFICAÇÕES 
TÉCNICAS, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, COMPOSIÇÃO DE PREÇOS, MEMORIAL DE 

CÁLCULO, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIROA, COMPOSIÇÃO DE BDI) 
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ANEXO II 

MODELO TERMO DE CREDENCIAMENTO 

 
 

Através do presente, credenciamos o(a) Sr.(a) , portador(a) da cédula de identidade nº 
   e do CPF nº , a participar da licitação instaurada pelo Município de 
  , na modalidade de CONCORRÊNCIA PÚBLICA, sob o Nº 202112160002 – 
CP/CPL/PMM, 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. 

 

Local e data. 
 
 

 

Assinatura do(s) dirigente(s) da empresa 
(FIRMA RECONHECIDA) 

 
 
 

 

Nome do dirigente da empresa 
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1.3.1. O objeto da licitação tem a natureza de obra de engenharia. 

1.3.2. Os quantitativos e respectivos códigos dos itens são os descriminados no Anexo do 

Projeto Básico. 

1.3.3. O contrato terá vigência pelo período de obra de 12 (doze) meses. 

1.3.4. O regime de execução do contrato será o de empreitada por preço global. 

1.3.5. Permite participação de Consórcios ou empresas estrangeiras: Não. Em razão da 

diversidade dos serviços constantes do Objeto em questão. 

1.3.6. Permite Subcontratação: Sim, para atividades que não constituam a escopo principal do 

 
 

Especificações Técnicas 

 
1. OBJETO / DEFINIÇÕES / INFORMAÇÕES ESSENCIAIS 

1.1 OBJETO 

1.1.1 Contratação de Empresa para execução de, conforme condições, quantidades e exigências 

estabelecidas neste instrumento e seus anexos, pela Obra de Pavimentação Aslfática, Drenagem 

e Urbanização de vias urbanas no municipio de Moju- PA com extensão total de 10,00 km, 

segundo as condições, quantidades e exigências e especificações previstas neste Projeto Básico 

por meio de licitação da modalidade Concorrência Pública. 

 

 

1.2 INFORMAÇÕES ESSENCIAIS 
 

objeto, até o limite de 50 % do orçamento. 

1.3.7. Orçamento estimado: R$ 12.630.972,82 (DOZE MILHÕES E SEISCENTOS E 

TRINTA MIL E NOVECENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E OITENTA E DOIS 

CENTAVOS). 

1.3.8. Referência de Preços: Os preços unitários que deram origem ao valor do orçamento 

referencial foram elaborados com base na Tabela SICRO3-PA na data base JULHO/21, 

SINAPI e COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS. 

1.3.9. Tipo de licitação: Menor preço global. 
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 144/2010 – ES: IMPRIMAÇÃO COM LIGANTE ASFÁLTICO CONVENCIONAL; 

 145/2010 – ES: PINT. DE LIGAÇÃO COM LIGANTE ASFÁLTICO CONVENCIONAL; 

 DNIT 031/2006 – ES: CONCRETO ASFÁLTICO; 

 DNIT 100/2009 – ES: SINALIZAÇÃO HORIZONTAL; 

 DNIT 101/2009 – ES: SINALIZAÇÃO VERTICAL; 

 DNIT 020/2006 – ES: MEIO FIO E GUIAS; 

 DNIT 101/2009-ES: SINALIZAÇÃO VERTICAL; 

 DNIT 097/20019-PRO: ELABORAÇÃO DE DIARIO DE OBRAS; 

 

 

 

2. DESCRIÇÃO DAS NORMAS, ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS E VALOR 

2.1 NORMAS 

Na execução dos serviços objeto do presente Edital, deverão ser observadas, de modo geral, 

as Especificações e as Normas Técnicas vigentes no DNIT, Normas Técnicas da ABNT, aquelas 

Complementares e Particulares e outras pertinentes à(s) obra(s) em licitação, constantes dos 

respectivos projetos, as instruções, recomendações e determinações da Fiscalização, observando 

principalmente as abaixo relacionadas: 

 DNIT 104/2009-ES: TERRAPLENAGEM – SERVIÇOS PRELIMINARES; 

 DNIT 106/2009-ES: TERRAPLENAGEM – CORTES; 

 DNIT 107/2009-ES: TERRAPLENAGEM – EMPRÉSTIMOS; 

 DNIT 108/2009-ES: TERRAPLENAGEM – ATERROS; 

 IPR 724/2006 – MANUAL DE DRENAGEM DE RODOVIAS; 

 IPR 742/2010 – MANUAL DE IMPLANTAÇÃO BÁSICA; 

 ISA 07 – MANUAL DE INSTRUÇÕES AMBIENTAIS; 

 IS Nº 13/2013 – Define e padroniza os procedimentos técnicos e administrativos para 

recebimento de obras rodoviárias de pavimentação de pavimentos novos e restaurados – 

que foram objeto de intervenções de caráter estrutural, conforme os itens citados. 
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FISCALIZAÇÃO deverá ser consultada para os devidos esclarecimentos, que comunicará, por 

escrito à contratada, a solução adotada de maneira a atender sua viabilidade técnica. 

Onde forem aplicáveis e não estiverem conflitantes com os presentes normas e 

especificação deverá ser obedecido o requisito das normas especifica da ABNT e DNIT. 

Toda documentação técnica fornecida à CONTRATADA é entregue sob-reserva de 

qualquer lapso que por ventura contiverem e não servirão de argumento à mesma para que se 

exclua da responsabilidade completa e perfeita execução dos serviços. 

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





3.2. ESPECIFICAÇÕES 

Os serviços, objeto deste Projeto Básico, deverão ser executados conforme descrito 

abaixo: 

3.2.1. EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

A execução dos serviços obedecerá a presente especificação e seus anexos, aos projetos e 

demais detalhes técnicos e instruções fornecidas pela CONTRATANTE no curso das obras. 

Caso haja indicações conflitantes entre o projeto e a presente especificação, fica definido 

que as normas e especificações prevalecerão sobre o projeto, exceto quando houverrecomendação 

expressa em contrário. 

Em caso de divergência entre cotas assinaladas nos desenhos/projetos e suas dimensões 

medidas em escalas, prevalecem sempre às cotas. 

Quando ocorrer dúvidas ou omissão nos projetos/desenhos e/ou especificações, a 
 

a) sem a implantação física dos “off-sets”, demarcando a área de execução dos serviços; 

b) sem a implantação prévia da sinalização da obra, conforme Normas de Segurança para 

Trabalhos em Rodovias da SETRAN-PA; 

c) sem o devido licenciamento e/ou autorização ambiental, conforme Manual de 

Instruções Ambientais para Obras Rodoviárias dadas como referência desta 

especificação. 

d) em dias de chuva. 
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As medidas necessárias em relação a preservação do meio ambiente, deverá seguir o 

descrito no Manual de Instruções Ambientais do DNIT. 

Todo o equipamento, antes do início da execução dos serviços, deve ser cuidadosamente 

examinado e aprovado pela, sem o que não é dada a autorização para o seu início. 

Após finalização dos serviços, a FISCALIZAÇÃO efetuará a Vistoria Final dos serviços 

executados. 

É obrigatória a visita de representante da CONTRATADA, ao local no qual serão 

realizados os serviços de Construção e Pavimentação de segmentos da vicinal, antes do início dos 

mesmos. 

Todas as condições locais deverão então ser adequadamente observadas, devendo ser 

pesquisados todos os dados e elementos que possam ter influência no desenvolvimento dos 

trabalhos, de modo que não serão atendidas solicitações durante os serviços sob o argumento de 

 

3.2.2. MATERIAIS 

A não ser quando especificado em contrário, todo o material a ser empregado estará sujeito 

a ter o seu controle de qualidade verificado pela ou seus prepostos, nasdependências de fabricantes 

ou, eventualmente, de seus fornecedores. Esses materiais, também, deverão estar de acordo com 

as exigências das Normas e Especificações, sendo expressamente vetado o uso de material 

improvisado em substituição ao especificado. 

A FISCALIZAÇÃO examinará todos os materiais recebidos no canteiro da obra antes de 

sua utilização e poderá impugnar o emprego daqueles que, a seu critério, forem julgados 

inadequados. Neste caso, em presença do responsável pela execução da obra, serão retiradas as 

amostras para a realização de ensaios de caracterização das qualidades dos materiais. 

Quando houver motivos para a substituição de um material especificado por outro, a 

CONTRATADA, em tempo hábil, apresentará, por escrito, à FISCALIZAÇÃO, se aprovar, a 

falta de conhecimento das condições de trabalho. 

Na proposta para a execução das obras, a CONTRATADA deverá apresentar as 

composições de Custos Unitários para todos os serviços e suas composições auxiliares, bem como 

a composição da parcela referente aos Benefícios e Despesas Indiretas – BDI, encargos sociais e 

cronograma físico-financeiro. 

Nos preços unitários finais, deverão estar incluídas todas as despesas diretas e indiretas, 

tais como: aquisição de materiais, emprego de equipamentos, instalação e manutenção de canteiro, 

mão-de-obra, encargos sociais, seguros, controles tecnológicos e topográficos, etc. 
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3.2.3. SEGURANÇA 

A execução da obra deverá ser realizada com a adoção de todas medidas relativas à 

proteção dos trabalhadores e de pessoas ligadas à atividade da CONTRATADA e observadas as 

leis em vigor. 

Deverão ser observados os requisitos de segurança com relação às redes elétricas, 

máquinas, andaimes e guinchos, presença de chamas e de metais aquecidos, uso e guarda de 

ferramentas e aproximação de pedestre. 

Se for necessário durante a execução dos serviços o  emprego de materiais tóxicos, 

 

proposta de substituição, instruindo-a com as razões determinantes do pedido e orçamento 

comparativo, sendo que sua aprovação só poderá se efetivar quando a CONTRATADA firmar 

declaração de que a substituição se fará sem ônus para a CONTRATANTE. 

Além disso, a Contratada deverá apresentar provas de equivalência técnica do produto 

proposto em substituição ao especificado, compreendendo, como peça fundamental o laudo de 

exame comparativo dos materiais, efetuado por laboratório idôneo, a critério da 

CONTRATANTE. 

Quando no projeto constar à marca, nome de fabricante ou tipo de material, estas indicações 

destinam-se a definir o tipo e o padrão de qualidade requeridos, podendo ser aceitos produtos 

equivalentes, devendo o pedido de substituição obedecer ao disposto no parágrafo anterior, mas 

tratando-se de materiais que evidenciam-se no âmbito estético da obra os materiais proposto em 

substituição deverão harmonizar-se com os demais, a critério da FISCALIZAÇÃO. 

 
 

inflamáveis ou explosivos, a FISCALIZAÇÃO deverá ser antecipadamente notificada, e deverá 

opinar por escrito sobre as medidas de segurança propostas pela CONTRATADA, quanto aguarda 

e emprego do referido material. 

Compete a CONTRATADA tornar as providencias para a colocação, às expensas próprias, 

de placas e sinais luminosos de advertência ou orientação durante o dia e à noite. 

A FISCALIZAÇÃO poderá exigir da CONTRATADA a colocação de sinais correntes 

que julgar necessários para a segurança de veículos e pedestres. 

A CONTRATANTE não assumira responsabilidade por acidentes que ocorrerem nos 

locais da obra e nem atuará como mediador em conflitos que deles resultem. 

A CONTRATADA manterá Seguro de Acidentes do Trabalho para todos os seus 

empregados que exerçam atividades no canteiro da obra e responderá, nos ternos da legislação 
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vigente, por qualquer acidente ocorrido com o pessoal, material, instalações e equipamentos sob 

sua responsabilidade, bem como de terceiros, durante a execução dos serviços. 

A CONTRATADA submeter-se-á as medidas de segurança exigidas pelo local onde se 

realizarem os serviços. 

 
3.2.4. FISCALIZAÇÃO DA OBRA 

A Obra será FISCALIZADA por intermédio de engenheiro(s) credenciado(s) pela PMM e, 

respectivos auxiliares e Consultoria, quando for o caso. 

Não poderá, em hipótese alguma, ser alegado como justificativa ou defesa, por qualquer 

elemento da CONTRATADA, desconhecimento, incompreensão, dúvida ou esquecimento das 

cláusulas e condições destas especificações e do contrato, das recomendações dos fabricantes 

quanto à correta aplicação dos materiais, bem como de tudo o contido no projeto e nas normas e 

especificações aqui mencionadas. 

 

CONTRATADA no que concerne às Obras e/ou fornecimentos e suas implicações próximas ou 

remotas, sempre de conformidade com o contrato, o Código Civil e demais leis ou 

regulamentações vigentes. 

A PMM poderá exigir, a qualquer momento, de pleno direito, que sejam adotadaspela 

CONTRATADA, providências suplementares necessárias à segurança dos serviços e ao bom 

andamento da Obra. 

Pela CONTRATADA, a condução geral da Obra ficará a cargo de pelo menos um 

engenheiro registrado e apto junto ao CREA-PA. 

A CONTRATADA deverá acatar de modo imediato as ordens da PMM, dentro destas 

especificações e do contrato. 

A CONTRATADA deverá, permanentemente, ter e colocar à disposição da PMM os meios 

necessários e aptos a permitir a medição dos serviços executados, bem como a inspeção das 

instalações da Obra, dos materiais e dos equipamentos, independentemente das inspeções de 

medições para efeito de faturamento e ainda independentemente do estado da Obra e do canteiro 

de trabalho. 

A atuação da PMM em nada diminui a responsabilidade única, integral e exclusiva da 
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Os serviços deverão ser entregues em perfeitas condições de acabamento e 

funcionamento, para verificação final da CONTRATANTE. 

Todas as instalações provisórias deverão ser desmontadas e retiradas do local ao término 

dos serviços, quando convier ao CONTRATANTE. 

Todo o entulho e restos de materiais deverão ser retirados de local da obra a expensas da 

CONTRATADA. 

Quanto à garantia, a CONTRATADA deverá garantir, irrestrita e ilimitadamente, o perfeito 

funcionamento da obra em um período, conforme lei das licitações, a contar da data do Termo de 

 

Todas as ordens dadas pela PMM ao engenheiro condutor da Obra serão consideradascomo 

se fossem dirigidas diretamente à CONTRATADA; por outro lado, todo e qualquer ato efetuado 

ou disposição tomada pelo referido engenheiro, ou ainda omissões de responsabilidade do mesmo, 

serão considerados para todo e qualquer efeito como tendo sido tomadas pelaCONTRATADA. 

A CONTRATADA deverá manter na Obra, livro de ocorrências com todas as páginas 

numeradas e rubricadas pela PMM, onde serão anotados fatos cujos registros sejam considerados 

necessários. 

A PMM terá direito de exigir pessoal e equipamentos adequados e em quantidades 

suficientes, de modo a dar atendimento ao nível de qualidade desta especificação técnica, bem 

como para obedecer ao cronograma do contrato. 

A CONTRATADA só poderá iniciar qualquer serviço, devidamente autorizada em 

documento próprio onde deve constar a descrição dos serviços. 

3.2.5. ENTREGA DOS SERVIÇOS E GARANTIAS 
 

Recebimento, emitido pela PMM. 

a) Os períodos de garantia serão suspensos, a partir da constatação de defeito, pela PMM, 

até a efetiva correção do mesmo, pela CONTRATADA. Na hipótese de reparos em serviços, 

um novo período de garantia será iniciado somente para o item substituído, contando-se o 

prazo a partir da aceitação pela PMM. 

b) A garantia, aqui prestada, cobre quaisquer defeitos provenientes de quaisquer erros 

ou omissões da contratada, em especial, decorrentes do erro de concepção de projeto, de 

matéria-prima, de fabricação, de montagem, de coordenação técnica e administrativa. 

Esta garantia exclui, todavia, danos ou defeitos resultantes do desgaste normal; do uso 

anormal dos equipamentos; de carga excessiva; de influência de ação química ou 
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3.2.6. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO 

Os serviços, executados e recebidos, são medidos de acordos com a memória de campo 

expedida pela FISCALIZAÇÃO cópias das folhas de testes, avaliações e medições realizadas. 

3.2.7. PRAZOS 

O prazo para a execução dos serviços será de 6 (Seis) meses, a partir da emissão da Ordem 

de Serviço, que deverão ser rigorosamente cumpridos, independentemente de dificuldades 

 

eletroquímica; de fundações e/ou serviços de obras civis inadequados e de outras razões 

fora do controle da contratada. 

c) Caso a CONTRATADA deixe de tomar providências necessárias à reposição ou 

correção dos materiais/ serviços e equipamentos dentro do prazo fixado de comum acordo 

com a PMM, após recebimento de aviso, por escrito, a PMM poderá, a seu exclusivo 

critério, substituir ou corrigir esses equipamentos, materiais, e serviços conforme o caso, 

debitando à Contratada, permanecendo a mesma, para todos os fins, como responsável 

pelo perfeito desempenho desses materiais e equipamentos, não se alterando a garantia 

geral neste fornecimento. 

d) A garantia aqui definida, em nenhuma hipótese será alterada, sendo aprovações de 

projetos, fiscalizações ou inspeções, exercidas pela PMM, não ilidirão a total eexclusiva 

responsabilidade da CONTRATADA pela perfeita qualidade de fabricação, dosmateriais 

e serviços por ela fornecidos ou prestados. 

relativas a fornecimento de materiais, clima ou outras que porventura venham a ocorrer. 

Após a assinatura do contrato e antes do início da Obra, o engenheiro da CONTRATADA 

deverá entrar em contato com o ENGENHEIRO FISCAL da PMM, para decomum acordo definir 

os planos de execução da Obra, para que os prazos sejam atendidos. 

 
3.2.8. ESPECIFICAÇÕES PARTICULARES 

Este item define a sistemática a ser empregado nos por aqui são 
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apresentadas definições e quantitativos de serviços a serem executados pela empresa contratada e 

gerenciadas pela prefeitura municipal de Moju. 

 
3.2.8.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 

3.2.8.1.1. PLACA DA OBRA 

Na obra em local bem visível, será obrigatória a colocação de 02 (duas) placas medindo 

2,00 m x 2,00 m cada, em cada bairro em atendimento. 

 
3.2.8.2. SERVIÇOS TERRAPLENAGEM 

3.2.8.2.1. ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL 1° CATEGORIA: 

- O Serviço de Escavação e Carga deverá seguir a prescrição DNIT ES-106/2009. 

Escavação e carga de material consistem-se nas operações de remoção do material 

constituinte do terreno nos locais onde a implantação da geometria projetada requer a suaremoção, 

 

terraplenagem no caso em que o subleito é constituído por materiais impróprios, na 

espessura fixada em projeto ou pela fiscalização; 

c) Escavação e carga de material de degraus ou arrasamentos nos alargamentos de 

aterros existentes; 

ou escavação de áreas de empréstimo de material, incluindo a carga e o transporte dos materiais 

para seu destino final: aterro ou depósito de materiais de excedentes. 

A qualidade e a segurança do serviço serão avaliadas pela FISCALIZAÇÃO,considerando 

a limpeza total da área trabalhada e do percurso no transporte e segurança na operação da carga, 

exigindo sinalização de advertência. 

- As operações de escavação e carga compreendem: 

a) Escavação e carga do material em áreas de corte até o greide de terraplenagem; 

b) Escavação e carga de material em áreas de corte situadas abaixo do greide de 



Página 10 de 44 

 

 

d) Escavação e carga de material de degrau em terrenos de fundação fortemente 

inclinados; 

e) Escavação e carga de material, quando houver necessidade de remoção da camada 

vegetal, em profundidades superiores a 20 cm; 

f) Escavação e carga de materiais de área de empréstimos; 

g) Escavação com equipamento convencional de terraplenagem, destinados à alteração 

de cursos d’água objetivando eliminar travessias ou posicioná-las de forma mais 

conveniente em relação ao traçado, os assim chamados corta-rios. 

 Materiais de 1ª Categoria ou Materiais Inservíveis 

Compreendem os solos em geral, de natureza residual ou sedimentar e seixos rolados ou 

não com diâmetro máximo de 0,15 cm. 

Em geral todos os materiais são escavados por tratores escavo transportadores de pneus, 

empurrados por tratores esteiras de peso compatível ou por escavadeiras hidráulicas. 

 

otimização e garantia da qualidade dos trabalhos. 

 Execução 

Todas as escavações devem ser executadas nas larguras e com a inclinação dos taludes 

indicados no projeto. 

A operação de escavação deve ser precedida dos serviços de desmatamento, destocamento 

e limpeza. 

A escavação dos cortes deve obedecer aos elementos técnicos fornecidos pelo projeto de 

terraplenagem e nas notas de serviço. O desenvolvimento dos trabalhos deve otimizar a utilização 

adequada, ou rejeição dos materiais extraídos. Apenas são transportados para constituição dos 

aterros, os materiais que pela classificação e caracterização efetuados nos 

Sua escavação não exige o emprego de explosivo. 

 Equipamentos 

A escavação em materiais de 1ª categoria ou inservíveis deverá utilizar: tratores deesteiras 

equipados com lâmina escavo transportador ou escavadores conjugados, caminhõesbasculantes, 

pás carregadeiras, motoniveladoras e escavadeiras hidráulicas, tratores para operação de push; 

Para execução dos serviços de escavação deve-se utilizar para complementar os 

equipamentos destinados à manutenção de caminhos de serviços, áreas de trabalho e esgotamento 

das águas das cavas de remoção. Tais atividades devem ser previstas   pela executante para 
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cortes, sejam compatíveis com as especificações de execução dos aterros, em conformidade com 

o projeto. 

Constatada a conveniência técnica e econômica de reserva de materiais escavados em 

cortes, para execução de camadas superficiais da plataforma, é recomendável o depósito dos 

referidos materiais em locais indicados pela fiscalização para sua oportuna utilização. 

Em situações em que o nível de água se situe acima da cota do greide de terraplenagem, os 

taludes apresentem teor de umidade elevado, é necessário que se execute a drenagem adequada, 

com a instalação de um sistema de drenos profundos ou drenos sub-horizontais. A quantidade, 

posicionamento, diâmetro e comprimentos destes drenos devem ser executados de acordo com o 

projeto. 

Imediatamente após a conclusão da execução dos drenos, deve ser iniciada a execução do 

aterro de proteção de taludes de corte, utilizando-se solo superficial, argilo-arenoso, areno-argiloso 

laterizado ou aqueles indicados no projeto. Sempre que possível os materiais paraproteção devem 

 

estar em conformidade com a especificação técnica pertinente, aterro e, com as determinações de 

projeto. 

Os taludes ao final das escavações devem possuir a geometria indicada em projeto e 

superfície desempenada. Somente devem ser efetuadas alterações de inclinação caso novosdados 

geotécnicos justifiquem a alteração da inclinação, ou quando ocorrerem escorregamentos durante 

a execução. O talude deve apresentar a superfície desempenada, obtida pelos equipamentos de 

escavação. 

As cristas de corte e entradas dos taludes devem ser arredondadas e as banquetas, sempre 

que possível, devem possuir concordância com terreno natural, o que pode envolver escavações 

não previstas em projeto, cabendo a fiscalização autorizar estas escavações adicionais. 

Os taludes em que houver diferentes inclinações, a concordância deve ser contínua, e 

executada de modo evitar a formação de elevações e depressões. 

ser provenientes de cortes vizinhos ou de áreas de empréstimos indicados em projeto ou pela 

fiscalização. 

Quando a escavação atingir o greide de terraplenagem, e os solos do subleito forem 

inadequados, isto é, constituídos por solos de expansão maior que 2%, possuírem baixa capacidade 

de suporte ou orgânicos, é necessário o rebaixamento do greide de terraplenagem na espessura 

estabelecida em projeto, ou de 60 cm no mínimo, ou a definida pela fiscalização, nos casos não 

previstos em projeto. 

As espessuras e as características dos materiais constituintes das camadas de aterro, devem 
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Nas áreas de transição de aterros para corte, deve ser executada a escavação e remoção de 

0,60 m abaixo da cota de terraplenagem, na área de corte, na extensão mínima de 2,0 m. O material 

escavado deve ser substituído por materiais com as mesmas características dos 0,60m dacamada 

final de aterro. 

 Aceitação 

Os serviços são aceitos e passives de medição desde que sejam executados de acordo com 

esta especificação e o controle geométrico esteja dentro da faixa de tolerância permitida. 

Os serviços rejeitados devem ser corrigidos ou complementados. 

 Controle Ambiental 

Nas operações de escavação é exigida a adoção dos seguintes procedimentos. 

Nas áreas de cortes: 

 Evitar o quanto possível o trânsito dos equipamentos e veículos de serviço fora das áreas de 

trabalho; evitar o excesso de carregamentos dos veículos e controlar a velocidade usada; 

 

domínio, junto ao órgão ambiental responsável, antes do início de qualquer atividade na área; 

 Deve ser evitada a localização de empréstimo em áreas com restrições ambientais e de boa 

aptidão agrícola; 

 Não devem ser explorados empréstimos em áreas legalmente protegidas tais como: reservas 

ecológicas ou florestais, de preservação cultural, ou mesmos em suas proximidades; 

 O tráfego de equipamentos e veículos de serviço deve ser controlado para evitar a implantação 

de vias ou trilhas desnecessárias; 

 As áreas de empréstimo devem ser mantidas, durante sua exploração, convenientemente 

drenadas de modo a evitar o acúmulo das águas, bem como os efeitos da erosão; 

 A exploração deve se dar de acordo com o projeto aprovado pela Fiscalização e licenciado 

ambientalmente; qualquer alteração deve ser objeto de complementação do licenciamento 

ambiental; 

 Aspergir água permanentemente nos trechos poeirentos, principalmente nas passagens por 

áreas habitadas; 

 O revestimento vegetal dos taludes, quando previsto, deve ser executado imediatamente após 

a execução dos cortes; 

 Implantar, caso necessário, sistema de drenagem provisório e de controle de processos 

erosivos, como carreamento. 

 Nas áreas de empréstimo: 

A empresa executante deve licenciar a área de empréstimo, localizada fora da faixa de 
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3.2.8.3.1. IMPRIMAÇÃO 

O serviço de imprimação deverá seguir a prescrição DNER – ES 144/2010. 

A imprimação será executada após a perfeita conformação geométrica da base e precedida da 

varredura da sua superfície à modo a eliminar o pó e o material solto existente. 

Poder ser empregados os asfaltos diluídos tipo CM-30. A escolha deverá ser feita em função da 

textura do material de base. 

A taxa de aplicação é aquela que pode ser absorvida pela base em 24 horas, devendo ser 

determinada experimentalmente no canteiro da obra. A taxa de aplicação varia de 0,8 a 1,6 L/m² 

 Imediatamente após o término da sua exploração, a área deve ser recuperada, considerando no 

mínimo: 

 a reconformação da topografia de modo a não provocar pontos de alagamentos, e a não 

permitir a formação de sulcos erosivos, além de buscar restabelecer a conformação conforme 

o entorno da área; 

 a implantação de sistema de drenagem que complemente a atividade acima, auxiliando no 

escoamento das águas de modo a complementar a função de reconformação topográfica da área. 

 Medição e Pagamento 

A medição deste serviço se dará pela área efetivamente executada, em metros cúbicos. 

O pagamento será feito com base no preço unitário apresentado para esse serviço, incluindo 

Encargos, ônus. 

 
3.2.8.3. SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO 

 

conforme o tipo e textura da base e do material escolhido. 

Todo o equipamento antes do início da execução da obra, deverá ser examinado pela fiscalização, 

devendo estar de acordo com a especificação, sem o que, não será dada a ordem para o início do 

serviço. 

O carro distribuidor deve ser equipado com bomba reguladora de porão e sistema completo de 

aquecimento. As barras de distribuição devem ser do tipo de circulação plena, com dispositivo que 

permitem ao ajuste vertical e as larguras variáveis de espalhamento do ligante. Devem ter 

tacômetro, calibradores, termômetro e um espargidor manual, para tratamento de pequenas 

superfícies e correções localizadas. 

A temperatura de aplicação deve ser determinada para cada tipo de ligante. Deve ser escolhida a 

temperatura que proporcione a melhor visibilidade para o espalhamento. As faixas recomendadas 
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48 horas, não podendo exceder a 7 dias. 

 Medição e Pagamento 

A medição deste serviço se dará pela área efetivamente executada, em metros quadrados. 

O pagamento será feito com base no preço unitário apresentado para esse serviço, incluindo 

encargos, ônus e BDI. 

3.2.8.3.2. PINTURA DE LIGAÇÃO (DNER – ES 144/2010): 

A Pintura de Ligação consiste na aplicação de uma camada de material betuminoso sobre a 

são de 20 a 60 graus para os asfaltos diluídos. O material betuminoso não deve ser distribuído 

quando a temperatura ambiente estiver abaixo de 10C ou em dias de chuva. 

Deve-se imprimir a pista inteira em um mesmo termo de trabalho e deixando sempre que possível 

fechada ao trânsito. Quando isto não for possível, trabalha-se em meia pista, fazendo-sea pista 

adjacente apenas quando for possível a liberação do tráfego da primeira. 

Não deverá ser permitida a exposição da base imprimida ao tráfego. Em caso de extrema 

necessidade este tempo não poderá ultrapassar a 30 dias. 

Deve-se evitar o excesso de material betuminoso nos pontos inicial e final das aplicações. 

Para correção de qualquer falha na aplicação do material betuminoso, a base deverá estar 

levemente úmida. 

Deverão ser efetuados os controles, de acordo com as especificações do DNER, de qualidade do 

material betuminoso, temperatura de aplicação e quantidade de material betuminoso lançado. 

O tempo entre a aplicação da imprimação e a execução do revestimento deverá ser no mínimo de 
 

superfície de uma base ou de um pavimento, antes da execução de um revestimento betuminoso, 

objetivando promover a aderência entre este revestimento e a camada subjacente. 

 Materiais 

Todos os materiais devem satisfazer às especificações adotadas pelo DERBA. Podem ser 

empregados os materiais asfálticos seguintes: 

Emulsões asfálticas, tipos RR-1C e RR-2C. 

Emulsões asfálticas modificadas, quando indicadas no projeto. 

A taxa recomendada de ligante betuminoso residual é de 0,3 l/m² a 0,4 l/m². Antes da aplicação, 

a emulsão deve ser diluída na proporção de 1:1 com água a fim de garantir uniformidade na 

distribuição desta taxa residual. A taxa de aplicação de emulsão diluída é da ordem de 0,8 l/m2 a 

1,0 l/m². 

 Equipamento 
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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 

O equipamento básico para execução da pintura de ligação compreende as seguintes unidades: 

Vassouras mecânicas rotativas, vassouras manuais e/ou compressor a ar; 

Depósito de material asfáltico, com adequado sistema de aquecimento e circulação e que tenha 

capacidade compatível com o consumo; 

Equipamento espargidor de material asfáltico, equipado com bomba reguladora de pressão e 

sistema completo de aquecimento, capaz de aplicar o material em quantidade e temperatura 

uniformes. As barras de distribuição devem ser de circulação plena, com ajustagem vertical e 

largura variável. Deve ser equipado ainda com tacômetro, termômetro, medidor de volume e 

dispositivo de aplicação manual para pequenas correções. 

 Execução 

Inicialmente, a superfície a receber a pintura de ligação deve ser submetida a processo de 

varredura, destinado à eliminação do pó e de qualquer material solto existente; 

Aplica-se, a seguir, o ligante asfáltico selecionado, em temperatura compatível com o seu uso, na 
 

transversalmente à pista, de modo que o início e o término da aplicação se situem 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; 
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de obras e consequente recomposição da área afetada pelas atividades da construção. 

Controle 

 Ligante Betuminoso 

A cada carregamento que chegar a obra devem ser realizados os seguintes ensaios; 

Viscosidade Saybolt-Furol 

Peneiramento 

Resíduo por evaporação 

O ligante só deve ser descarregado se os ensaios de recebimento executados comprovarem a sua 

O tempo de cura do serviço é função do tipo de ligante asfáltico empregado, das condições 

climáticas e da natureza da superfície da camada. Assim sendo, o tempo necessário à liberação 

da pintura de ligação deve ser definido, em cada caso, em função das condições particulares 

vigentes. 

 Manejo Ambiental 

A preservação do meio ambiente para os serviços de execução da pintura de ligação, especialmente 

em relação ao estoque e a aplicação de ligante betuminoso devem ser observados os seguintes 

cuidados: 

Deve ser evitada a instalação de depósitos de ligante betuminoso próximo a cursos d’água e devem 

ser instalados dispositivos de retenção do material para casos de vazamento. 

É vedado o lançamento de materiais já usados na faixa de domínio, em áreas lindeiras e em 

qualquer outro lugar onde possa causar prejuízo ambiental. 

A desmobilização desta atividade inclui remover os depósitos de ligante e a limpeza do canteiro 
 

adequação; 

Qualquer que seja o ligante empregado, no máximo a cada 10 (dez) carregamentos devem ser 

tomada uma amostra, a qual deve ser submetida a um conjunto completo dos ensaios previstos 

na especificação de material, correspondente, inclusive relação viscosidade x temperatura. 

 Execução 

A operação de diluição em água da emulsão utilizada, deve ser acompanhada pela 

Fiscalização, observando-se tanto a obtenção do grau de diluição desejada, como a perfeita 

circulação da emulsão diluída; 

A temperatura de aplicação deve ser controlada, permanentemente, no caminhão espargidor, a fim 

de se verificar se satisfaz o intervalo de temperatura definido pela relação viscosidade x 

temperatura; 
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O controle da taxa de aplicação deve ser efetuado pelo método da bandeja, da seguinte maneira: 

coloca-se, na pista uma bandeja de peso e área conhecidos. Por uma simples pesada, após a 

passagem do carro distribuidor, tem-se a quantidade do material empregado; 

Deve ser feito, no mínimo, uma determinação da taxa de ligante, em l/m2, para cada faixa de 

espargimento, para, no máximo, cada 500m de extensão; 

A Fiscalização deve avaliar ainda, de forma visual: 

A homogeneidade de aplicação do banho. 

A efetiva cura do ligante aplicado. 

 Aceitação 

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

A taxa de aplicação não se afaste do valor definido em mais de 15%; 

O serviço seja considerado homogêneo, em função de inspeção visual efetuada pela Fiscalização; 

A cura do ligante seja considerada satisfatória; 

 

Todos os materiais devem satisfazer às especificações usuais do DNIT para Concreto Asfáltico - 

031-2006-ES. 

Estes serviços devem corrigir os defeitos de formação de panelas, deformações elásticas, trincas 

e ondulações causados pela saturação da base e sub-base (borrachudo) e ruptura da fundação do 

pavimento, que são transmitidas para o revestimento. 

As correções serão efetuadas através de remendos conforme especificações a seguir: 

Para os locais com trincas atingindo apenas o revestimento serão executados os remendos 

superficiais. 

Para os locais com defeitos que atingem as camadas da estrutura do pavimento, serão executados 

os remedos profundos. 

A temperatura de aplicação seja considerada adequada, em função da curva viscosidade x 

temperatura, do ligante empregado. 

 Medição e Pagamento 

A medição deste serviço se dará pela área efetivamente executada, em metros quadrados. 

O pagamento será feito com base no preço unitário apresentado para esse serviço, incluindo 

encargos, ônus e B.D.I 

3.2.8.3.3. Concreto Asfáltico – C.B.U.Q: 
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A indicação dos serviços e locais de execução serão verificados em comum acordo com a 

fiscalização conforme as necessidades de cada trecho e/ou sub-trecho, não sendo necessariamente 

contínuos. 

Devem ser observados os problemas de drenagem que possam interferir na execução dos serviços 

ou proporcionar a menor durabilidade dos mesmos. 

Material Betuminoso 

Serão empregados os seguintes materiais betuminosos: 

Cimentos asfálticos, de penetração 50/60 e emulsão asfáltica RR-1C ou asfalto diluído cura rápida; 

 Equipamentos 

Para execução dos reparos locais no pavimento existente, serão utilizados os seguintes 

equipamentos: 

Caminhões equipados com caçambas; compressor de ar; Perfuratrizes pneumáticas com 

implemento de corte; ferramentas manuais diversas; retroescavadeira; soquetes mecânicos 

 

substâncias nocivas. 

O valor máximo tolerado, no ensaio de desgaste Los Angeles, é de 50%. 

Deve apresentar boa adesividade. 

Submetido ao ensaio de durabilidade, com sulfato de sódio, não deve apresentar perda superior a 

12%, em 5 ciclos. O índice de forma não deve ser inferior a 0,5. 

Opcionalmente, poderá ser determinada a porcentagem de grãos de forma defeituosa, que se 

enquadrem na expressão: 

 
1 + g > 6 e 

1 - maior dimensão de grão; 

g - diâmetro mínimo do anel, através do qual pode passar; 

portáteis e/ou vibratórios portáteis; distribuidor de produtos betuminosos autopropulsionado ou 

rebocável, equipado com espargidor manual; rolo pneumático autopropulsionado de pressão 

variável (35psi a 120psi), e rolo vibratório liso. 

Agregados 

Agregado graúdo 

O agregado graúdo pode ser britado, seixo rolado, britado ou não, ou outro material previamente 

aprovado pela Fiscalização. 

O agregado graúdo deve se constituir de fragmentos sãos, duráveis, livres de torrões de argila e 
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componentes da mistura, não plásticos, tais como cimento Portland, cal extinta, pós-calcários 

etc., e que atendem à seguinte granulometria: 

e - afastamento mínimo de dois planos paralelos, entre os quais pode ficar contido o grão. 

Não se dispondo de anéis ou peneiras com crivos de abertura circular, o ensaio poderá ser 

realizado utilizando-se peneiras de malha quadrada, adotando-se a fórmula: 

1 + 1,25 g> 6 e 

Sendo g, a medida das aberturas de duas peneiras, entre as quais fica retido o grão. 

A porcentagem de grãos de forma defeituosa não pode ultrapassar 20%. 

Agregado miúdo 

O agregado miúdo pode ser areia, pó-de-pedra ou mistura de ambos. 

Suas partículas individuais deverão ser resistentes, apresentar moderada angulosidade, livres de 

torrões de argila e de substâncias nocivas. Deverá apresentar um equivalente de areia igual ou 

superior 55%. 

 Material de enchimento (filler) 

Deve ser constituído por materiais finamente divididos, inertes em relação aos demais 
 

 

 

 

 

 

Peneira 
Porcentagem Mínima 

- Passagem - 

Nº 40 100 

Nº 80 95 

Nº 200 65 

 

Quando da aplicação, deverá estar seco e isento de grumos. 

Composição da Mistura 

A composição do C.B.U.Q. deve satisfazer as Normas usuais do DNIT. A faixa a ser usada deve 

ser aquela, cujo diâmetro máximo seja igual ou superior a 2/3 da espessura da camada de 

revestimento. 

Depósito para Material Betuminoso 

Os depósitos para o ligante betuminoso deverão ser capazes de aquecer o material, às temperaturas 

fixadas nesta especificação. O aquecimento deverá ser feito por meio de serpentinas a vapor, 

eletricidade ou outros meios, de modo a não haver contato de chamas com o interior do depósito. 
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Deverá ser instalado um sistema de circulação para o ligante betuminoso, de modo a garantir a 

circulação, desembaraçada e contínua, do depósito ao misturador, durante todo o período de 

operação. 

Todas as tubulações e acessórios deverão ser dotados de isolamento, a fim de evitar perdas de 

calor. 

A capacidade dos depósitos deverá ser suficiente para, no mínimo, três dias de serviço. 

Depósito para Agregados 

Os silos deverão ter capacidade total de, no mínimo, três vezes a capacidade do misturador e serão 

divididos em compartimentos, dispostos de modo a separar e estocar, adequadamente, as frações 

apropriadas do agregado. 

Cada compartimento deverá possuir dispositivos adequados de descarga. 

Haverá um silo adequado para o “filler" conjugado com dispositivos para a sua dosagem. 

Produção do CBUQ 

 

alimentação do asfalto, em local adequado, próximo à descarga do misturador. 

A usina deverá ser equipada, além disso, com um termômetro de mercúrio, com escala em "dial", 

pirômetro elétrico, ou outros instrumentos termométricos aprovados, colocados na descarga do 

secador, para registrar a temperatura dos agregados. 

Controle 

Todos os materiais, a critério da fiscalização, deverão ser ensaiados em laboratório, obedecendo 

às normas usuais do DNIT. 

O controle de qualidade do material betuminoso constará da indicação da classificação domaterial 

através da nota fiscal de origem do produto. 

O Controle da Qualidade de Ligante na Mistura, da Graduação da Mistura de Agregado, da 

Temperatura da Mistura e Aplicação e das Características Marshall da mistura, serão realizadas a 

critério da fiscalização, obedecendo as normas do DNIT. 

A produção do CBUQ. é efetuada em usinas apropriadas. 

Usinas para Misturas Betuminosas 

A usina deverá estar com uma unidade classificadora de agregados, após o secador, dispor de 

misturador tipo PugmílI, com duplo eixo conjugado, provido de palhetas reversíveis e removíveis, 

ou outro tipo capaz de produzir uma mistura uniforme. 

Deve, ainda, o misturador possuir dispositivo de descarga, de fundo ajustável e dispositivo para 

controlar o ciclo completo de mistura. 

Um termômetro com proteção metálica e escala de 90°C a 210°C, deverá ser fixado na linha de 
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Caminhões para Transporte de Mistura 

Os caminhões tipo basculante, para o transporte do Pré – Misturado a Quente deverão ter caçambas 

metálicas robustas, limpas e lisas, ligeiramente lubrificadas com água e sabão, óleo crufino, óleo 

parafínico, ou solução de cal, de modo a evitar a aderência da mistura às chapas. 

 
3.2.8.2.3. SERVIÇOS DE DRENAGEM 

Os bueiros podem ser em concreto simples ou armado, constituídos de seções, conforme 

o dimensionamento e obedecem às seguintes terminologias: 

 BSTC-Bueiro Simples Tubular de Concreto; 

O tipo será definido em projeto, em função das características da tubulação existente, ou 

pela fiscalização. 

As especificações para a construção, prolongamento e reforma de bueiros tubulares de 

concreto baseiam-se nas normas técnicas da ABNT e DNER/DNIT. 

 

 DNER-NBR-6118/80, ABNT-MB-113(NBR 9795/87) - Resistência à compressão 

diametral do tubo; 

 DNER-NBR-7187/87- Resistência à compressão do concreto aos 28 dias; 

 ABNT-NBR-222(NBR-6586/87) - Absorção do concreto 

 
 

- Materiais 

 Cimento 

O cimento deverá ser do tipo Portland CP IV-32 de procedência conhecida, condicionado 

em sacos lacrados de 50 kg, sem torrões e umidade. Devendo antes de sua aplicação ser 

inspecionado pela fiscalização. 

 DNER- Álbum de Projetos – Tipo de Drenagem/1998; 

 DNER- Manual de Drenagem de Rodovias/1990; 

 ABNT- NBR-8276/83- Irrigação e Drenagem; 

 ABNT- NBR-9793/83 – Tubos de Concreto Simples de seção circular para águas 

pluviais; 

 ABNT- NBR-9794/87- Tubos de Concreto Armado de seção circular para águas pluviais; 

 ABNT- NBR-12654/92 - Controle Tecnológico de materiais componentes do concreto; 

 ABNT- NBR-12655/96 - Preparo, controle e recebimento do concreto; 
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previamente aprovado pela Fiscalização. 

O concreto simples utilizado na preparação do concreto ciclópico deverá possuir a 

resistência mínima de 15 Mpa. 

A pedra de mão não poderá ser friável, deverá ser dura e sem fissuras. 

Os agregados devem se constituir de fragmentos sãos, duráveis, livres de torrões de argila 

e substâncias nocivas. 

Devem apresentar boa adesividade. 

Quando da aplicação, devem estar secos e isentos de grumos. 

 Tubos 

Serão de concreto simples ou armado de encaixe tipo “Macho’’ e “Fêmea’’, ou “Ponta’’ e 

“Bolsa’’ nas dimensões apresentadas em projeto ou em função das características da tubulação 

existente. 

Os tubos de concreto armado serão utilizados nos locais onde hajam solicitações de tráfego. 

No caso de recuperação ou prolongamento, deverão obedecer às dimensões e tipos dos 

tubos existentes. 

Deverão seguir as normas de confecção da ABNT. 

Deverá possuir a resistência à compressão diametral superior a 15 Mpa. 

 Concreto 

O concreto utilizado na confecção dos tubos deverá ter a resistência mínima a 

compressão simples de 15 Mpa. 

O agregado graúdo pode ser britado, seixo rolado, britado ou não, ou outro material 
 

Devem seguir as normas referentes a confecção de Concreto e Argamassas, sendo que, para 

a execução dos serviços deverá estar prevista a utilização racional do equipamento apropriado, 

atendido as condições locais e a produtividade exigida. 

 
- Execução dos Serviços: 

 Locação: 

A locação da obra deverá ser precedida pelo desmatamento, limpeza e regularização do 

talvegue. 

A locação será executada utilizando equipamentos topográficos, gabaritos e réguas. 

A locação das obras deverá ser aprovada pela fiscalização. 
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Se houver a necessidade de demolição total ou de parcial da Tubulação antiga para a 

realização dos novos serviços, esta, deverá ter a prévia autorização da fiscalização. 

Cuidados especiais deverão ser tomados quanto à declividade longitudinal. 

Deve ser incluída a profundidade do berço. 

Todas as precauções quanto ao Manejo Ambiental deverão ser tomadas, no que diz respeito 

a instalação do acampamento (resíduos provenientes de esgotos, lavagem, óleos e etc.), exploração 

de áreas, deposição de restos de material e outros. 

 Escavação 

A escavação poderá se manual ou mecânica, a critério da fiscalização, deverão serretirados 

os materiais considerados inadequados (argilas orgânicas, muito plásticas, areias fofas, solos 

micáceos e outros inservíveis), e removidos para um bota-fora indicado pela fiscalização. 

A largura da vala deverá ser superior a largura do berço em pelo menos 30 cm para cada 

lado, para garantir a implantação das formas. 

 

comprimento da tubulação, espessura mínima de 10 cm. Havendo a necessidade do aumento da 

espessura, esta, deverá ser analisada e aprovada pela fiscalização. 

 Assentamento: 

Os tubos serão assentados sobre o berço em concreto cuja cura já foi efetivada. 

O assentamento dos tubos deve ser executado de jusante para montante, nas cotas e 

alinhamento previstos. Se necessário, e com a aprovação da fiscalização poderão ser construídas 

ensecadeiras de desvio do curso d`água. 

O rejuntamento será executado com argamassa de cimento e areia no traço 1:4, feito em 

toda a circunferência do tubo para garantir a sua estanqueidade. 

Os aterros serão protegidos das infiltrações pela construção das bocas e alas nas 

extremidades das tubulações. 

 Aterro e Reaterro: 

O escoramento das escavações, se necessário, deve ser executado em madeira de lei, 

resistente ao esforço do empuxo do material do talude para evitar acidentes. Deverá ser submetido 

à aprovação da fiscalização 

 Berço, Dentes, Bocas e Alas: 

Na construção, recuperação ou prolongamento de bocas, berços, dentes e alas, serão 

utilizados concretos ciclópicos com 30% de pedra de mão com a resistência mínima à compressão 

simples de 15 Mpa. 

O berço de concreto será construído nas dimensões mínimas iguais a largura e o 
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A reposição consiste na operação de reconstituição do pavimento primitivo. 

Em casos especiais, de acordo com o projeto, ou com a aprovação da fiscalização, o 

pavimento poderá sofrer melhoramentos. 

Devendo sua execução atender as normas previstas para as situações específicas previstas 

pela ABNT e DNER/DNIT. 

 Equipamentos 

Para a execução dos serviços deverá estar prevista a utilização racional de equipamento, 

atendidas as condições locais e a produtividade exigida. 

O aterro ou reaterro será efetuado com material resultante da escavação ou das jazidas 

estudadas, desde que apresentem o ISC maior do que 95% do obtido com a massa específica 

aparente máxima obtida em laboratório, com a energia do Proctor Normal e a expansão máxima 

de 4% compactadas em camadas horizontais sucessivas não superiores a 15 cm de espessura, 

transversalmente e simultaneamente nas laterais para evitar empuxos desiguais. 

A umidade do solo deverá ser mantida próxima da taxa ótima, admitindo-se variação de no 

máximo 3%. 

O recobrimento mínimo deverá ser de 20 cm a contar da geratriz superior do tubo. 

A Contratada deverá efetuar controle tecnológico do aterro, de preferência por firma 

especializada. 

Ficam a cargo da Contratada, as despesas com transportes decorrentes da execução dos 

serviços. 

 Reposição do Pavimento: 
 

 Controle Geométrico 

O acabamento da plataforma será procedido mecanicamente, de forma a alcançar-se a 

conformação da seção transversal exigida pela fiscalização, ou de acordo com o projeto inicial da 

rodovia, admitidas as seguintes tolerâncias: Variação da altura máxima de +0,05m para o eixo e 

bordas com relação ao greide aprovado pela fiscalização; 

Variação máxima da largura de + 0,30m para a plataforma definida pela fiscalização, não 

se admitindo variação para metros. 

O controle será efetuado por nivelamento de eixo e bordos. 

O acabamento, quanto à declividade transversal e à inclinação dos taludes, será verificado 

pela fiscalização, de acordo com o projeto. Na inexistência de projeto, adotar a declividade mínima 

de 3%. 
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3.2.8.2.4. LIMPEZA GERAL 

Durante a execução, a obra deverá ter limpeza permanente de modo a não haver acúmulo 

do entulho. 

No final da obra, deverá removido todo o entulho da área, sendo cuidadosamente limpos 

e varridos os acessos. 

Todos os materiais a serem fornecidos e serviços a serem executados deverão seguir 

rigorosamente as especificações. 

3.2.8.2.3. SINALIZAÇÃO VERTICAL 

- DNIT-ES-101/09 - Sinalização Vertical 

A sinalização vertical é realizada através dos sinais de trânsito, cuja finalidade essencial é 

transmitir na via pública, normas específicas, mediante símbolos e legendas padronizadas, com o 

objetivo de advertir (sinais de advertência), regulamentar (sinais de regulamentação) e indicar 

(sinais de indicação) a forma correta e segura para a movimentação de veículos e pedestres. 

As placas de sinalização vertical serão confeccionadas em chapa de aço zincado no 16, na 

espessura de 1,25mm, com o mínimo de 270g/m² de zinco, revestidas com película refletiva 

constituída por microesferas de vidro aderidas em resina sintética (flat top com garantia mínima 

de 7 anos), fincadas em suportes de madeira. 

 Medição e Pagamento 

O pagamento será feito com base no preço unitário apresentando para esse serviço, 

incluindo material, mão de obra, transporte, encargos e BDI. 

Em caso de rejeição pela Fiscalização, serão substituídos e os serviços refeitos, sem que 

haja prejuízo no cronograma da obra. 

 
3.2.9. PROJETO EXECUTIVO 

O projeto executivo será executado concomitantemente com a execução da obra. 

 
 

3. PROPOSTA 

A proposta de preços, que compreende a descrição do material ou serviço ofertado pelo 

licitante, preço unitário e preço total, deverá ser compatível com as especificações constantes do 

PROJETO BASICO e seus anexos, bem como atender as seguintes exigências: 

a. Descrição do material ou serviço, observadas as mesmas especificações constantes deste 

Edital, de forma clara e específica, descrevendo detalhadamente as características do serviço 
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4.1.1 Nos casos de serviços: 

a) Capacidade Operacional - A licitante (pessoa jurídica) deve ter experiência na execução de 

serviço de mesmo caráter e de igual complexidade ou superior, comprovadas por intermédio de 

atestados e/ou certidões de contratos emitidos por pessoas jurídicas de direitos público ouprivado, 

conforme critério a seguir: 

a.1) Comprovação de a licitante ter executado, a qualquer tempo, obras rodoviárias de 

complexidade equivalente ou superior ao do objeto desta licitação, contendo os seguintes 

quantitativos: 

ofertado, bem como preços unitários e totais detalhados em planilha, conforme modelo de 

composição de custos unitários. 

b. O licitante não poderá cotar e colocar preços superiores aos estabelecidos pela PMM, sejam 

eles no preço dos serviços/etapas ou no valor total do orçamento. Não serão permitidas alterações 

nas quantidades ou exclusões dos itens constantes das composições de custos unitários. 

c. O licitante deverá apresentar todas as composições de custos unitários e auxiliares de acordo 

com os parâmetros de composição da PMM. 

d. Prazo de validade da proposta de 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua assinatura e o prazo 

de garantia. 

 

 
4. HABILITAÇÃO 

4.1 Atestados de capacidade técnica 
 

 

ITEM DESCRIÇÃO UNID EXIG. 

1 CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO 

BETUMINOSO USINADO QUENTE (CBUQ), CAMADA DE 

ROLAMENTO 

M³ 1050,00 

2 Imprimação m² 35.000,00 

3 Sub-base solo estabilizado granul. s/ mistura DMT=10,00km m³ 5.250,00 

Obs.: as quantidades dos itens do quadro de exigências acima representam 50% das quantidades na planilha 

orçamentaria, serviços selecionados acima representam maior relevância técnica, pois são os responsáveis pela 

estrutura da via conforme especificações técnicas e financeiras. 

 

a.2.1) Será admitido 1(um) ou mais atestados para comprovação dos itens relacionados noquadro 

acima. 
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de engenharia, estará sujeita à aprovação da SETRAN, por ocasião da contratação e sempre que 

necessário. 

b) Capacidade Profissional - A licitante deverá obrigatoriamente apresentar relação dos serviços 

executados por profissionais de nível superior vinculado à empresa e constante do seu 

Registro/Certidão de inscrição no CREA ou Conselho Profissional competente, em nome do 

profissional, como Responsável Técnico, comprovados mediante atestados e/ou certidões de 

capacidade técnica por execução de serviços compatíveis com o objeto da licitação, a seguir 

relacionados: 

Os itens relacionados acima deverão ser comprovados através de certidões e/ou atestados 

fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, devidamente certificado pelo 

CREA. 

Quando a certidão e /ou atestado não for emitida pelo contratante principal da obra (órgão 

ou ente público), deverá ser juntada à documentação pelo menos um dos seguintes documentos: 

 declaração formal do contratante principal confirmando que o Licitante tenha 

participado da execução do serviço objeto do contrato; 

 autorização da subcontratação pelo contratante principal, em que conste o nome do 

Licitante subcontratado para o qual se está emitindo o atestado; 

 contrato firmado entre contratado principal e Licitante subcontratado, devidamente 

registrado no CREA. 

A equipe técnica que participará da execução das obras ou serviços, constantes do projeto 
 

 

 

ITEM DESCRIÇÃO UNID 

1 CBUQ - capa de rolamento AC/SC t/m³ 

2 Imprimação m² 

3 Sub-base solo estabilizado granul. s/ mistura DMT=10,0km m³ 

 

O(s) atestado(s) e/ou certidão(ões) fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito público 

ou privado, somente será(ão) aceito(s) com a(s) respectiva(s) certidão(es) do CREA. 

Apresentar somente o(s) atestado(s) e/ou certidão(ões) necessário(s) e suficiente(s) para a 

comprovação do exigido, e indicar com marca texto os itens que comprovarão as exigências. 
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certidão. Ditos atestados e/ou certidões deverão ser apresentados indicando que o profissional 

esteja listado entre os nomes apresentados e emitidos por pessoas jurídicas de direito público ou 

privado e devidamente certificados pelo Conselho Regional competente, neles constando os 

contratos, nomes do contratado, do contratante e descrição dos serviços executados. De acordo 

com os serviços relacionados e comprovados será avaliado o nível de experiência da equipe para 

execução dos serviços. 

b.2.1) O atestado ou certidão que não atender a todas as características citadas nas condições 

acima, não serão considerados pela Comissão de Licitação. 

b.1) Para determinação do vínculo profissional deverá ser apresentado: 

- Cópia da Carteira Profissional de Trabalho e da Ficha de Registro de Empregados (FRE) que 

demonstrem a identificação do profissional e guia de recolhimento do FGTS onde conste o nome 

do profissional, ou; 

- Comprovação do vínculo profissional por meio de contrato de prestação de serviços, 

celebrado de acordo com a legislação civil comum. 

- Quando se tratar de dirigente ou sócio da empresa licitante tal comprovação será feita através 

do ato constitutivo da mesma e certidão do CREA ou Conselho Profissional competente, 

devidamente atualizada. 

Anexar a(s) declaração(ões) individual(is), por escrito do(s) profissional(ais) 

apresentado(s) para atendimento às alíneas acima, autorizando sua(s) inclusão(ões) na equipe 

técnica, e que irá participar na execução dos trabalhos. 

b.2) A título de comprovação de experiência do técnico deverá ser apresentado atestado e/ou 
 

b.2.2) Quando a certidão e/ou atestado não for emitida pelo contratante principal da obra, deverá 

ser juntada à documentação: 

 declaração formal do contratante principal confirmando que o técnico indicado foi 

responsável técnico pela sua execução, ou um de seus responsáveis técnicos, ou; 

 Comprovação por meio de carteira profissional de trabalho e Ficha de Registro de 

Empresa – FRE acompanhados do recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço, todos esses com data referente ao período de execução do objeto do 

atestado/certidão, ou; 

 Contrato de trabalho registrado no Conselho Regional do Profissional à época da 

execução do objeto do atestado/certidão. 

b.3) Cada Responsável Técnico só poderá representar uma única empresa, sob pena de 

inabilitação das Licitantes. 
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6. PRAZO DE GARANTIA NOS CONTRATOS DE EMPREITADA 

6.1 A questão da responsabilidade de empreiteiros e construtores estava disciplinada no art. 

1.245 do Código Civil de 1.916, sendo assimilada pelo Código Civil de 2002, no seu art. 618: 

“Art. 618. Nos contratos de empreitada de edifícios ou outras construções consideráveis, o 

empreiteiro de materiais e execução responderá, durante o prazo irredutível de 5 (cinco) anos, 

pela solidez e segurança do trabalho, assim em razão dos materiais, como do solo.” 

7. OBRIGAÇÕES DO LICITANTE VENCEDOR 

5.2 Visita Técnica 

5.2.1. Deverá apresentar a declaração de pleno conhecimento, onde serão executados os serviços, 

objeto desta licitação, assumindo total responsabilidade quanto ao conhecimento a situação da obra 

e condições ambientais do local onde serão executados os serviços. 

 
5. LOCAL DE REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS E PRAZO DE EXECUÇÃO 

5.1 A execução de serviços referentes aos A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM 

E URBANIZAÇÃO, E DEMAIS SERVIÇOS ENGLOBADOS NA PLANILHA 

ORÇAMENTÁRIA EM ANEXO deverão ser executados nas vias urbanas do municipio de 

Moju, conforme demanda e planejamento do municipio, os trechos a serem liberados por 

intermédio de OS. 

5.2 Prazo máximo de execução dos serviços: 6 (seis) meses. 
 

 

7.1 Caberá ao licitante vencedor: 

7.1.1 Cumprir todas as exigências constantes do Edital e seus Anexos. 

7.1.2 Alocar profissionais altamente especializados para o desenvolvimento dos trabalhos. A 

qualquer tempo a Fiscalização poderá solicitar a substituição de qualquer membro da equipe 

técnica da licitante vencedora, desde que entenda que seja benéfico ao desenvolvimento dos 

trabalhos. 

7.1.3 Alocar durante todo o período das obras ao menos 1 profissional de nível superior, com 

experiência, detentor de atestado de responsabilidade técnica, devidamente registrados no CREA 

da região onde os serviços foram executados, acompanhados das respectivas Certidões de Acervo 

Técnico – CAT, expedidas pelo CREA, que comprovem ter o profissional executado os serviços 

de PAVIMENTAÇÃO RODOVIÁRIA com características técnicas compatíveis como objeto 

desta licitação. 
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exemplos de aplicação em outros serviços e assistências técnicas de interesse da SETRAN em 

relação a serviços, projetos e atividades que envolvam o objeto do contrato, fornecendo normas 

para aperfeiçoar e garantir eficiência aos serviços. 

7.1.10 Supervisionar e coordenar os trabalhos de eventuais subcontratadas, assumindo total e 

única responsabilidade pela qualidade e cumprimento dos prazos de execução dos serviços. 

7.1.11 Manter, durante a execução dos serviços, o pessoal devidamente uniformizado, limpo, em 

boas condições de higiene e segurança, identificados com crachás e usando equipamento de 

proteção individual (EPI) apropriado. 

7.1.4 Emitir relatórios mensais das atividades desenvolvidas, de cunho gerencial, onde constarão 

todas as informações técnicas das obras. 

7.1.5 Realizar todos os serviços relacionados com o objeto do PROJETO BASICO de acordo 

com as especificações estipuladas neste documento. 

7.1.6 Seguir o cronograma físico das etapas de execução dos serviços. Realizar, com zelo e 

fidelidade a prática da boa execução dos serviços, observando as formas, as medidas, os desenhos, 

realizando verificação “in loco” e a melhor metodologia, não se admitindo modificações sem a 

prévia consulta e concordância da fiscalização, à qual se compromete, desde já, submeter-se. 

7.1.7 Fornecer e manter no canteiro de serviços tudo que for necessário à execução dos serviços 

dentro dos prazos estipulados e com a qualidade desejada. 

7.1.8 Manter em perfeito estado de limpeza os locais afetados pela execução dos serviços, 

recolhendo os entulhos, dando-lhes o destino adequado. 

7.1.9 Prestar assessoria técnica com orientações, sugestões, instruções ou recomendações, 
 

7.1.12 Comunicar sempre que for iniciar uma atividade ou da conclusão de atividades em 

execução, mantendo estreita comunicação com a fiscalização. 

7.1.13 Executar fielmente os serviços programados nas especificações, não se admitindo 

modificações sem a prévia consulta e concordância da PMM. 

7.1.14 Providenciar, junto ao CREA regional, a devida Anotação de Responsabilidade Técnica – 

ART, relativa aos serviços objeto da presente licitação, de acordo com a legislação vigente. 

7.1.15 Tomar todas as providências necessárias ao perfeito desenvolvimento dos serviços, 

arcando com todas as despesas, sem ônus adicional a PMM. 

7.1.16 Entregar as áreas afetadas pelos serviços totalmente recuperadas e limpas, sendo efetuado 

o replantio de gramas nas valas, recomposição de calçadas, asfaltos e outros. 
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7.1.17 Não subcontratar nenhum serviço sem o prévio conhecimento e consentimento da PMM. 

7.1.18 Promover medidas de proteção para a redução ou neutralização dos riscos ocupacionais aos 

seus empregados, bem como fornecer os equipamentos de proteção individuais – EPI’s 

necessários, tais como óculos, luvas, aventais, máscaras, calçados apropriados, protetores 

auriculares, etc., fiscalizando e exigindo que os mesmos cumpram as normas e procedimentos 

destinados à preservação de suas integridades físicas. 

7.1.19 Adotar todas as providências e assumir todas as obrigações estabelecidas na legislação 

específica de acidente do trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus 

técnicos e empregados, no desempenho dos serviços ou em conexão com eles. 

7.1.20 Acatar e cumprir todas as regras e obrigações estabelecidas na convenção coletiva do 

Sindicato da classe, a que seus empregados estejam filiados, sem ônus adicional a PMM. 

7.1.21 Pagar em dia os salários e demais benefícios aos seus empregados, bem como recolher, no 

prazo legal, todos os encargos e tributos. 

 

7.1.24 Apresentar organograma com a distribuição dos cargos e funções na obra, acompanhado 

do Plano da Administração, no qual estejam definidas as atribuições e responsabilidades de todo 

pessoal, até o nível de encarregado ou mestre. 

7.1.25 Desenvolver atividades em mais de um turno de serviços, seja durante os dias úteis, nos 

finais de semana ou nos feriados, sempre que se fizer necessário, com o propósito de manter, 

recuperar ou antecipar etapas do cronograma físico dos serviços, a fim de garantir o cumprimento 

do prazo total de execução estabelecido. 

7.1.26 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 à licitante formular imediata comunicação escrita a PMM, 

7.1.22 A inadimplência da Licitante vencedora, com referência aos encargos decorrentes do 

contrato, não transfere a responsabilidade por seu pagamento a PMM, nem poderá onerar o objeto 

desta licitação, razão pela qual a Licitante vencedora renuncia expressamente a qualquer vínculo 

de solidariedade, ativa ou passiva, com a PMM. 

7.1.23 Apresentar planejamento inicial com descrição do Plano de Mobilização de Meios 

(pessoal, viaturas e equipamentos), indicando os itens que serão comprados, alugados ou 

remanejados de outros canteiros, meios de transporte e outros julgados necessários, com as 

respectivas cronologias. 
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buscando o imediato encaminhamento do assunto, de forma a evitar empecilhos ao perfeito 

desenvolvimento dos serviços. 

7.1.27 Verificar a compatibilização dos projetos, procedendo à análise detalhada dos mesmos, 

oportunidade em que poderá observar interferências entre eles. Quaisquer incompatibilidades 

deverão ser comunicadas a PMM, bem como sanadas de maneira a não comprometer o cronograma 

dos serviços. 

7.1.28 Complementar todos os ajustes eventualmente necessários em cada projeto para a perfeita 

execução dos serviços, bem como elaborar, integralmente, quaisquer projetos que se fizerem 

necessários com as respectivas aprovações junto aos órgãos competentes, assumindo todos os 

custos. 

7.1.29 Antecipar, sempre que possível, a execução das etapas estabelecidas no cronograma físico, 

visando garantir o cumprimento dos prazos estabelecidos, a fim de compensar, preventivamente, 

a ocorrência de imprevistos que poderiam implicar em atraso futuro de etapas específicas de 

 

ou dos materiais utilizados, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, contados da ciência pela Licitante 

vencedora, ou no prazo para tanto estabelecido pela fiscalização. 

7.1.33 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. 

7.1.34 Submeter à fiscalização as amostras de todos os materiais a serem empregados nos serviços 

antes da sua execução. 

7.1.35 Abster-se de veicular publicidade ou qualquer outra informação acerca das atividades 

objeto desta licitação, sem prévia autorização da PMM. 

7.1.36 Manter, durante todo o período da execução dos serviços, as condições de habilitação e 

qualificação exigidas na licitação. 

serviços. 

7.1.30 Conclusão total dos serviços dentro do prazo definido no cronograma, revertendo qualquer 

atraso decorrente de ajustes de projetos, intempéries ou outros imprevistos no transcorrer dos 

serviços. 

7.1.31 Assumir inteira e total responsabilidade pela execução dos serviços, pela resistência, 

estanqueidade e estabilidade de todas as estruturas a executar. 

7.1.32 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, 

os serviços efetuados em que se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução 
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7.1.37 Responsabilizar-se pelos ônus resultantes 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 lhe venham a ser exigidas por força de lei, ligadas ao cumprimento do presenteedital. 

7.1.38 Responder por danos materiais, ou físicos, causados por seus empregados diretamente a 

PMM ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo. 

7.1.39 Prestar esclarecimentos a PMM sobre eventuais atos ou fatos noticiados que a envolva, 

independente de solicitação. 

 
8. OBRIGAÇÕES DA PMM 

Caberá a PMM: 

8.1 Observar e fazer cumprir fielmente o que estabelece este Edital, em particular no que se refere 

ao nível de serviço e sanções administrativas; 

 

técnica única, integral e exclusiva da licitante vencedora, no que concerne à execução do objeto 

contratado. 

8.5 Efetuar o pagamento mensal nas condições pactuadas. 

8.6 Atestar a execução do contrato. 

8.7 Cumprir as demais obrigações contidas no edital. 

 
 

9. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

9.1 O cronograma de atividades apresentado pela licitante representa as quantidades de serviços 

a serem executados pelo contrato e é o elemento básico de controle da obra como também elemento 

de referência para medição e pagamento. Com base nesse cronograma de licitação, será 

8.2 Proporcionar todas as condições necessárias para que o licitante vencedor possa cumprir o 

objeto desta licitação. 

8.3 Fornece a qualquer tempo e com o máximo de presteza, mediante solicitação escrita da 

Contratada, informações adicionais, dirimir dúvidas e orientá-la em casos omissos; 

8.4 Nomear Gestores para executar a fiscalização do Contrato, que registrará todas as ocorrências 

e as deficiências verificadas, oficiando à licitante vencedora para a imediata correção das 

irregularidades apontadas. 

8.4.1 A existência e a atuação da fiscalização da PMM em nada restringe a responsabilidade 
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municiapal, as notas fiscais correspondentes à medição, que será encaminhada ao setor 

responsável. É de inteira responsabilidade da empresa a entrega, no prazo máximo de 5 (cinco) dias após 

o processamento da medição, de toda documentação necessária à plena e correta formalização doprocesso 

de medição, condição esta imprescindível para o envio deste para pagamento. O atraso na entrega da 

documentação exigida, por parte da empresa ou consórcio, não poderá concorrer para futuros pleitos de 

ressarcimento por atraso de pagamento. 

10.3 Será observado o prazo de até 30 (trinta) dias, para pagamento, contados a partir da data da 

emissão do aceite na nota fiscal até a data do efetivo pagamento. 

ajustado um cronograma de execução de acordo com a programação física e financeira existente 

por ocasião da assinatura do contrato ou de outro documento hábil. 

9.2 A PMM observará para que o Cronograma máximo por período esteja em conformidade com 

a disponibilidade de recursos financeiros. 

 

10. CONDIÇÕES DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

10.1 A PMM pagará à contratada, pelos serviços contratados e executados, os preços integrantes 

da proposta aprovada, ressalvada a incidência de reajustamento e a ocorrência de imprevistos. Fica 

expressamente estabelecido que os preços incluam todos os custos diretos e indiretos para a 

execução do(s) serviços(s), de acordo com as condições previstas nas Especificações e nas Normas 

indicadas no Edital e demais documentos da licitação, constituindo assim sua única remuneração 

pelos trabalhos contratados e executados. 

10.2 Obedecido o cronograma físico-financeiro apresentado, será procedida à medição dos 

serviços. Emitido o atestado de conformidade, o contratado deverá apresentar na sede da prefeitura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.4 O pagamento referente a cada medição será liberado mediante comprovação, pela 

contratada, da Regularidade Fiscal, nos termos do Edital. 

10.5 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. 8666/93. 

10.6 Os serviços serão medidos mensalmente, conforme instrução vigente sobre o assunto e de 

acordo com os critérios estabelecidos no Procedimento de Execução das Obras. 
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Executado o contrato, o seu objeto será recebido: 

a) provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo 

circunstanciado, assinado pelas partes em até 30 (trinta) dias 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 contratuais. 

13. REAJUSTE E ATUALIZAÇÃO FINANCEIRA 

10.7 As medições constarão de Planilha-Resumo, contendo a relação de serviços, quantidades, 

unidades, parciais e totais, conforme cronograma de atividades aprovado. 

10.8 No processo de medição ou na prestação de contas, conforme for o caso, deverá constar a 

real alíquota de ISSQN adotada pelo respectivo Município. 

 
11. FISCALIZAÇÃO 

A fiscalização dos serviços estabelecidos será efetuada pela Prefeitura Municipal de 

Moju-PA sendo a ele incumbida a tarefa de verificar a efetividade do serviço executado. 

 
12. PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA DO CONTRATO 

O prazo de execução dos serviços será de 6 (seis) meses e o Contrato terá vigência de 

12 (doze) meses, a contar da data da publicação no DOE. 

Cabe à contratada executar os serviços conforme cronograma físico-financeiro. 
 

13.1 Os preços contratados poderão ser reajustados a cada 12 (doze) meses, contados a partir da 

data da apresentação da proposta, conforme Art. 40, XI da Lei nº 8.666/93, data a que deverão 
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atrasos injustificados que impactem no prazo contratual dos serviços. 

c) Na hipótese de contrato que, embora tenha seu prazo inferior ao período de 01 (um) ano, 

ultrapasse o mesmo, desde que a contratada não tenha nenhuma responsabilidade nesse 

evento, poderá sofrer reajuste de preços. 

d) As condições de reajustamento de preços estipuladas anteriormente poderão vir a ser 

alteradas, caso ocorra a superveniência de normas federais ou estaduais que disponham 

de forma diferente sobre a matéria. 

estar referidos os preços unitários apresentados na PROPOSTA DA CONTRATADA, essereajuste 

terá como base a variação verificada no Índice Nacional de Custo de Obras Rodoviárias, calculado 

pela Fundação Getúlio Vargas (FGV-Custos Setoriais), por tipo de obra, publicada nascolunas 36 

a 39 da revista Conjuntura Econômica. 

a) Os reajustes dos preços unitários contratuais serão calculados pela seguinte fórmula: 

(I1 – Io) 
R =  x V 

Io 

Onde: 

R = Valor da parcela de reajustamento a ser calculado 

Io = Índice de preço verificado no mês-base de apresentação da proposta 

I1 = Índice de preço referente ao mês de reajustamento 

V = Valor, a preços iniciais, da parcela do contrato de obra ou serviço a ser reajustado. 

b) Os preços contratuais não serão reajustáveis pelo período de 01 (um) ano ou no caso de 
 

13.2 Os valores a serem pagos, no caso de ocorrer atraso na data prevista no subitem 11.3, 

deverão ser atualizados financeiramente, desde que o contratado não tenha dado causa ao atraso, 

pelos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, conforme 

o disposto no Art. 1º, alínea F, da Lei n. 9.494, de 10/09/1997, com a redação dada pelo Art. 5º, 

da Lei 11.960, de 29/06/2009 , após decorridos 30 dias da data da emissão do aceite na nota fiscal 

devendo ser observado o disposto neste Edital. 

 
14. SANÇÕES 

 

14.1 Por atraso ou inexecução total ou parcial do contrato ou instrumento equivalente, bem como 

por execução de qualquer ato que comprometa o bom andamento do procedimento licitatório, o 

DNIT poderá, garantido o contraditório e a ampla defesa, aplicar as seguintes sanções: 
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sua exclusão antes da aceitação das propostas; 

 

14.1.1.1.4 quando a licitante manifestar intenção de recurso e não o impetrar; 

 

14.1.1.1.5 quando a licitante atrasar, sem justificativa pertinente ao certame, qualquer fase da 

licitação. 

14.1.1.1.6 Todas as hipóteses tratadas no subitem 16.1.1.1 serão válidas quando a empresa 

descumprir as exigências editalícias pela primeira vez com a Administração, não havendo 

ocorrência anterior da mesma natureza registrada em sistema ou documento oficial; 

14.1.1 ADVERTÊNCIA: É o aviso por escrito, emitido quando a Licitante e/ou Contratada 

descumprir qualquer obrigação, e será expedido: 

14.1.1.1 Pelo Setor responsável pelas licitações do Órgão, tanto na Sede quanto nas 

Superintendências Regionais, quando o descumprimento da obrigação correr no âmbito do 

procedimento licitatório, sendo emitida por documento oficial da PMM e registrada no 

SICAF, nos seguintes casos: 

14.1.1.1.1 quando a licitante atrasar a entrega, no prazo estabelecido no edital, dos documentos e 

anexos exigidos, por meio eletrônico, de forma provisória, ou, em original ou cópia autenticada, 

de forma definitiva; 

14.1.1.1.2 quando a licitante ofertar preço visivelmente inexequível na formulação da proposta 

inicial ou na fase de lances; 

14.1.1.1.3 quando a licitante não honrar com o valor ofertado durante a fase de lances e solicitar 

 

14.1.1.2 Pelo Ordenador de Despesas do Órgão, tanto na Sede quanto nas Superintendências 

Regionais, orientado pelo Fiscal do contrato ou servidor responsável pelo recebimento do objeto 

da licitação, se o descumprimento da obrigação ocorrer na fase de execução do objeto, entendida 

desde a recusa em retirar a nota de empenho ou em assinar o contrato, nos seguintes casos: 

14.1.1.2.1 quando a licitante se recusar a retirar a nota de empenho ou a assinar o contrato, por um 

período de 5 (cinco) dias úteis contados do vencimento do prazo para retirada ou assinatura; 

14.1.1.2.2 quando a licitante, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, atrasar ou 

ensejar o retardamento no início da execução do seu objeto, por um período de 5 (cinco) dias úteis 

contados do vencimento do prazo para início da execução do objeto; 
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14.1.1.2.3 quando se tratar de execução de serviços, caso seja identificado atraso superior a 15 

(quinze) dias no cumprimento das metas em relação ao Cronograma Aprovado, não justificado 

pela empresa contratada. 

14.1.1.2.4 quando a licitante descumprir qualquer outra obrigação atinente ao objeto da licitação, 

sendo a advertência registrada e fundamentada em documento específico. 

16.1.2 MULTA: É a sanção pecuniária que será imposta à Contratada, pelo Ordenador de 

Despesas do Órgão, tanto na Sede quanto nas Superintendências Regionais, por atraso 

injustificado na execução do objeto da licitação ou inexecução do mesmo, sendo esta parcial ou 

total, e será aplicada nos seguintes percentuais: 

16.1.2.1 Nos casos de atrasos: 
 

16.1.2.1.1 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, na execução do objeto da 

licitação, calculado sobre o valor correspondente à parte inadimplente, até o limite de 9,9% (nove, 

 

disposto nos subitens 16.1.2.1.1 e 16.1.2.1.2; 

 

16.1.2.2 Nos casos de recusa ou inexecução: 

 

16.1.2.2.1 15% (quinze por cento) em caso de recusa injustificada do adjudicatário em assinar o 

contrato ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela SETRAN ou 

inexecução parcial do objeto da licitação, calculado sobre a parte inadimplente; 

16.1.2.2.2 20% (vinte por cento) sobre o valor total contratado, pela inexecução total do objeto 

da licitação ou descumprimento de qualquer cláusula do contrato, exceto prazo de entrega. 

16.1.3 A multa será formalizada por simples apostilamento, na forma do artigo 65, parágrafo 8º, 

da Lei nº 8.666/93 e será executada após regular processo administrativo, oferecido à Contratada 

a oportunidade do contraditório e ampla defesa, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do 

vírgula, nove por cento), que corresponde até 30 (trinta) dias de atraso; 
 

16.1.2.1.2 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na execução do objeto 

da licitação, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o valor correspondente à parte 

inadimplente, em caráter excepcional, e a critério da SETRAN, quando o atraso ultrapassar 30 

(trinta) dias; 

16.1.2.1.3 2% (dois por cento) a 5% (cinco por cento) sobre o valor total contratado, por 

descumprimento do prazo de execução do objeto da licitação, sem prejuízo da aplicação do 
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recebimento da notificação, nos termos do parágrafo 3º do artigo 86 da Lei nº 8.666/93, 

observada a seguinte ordem: 

16.1.3.1 Mediante desconto no valor da garantia depositada do respectivo contrato; 

 

16.1.3.2 Mediante desconto no valor das parcelas devidas à contratada; e 

 

16.1.3.3 Mediante procedimento administrativo ou judicial de execução. 
 

16.1.4 Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, 

responderá à Contratada pela sua diferença, devidamente atualizada pelo Índice Geral de Preços 

de Mercado – IGPM ou equivalente, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos 

pela SETRAN ou cobrados judicialmente. O atraso, para efeito de cálculo de multa, será contado 

em dias corridos, a partir do dia seguinte ao do vencimento do prazo de entrega, se dia de 

expediente normal na repartição interessada, ou no primeiro dia útil seguinte. 

16.1.5 Em despacho, com fundamentação sumária, poderá ser relevado: 

 

contrato, exceto se houver justificado interesse da SETRAN em admitir atraso superior a 30 (trinta) 

dias, sendo mantidas as penalidades na forma dos subitens 16.1.1.2.3 e 16.1.2.1. 

16.1.8 SUSPENSÃO: É a sanção que impede temporariamente o fornecedor de participar de 

licitações e de contratar com a Administração, e suspende o registro cadastral da licitante e/ou 

contratada no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, de acordo com os 

prazos a seguir: 

16.1.8.1 Por até 90 (noventa) dias, quando a licitante deixar de entregar, no prazo estabelecido no 

edital, os documentos e anexos exigidos, por meio eletrônico, de forma provisória, ou, em original 

ou cópia autenticada, de forma definitiva, ou ainda, atrasar, sem justificativa pertinente ao certame, 

qualquer fase da licitação. 

 

16.1.5.1 O atraso na execução do objeto da licitação não superior a 05 (cinco) dias; e 
 

16.1.5.2 A execução de multa cujo montante seja inferior ao dos respectivos custos de cobrança. 
 

16.1.6 A multa poderá ser aplicada cumulativamente com outras sanções, segundo a natureza e a 

gravidade da falta cometida, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 

16.1.7 Persistindo o atraso por mais de 30 (trinta) dias, será aberto Processo Administrativo pelo 

Fiscal do contrato com o objetivo de anulação da nota de empenho e/ou rescisão unilateral do 
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16.1.8.3.4 Comportar-se de modo inidôneo. 
 

16.1.9 São competentes para aplicar a penalidade de suspensão: 
 

16.1.9.1 O Setor responsável pelas licitações do Órgão, tanto na Sede quanto nas 

Superintendências Regionais, quando o descumprimento da obrigação ocorrer no âmbito do 

procedimento licitatório; e 

16.1.9.2 O Ordenador de Despesas do Órgão, tanto na Sede quanto nas Superintendências 

16.1.8.1.1 A hipótese em que o licitante atrasar, sem justificativa pertinente ao certame, qualquer 

fase da licitação, será válida quando a empresa for reincidente, já havendo ocorrência anterior da 

mesma natureza registrada em sistema ou documento oficial; 

16.1.8.2 Por até 2 (dois) anos, quando a licitante, convocada dentro do prazo de validade de sua 

proposta, não celebrar o contrato, não mantiver a proposta, ensejar o retardamento na execução do 

seu objeto, falhar ou fraudar na execução do contrato. 

16.1.8.3 Por até 5 (cinco) anos, quando a Contratada: 
 

16.1.8.3.1 Apresentar documentos fraudulentos, adulterados ou falsificados nas licitações, 

objetivando obter, para si ou para outrem, vantagem decorrente da adjudicação do objeto da 

licitação; 

16.1.8.3.2 Tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; e 

 

16.1.8.3.3 Receber qualquer das multas previstas no subitem 16.1.2 e não efetuar o pagamento. 

Regionais, se o descumprimento da obrigação ocorrer na fase de execução do objeto da licitação, 

entendida desde a recusa em retirar a nota de empenho ou assinar o contrato ou qualquer 

documento hábil que venha substituí-lo. 

16.1.10 A penalidade de suspensão será publicada no Diário Oficial da União e registrada no 

SICAF. 

16.1.11 DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE: A declaração de inidoneidade será aplicada 

somente pelo Ministro de Estado dos Transportes, à vista dos motivos informados na instrução 

processual. 

16.1.11.1 Será declarada inidônea a empresa que cometer ato como os descritos nos arts. 90, 92, 

93, 94, 95 e 97 da Lei nº 8.666/93. 

16.2 Disposições gerais 
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16.3.2 O recurso será dirigido ao Ordenador de Despesas, por intermédio da autoridade que 

aplicou a sanção, a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, ou, 

nesse caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, contado do recebimento 

do recurso, sob pena de responsabilidade. 

16.3.3 Na contagem dos prazos estabelecidos neste item, excluir-se-á o dia do início e incluir-se- 

á o do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando for explicitamente 

disposto em contrário; 

16.2.1 As sanções previstas nos incisos 16.1.8 e 16.1.11 poderão também ser  aplicadas às 

empresas ou aos profissionais que, em razão do contrato: 

16.2.1.1 Tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal 

no recolhimento de quaisquer tributos; 

16.2.1.2 Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 
 

16.2.1.3 Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de 

atos ilícitos praticados. 

16.3 Do direito de defesa 
 

16.3.1 É facultado à Contratada interpor recurso contra a aplicação das penas de advertência, 

suspensão temporária ou de multa, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da ciência da 

respectiva notificação. 

 

16.3.4 Assegurado o direito à defesa prévia e ao contraditório, e após exaurida a fase recursal, a 

aplicação da sanção será formalizada por despacho motivado, cujo extrato deverá ser publicado no 

Diário Oficial da União, devendo constar: 

16.3.4.1 A origem e o número do processo em que foi proferido o despacho. 

 
16.3.4.2 O prazo do impedimento para licitar e contratar; 

 
16.3.4.3 O fundamento legal da sanção aplicada; e 

 
16.3.4.4 O nome ou a razão social do punido, com o número de sua inscrição no Cadastro da 

Receita Federal. 

16.3.5 Após o julgamento do(s) recurso(s), ou transcorrido o prazo sem a sua interposição, a 

autoridade competente para aplicação da sanção comunicará imediatamente ao órgão competente 
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15. DOCUMENTOS ANEXOS 

Integram este Projeto Básico, para todos os fins e efeitos, os seguintes Anexos: 

- Anexo I – Planilha Estimativa de Custo e Formação de Preços; 

- Anexo II – Planilha Estimativa de Composição de BDI; 

- Anexo III – Planilha Estimativa de Encargos Sociais; 

que por sua vez providenciará a imediata inclusão da sanção no SICAF, inclusive para o 

bloqueio da senha de acesso ao sistema em caso de suspensão para licitar. 

16.4 Do assentamento em registros 
 

16.4.1 Ficam desobrigadas do dever de publicação no Diário Oficial da União as sançõesaplicadas 

com fundamento nos itens 16.1.1 e 16.1.2, as quais se formalizam por meio de simples 

apostilamento e/ou registro em sistema, na forma do artigo 65, parágrafo 8º, da Lei nº 8.666/93. 

16.4.2 Os prazos referidos neste documento só se iniciam e vencem em dia de expediente no órgão 

ou na entidade. 

16.5 Da sujeição a perdas e danos 
 

16.5.1 Independentemente das sanções legais cabíveis, previstas no edital, a Contratada ficará 

sujeita, ainda, à composição das perdas e danos causados ao DNIT pelo descumprimento das 

obrigações licitatórias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Anexo IV – Cronograma físico-financeiro; 

- Anexo V – Memoria de Cálculo; 

- Anexo VI – Composição de Preços Unitários, principal e auxiliar; 

-Anexo VII – Documento Referentes a Responsabilidade Técnica (ART/RRT referente a 

totalidade das peças técnicas produzidas por profissional habilitado); 

- Anexo VII – Projeto Padrão das vias. 

 
 

16. ASSINATURAS 

Declaro que sou responsável pela elaboração do Projeto Básico, que corresponde à seleção 

de empresa especializada com vistas à execução, Obra de Pavimentação Aslfática, Drenagem 

e Urbanização de vias urbanas no municipio de Moju- PA com extensão total de 10,00 km, 

para constar como anexo ao edital. 
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Declaro que sou responsável pela elaboração das planilhas orçamentárias a que se refere 

o Art. 40, § 2º, inciso II, da Lei 8.666/93, bem como sua compatibilidade com o presente 

PROJETO BASICO de Referência e com os custos do sistema de referência, sendo as mesmas 

atuais e adequadas. O Projeto Básico está adequado ao que dispõe o Inciso I e o §2º do Art. 9º 

do Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005. 

Em, 15 de DEZEMBRO de 2021. 

 

 

 

 
Edmilson Souza da Silva Junior 

Eng. Civil 

CREA-PA: 151608875-1 
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BL 3 
A 

 
 
 
 
 

BL 5 

 
Sinalização de Regulamentação (Circular) 

 
 

60 

 

LEGENDA 

TABELA 01 (Sinalização Horizontal- Marcas Longitudinais e Marcas de Delimitação) 

 

Placa Tipo Logradouro 

esc: admencional 
unidade em: cm 

  
 
 
 
 

 
BL 02 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Logradouro 

 
BL 04 

 

 
BL 06 

TABELA 02 (Sinalização Vertical) 

Ref. Descrição 

A-32b Passagem sinalizada de pedestres 

 

Parada obrigatória 

R-19 Velocidade máxima permitida 

 
 

 
 

R-1 

 

 
30 

Km/h 

 
R-19 

A 

R-1 

 
 
 

 
      ML 

 
 
 
 
 
 
 

CALÇADA 

 
 
 
 

 
30 

Km/h 

 
R-19 

 
 
 
 
 

SARJETA 

 
      ML 

 
 

 
Logradouro 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

0,15 

Passeio público 

 
 
 
 

 
i =h x 100 

c 

 
± 0,00 

Patamar 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

reaterro compactado 

Secção CC 

esc: adimencional 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
Rampa de 
acessibilidade 

 
 

 
4,80 

 

 

Rampa de acessibilidade 

 
 

QUADRO DE ÁREAS 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
1,80 

 
 
 

sobe 

 
 
 

Patamar 

 

1,20 

 
 

sobe 

 

 
C C 

 
 
 
 

 

1,80 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Rampa de 

acessibilidade 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Rampa de acessibilidade 

 
 
 
 

 

Junta de Dilatação 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

0,30 

 

0,43 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

0,10 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
0,13 

 
 

 
Detalhe 01 

Rampa de Acessibilidade 

esc: adimencional 

 

 
Detalhe 02 

Rampa de Acessibilidade 

esc: adimencional 

 

 
Detalhe 04 

Calçamento com piso podotátil direcional 

esc: adimencional 

 

 
Detalhe: 03 

Secção Transversal Meio Fio 

esc: adimencional 

 

 
 

 
BOCA DE LOBO 

S/ Escala 

Medidas em centímetros 

 
Tampa -Laje - e=0.10m 

-concreto armado 

- Fck=15Mpa 

 
tampa da 
boca-de-lobo 

 
 
 
 
 

meio-fio 
c/ sarjeta 

 
 
 

Tampa -Laje - e=0.10m 

-concreto armado 

- Fck=18MPa 

proj. da 
alvenaria 

 
 
 
 
 

meio-fio 

c/sarjeta 
A 

 
 
 

 
PISTA DE ROLAMENTO  

REVESTIMENTO COM MASSA ASFALTICA 
CBUQ COM 3cm DE ESPESSURA COMPACTADO. 

 

ILUMINAÇÃO PÚBLICA 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
VARIÁVEL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1,80 1,50 1,80 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
VARIÁVEL 

 
 
 
 
 
 
 

 
meio-fio 

c/sarjeta 

 
 

 
0,10 

 
 

 
1,00 

 
 

 
0,10 

 
 
 

B 

 
PASSEIO PÚBLICO  

 
 
 

OBSERVAÇÃO: OS DETALHES REPRESENTADOS GRAFICAMENTE EM PLANTA, 

CORRESPONDEM AO TIPO "D" DE REBAIXAMENTO, DISPOSTO NA FORMA DE 
ACESSIBILIDADE NBR 9050/2004 

 

pavimento 

DETALHE 03 

 
passeio 

 
sentido 

do fluxo 

 

 
 
 
 

sarjeta 

 
PERSPECTIVA 

S/ESC. 

 
VISTA / PLANTA 

 

←3,00%     3,00%→ 

 

 

Parede em concreto 

 
 
 

PERFIL TRANSVERSAL - CORTE B 

 

 
 

 
1,20 

 

 
 

 
0,43 

 

 
 

 
VARIÁVEL 

 

 
 

 
0,43 

 

 
 

 
1,20 

simples - Fck=11MPa 
PERFIL TRANSVERSAL - CORTE B 

 
 

Meio-fio 

 

Tampa -Laje - e=0.10m 

-concreto armado 
- Fck=15MPa 

Secção Transversal- C-A - TIPO 

esc.: adimencional 

 

 
Parede em concreto 

simples - Fck=11MPa 

 
 
 

Base - e= 0,08m 
- Concreto simples 

 
 
 
 

 
 

Tubo 

 
 

 
        Piso tátil  

0.25 x 0.25 cm 

 
 

EIXO DA VIA 
 
 
 
 

3% 3% 

 

5,00 

 
 

 
        Piso tátil  

0.25 x 0.25 cm 

 
 

ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU 
SECREATRIA DE OBRAS E URBANISMO 

 

 
DATA: 

 

 
 

DEZ/ 2021 

- Fck=11MPa 
1,20 0,43 5,00 0,43 1,20  

ASSUNTO: PROJETO PADRÃO - PAVIMENTAÇÃO URBANA 

PRANCHA: 01 
3% ABAULAMENTO DO 
EIXO DA VIA  

 
ASSUNTO: PLANTA DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E DETALHES 

RESP. TÉCNICO: FLAVIO PINTO DE O. VASCONCELOS CAU : A870951 

Ref. Linha Tipo Descrição Cor Largura 

ML 
 

Simples contínua Delimita a pista de rolamento (linha de bordo) Branca 0,10 

 
Via Diâmetro 

(m) 

Tarja 

(m) 

Orla 

(m) 

 
Urbana 

 
0,50 

 
0,05 

 
0,05 

 

Forma Cor 

 

Classificação viária 

Nome da via 

 

Bairro 

Fundo Azul 

Faixa Branca 

legenda Branca 

 

 
Via Lado 

(m) 

Orla interna 

(m) 

Orla externa 

(m) 

 
Urbana 

 
0,25 

 
0,02 

 
0,01 

 

Rua 

EXEMPLO 01 

R
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01 

Forma Cor 

 Fundo Vermalha 

Símbolo Preta 

Orla interna Branca 

Orla externa Vermalha 

legenda Preta 

 Via Lado horizontal 

(m) 

Lado vertical 

(m) 

Faixa 

(m) 

 
Urbana 

 
0,60 

 
0,30 

 
0,02 

 
Ref. Descrição Quant. 

Logradouro Metálica afixada em tubo 

metálico galvanizado de 2" 

 

06 

 

Forma Cor 

 
 
 
 

 
 

Obrigação/ 

Restrição 

Fundo Branca 

Simbolo Preta 

Orla Vermelha 

Tarja Vermelha 

legenda Preta 

 

Trecho Comprimento Largura 

 

m m 

RUA 111,00 5,00 

MEIO-FIO +SAIA 242,00 0,00 

CALÇADA +SAIA 242,00 1,20 

OBS: CONSIDERAR SAIA DE 5 M 

 



 

 

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS/ OBRA 

Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PA Município/UF: MOJU-PA 

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM E URBANIZAÇÃO DE VIAS NO MUNICÍPIO DE MOJU - PA 

Endereço Da Obra: ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE MOJU 

BDI (%): 30,10% 

 

DATA BASE 

 
Responsável 

Técnico: 

 
 

ENG. EDMILSON SOUZA 

PLANILHA SINAPI 10- 2021 - NÃO DESONERADA 
PLANILHA SICRO 03 - DNIT JULHO 2021 

 

CREA PA: 151608875-1 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 
 

 
REF. 

 
CODIGO 

 
Item 

 
Discriminação 

 
Unid. 

 
Quant. 

 
R$ Unit.S/BDI 

 
R$ Unit.C/BDI 

 
TOTAL C/ BDI R$ 

 
% 

 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES     R$ 239.258,64 1,89% 

SEDOP 11340 1.1 Placa de obra em lona com plotagem de gráfica m² 
48,00 R$ 469,92 R$ 611,39 R$ 29.346,72 0,23% 

COMPOSIÇÃO 07 1.2 ACOMPANHAMENTO DE CAMPO (TOPOGRAFIA E LABORATÓRIO) mês 6,00 R$ 8.081,42 R$ 10.514,28 R$ 63.085,68 0,50% 

COMPOSIÇÃO 01 1.3 INSTALAÇÃO DE CANTEIRO m² 316,00 R$ 357,13 R$ 464,64 R$ 146.826,24 1,16% 
  

 2 - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO      R$ 34.062,23 0,27% 

COMPOSIÇÃO 02 2.1 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO unid. 1,00 R$ 26.180,70 R$ 34.062,23 R$ 34.062,23 0,27% 
          

 3 - TERRAPLENAGEM:     R$ 950.600,00 7,53% 

 
SINAPI 

 
101127 

 
3.1 

ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A 

CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (347HP/LÂMINA: 8,70M3). AF_07/2020 

(Limpeza da camada inservível). 

 
m³ 

 
7.000,00 

 
R$ 11,48 

 
R$ 14,94 

 
R$ 

 
104.580,00 

 
0,83% 

 
SINAPI 

 
93589 

 
3.2 

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

REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (Transporte de Material de 

limpeza da camada inservível para área de bota fora) 

 
m³xKm 

 
70.000,00 

 
R$ 2,17 

 
R$ 2,82 

 
R$ 

 
197.400,00 

 
1,56% 

 
SINAPI 

 
96388 

 
3.3 

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE 

SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - EXCLUSIVE SOLO, 

ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 (SUB-BASE) 

 
m³ 

 
7.000,00 

 
R$ 9,38 

 
R$ 12,20 

 
R$ 

 
85.400,00 

 
0,68% 

 
SINAPI 

 
101127 

 
3.4 

ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A 

CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (347HP/LÂMINA: 8,70M3). AF_07/2020 

(Material SUB-BASE) 

 
m³ 

 
7.000,00 

 
R$ 11,48 

 
R$ 14,94 

 
R$ 

 
104.580,00 

 
0,83% 

 
SINAPI 

 
93589 

 
3.5 

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

REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (Transporte Material SUB- 

BASE) 

 
m³xkm 

 
91.000,00 

 
R$ 2,17 

 
R$ 2,82 

 
R$ 

 
256.620,00 

 
2,03% 

 

SINAPI 
 

100576 
 

3.6 
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 

PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 

 

m² 
 

78.000,00 
 

R$ 1,99 
 

R$ 2,59 
 

R$ 
 

202.020,00 
 

1,60% 

          

 4 - REVESTIMENTO PRIMÁRIO (ESPESSURA DE 15CM):     R$ 674.300,00 5,34% 

SICRO 03 5502985 5.1 Limpeza mecanizada da camada vegetal (Limpeza da jazida). m² 10.000,00 R$ 0,34 R$ 0,44 R$ 4.400,00 0,03% 

 
 

SINAPI 

 
 

101127 

 
 

5.2 

ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A 

CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (347HP/LÂMINA: 8,70M3). AF_07/2020 (Esc. 

e carga material de jazida (consv)) 

 
 

m³ 

 
 

10.500,00 

 
 

R$ 11,48 

 
 

R$ 14,94 

 
 

R$ 

 
 

156.870,00 

 
 

1,24% 

 
 

SINAPI 

 
 

93589 

 
 

5.3 

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

REVESTIMENTO PRIMÁRIO . AF_07/2020 (Transporte da jazida até o local da obra). 

 
 

m3xKM 

 
 

136.500,00 

 
 

R$ 2,17 

 
 

R$ 2,82 

 
 

R$ 

 
 

384.930,00 

 
 

3,05% 

 
SINAPI 

 
96388 

 
5.4 

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE 

SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - EXCLUSIVE SOLO, 

ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 (BASE) 

 
m³ 

 
10.500,00 

 
R$ 9,38 

 
R$ 12,20 

 
R$ 

 
128.100,00 

 
1,01% 

          

 5 - DRENAGEM     R$ 2.758.968,56 21,84% 

  5.1 DRENAGEM SUPERFICIAL (Guia (Meio-Fio), sarjeta e canaleta meia cana)       

SINAPI 94287 5.1.1 
EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO 

RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. 
m 20.000,00 R$ 39,41 R$ 51,27 R$ 1.025.400,00 8,12% 

 
 

SINAPI 

 
 

94273 

 
 

5.1.2 

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

CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X 

BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). 

 
 

m 

 
 

20.000,00 

 
 

R$ 50,54 

 
 

R$ 65,75 

 
 

R$ 

 
 

1.315.000,00 

 
 

10,41% 



 

 

  5.2 DRENAGEM PROFUNDA (Bocas de Lobo e BSTC)      0,00% 

 
SINAPI 

 
94287 

 
5.2.1 

CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1X1,2 M. 

AF_12/2020 

 
unid. 

 
50,00 

 
R$ 2.051,06 

 
R$ 2.668,52 

 
R$ 

 
133.426,00 

 

1,06% 

SICRO 03 804021 5.2.2 Corpo de BSTC D = 0,60 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais m 456,00 R$ 299,07 R$ 389,10 R$ 177.429,60 1,40% 

SICRO 03 804013 5.2.3 Corpo de BSTC D = 0,40 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais m 424,00 R$ 195,26 R$ 254,04 R$ 107.712,96 0,85% 
 

  6- PAVIMENTAÇÃO     R$ 4.497.528,00 35,61% 

  6.1 ASFALTO EM CBUQ       

 

SINAPI 
 

96402 
 

6.1.1 
EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. 

AF_11/2019 

 

m² 70.000,00 
 

R$ 2,48 
 

R$ 3,23 
 

R$ 
 

226.100,00 1,79% 

COMPOSIÇÃO 06 6.1.2 IMPRIMAÇÃO m² 70000,00 R$ 9,37 R$ 12,19 R$ 853.300,00 6,76% 

 
SINAPI 

 
93590 

 
6.1.3 

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 

AF_07/2020 (transporte de massa asfáltica) 

 
m³ x km 

 
210.000,00 

 
R$ 0,79 

 
R$ 1,03 

 
R$ 

 
216.300,00 

 
1,71% 

 
 

SINAPI 

 
 

95995 

 
 

6.1.4 

CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO 

USINADO QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 3,0 CM 

EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017 

 
 

M³ 

 
 

2.100,00 

 
 

R$ 1.171,89 

 
 

R$ 1.524,68 

 
 

R$ 

 
 

3.201.828,00 

 
 

25,35% 

 

  7- SINALIZAÇÃO     R$ 239.626,39 1,90% 

  7.1 SINALIZAÇÃO VERTICAL       

COMPOSIÇÃO 03 7.1.1 Forn. e implantação placa sinaliz. tot.refletiva m² 66,50 R$ 338,84 R$ 440,85 R$ 29.318,29 0,23% 

 7.2 PLACA INDICATIVA DE RUA       

COMPOSIÇÃO 04 7.2.1 PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM und 60,00 R$ 345,47 R$ 449,47 R$ 26.968,20 0,21% 

 7.3 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL       

SICRO 3 5214003 7.3.2 Pintura de setas e zebrados - termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm m² 510,00 R$ 49,21 R$ 64,02 R$ 32.650,20 0,26% 

COMPOSIÇÃO 04 7.3.3 Pintura faixa-tinta b.acrílica emuls. água -2 anos m² 4.498,20 R$ 25,75 R$ 33,50 R$ 150.689,70 1,19% 

  8- CALÇADA     R$ 3.038.870,40 24,06% 

  8.1 CALÇADA EM PISO INTERTRAVADO       

 
SINAPI 

 
94992 

 
8.1.1 

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

MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 

6 CM, ARMADO. AF_07/2016 

 
m² 

 
24.000,00 

 
R$ 93,98 

 
R$ 122,27 

 
R$ 

 
2.934.480,00 

 
23,23% 

SINAPI 94319 8.1.2 
ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO 

MECANIZADA. AF_05/2016 m³ 1.920,00 R$ 41,79 R$ 54,37 R$ 104.390,40 0,83% 

  9- PROJETO     R$ 197.758,60 1,57% 

  9.1. PROJETO EXECUTIVO       

COMPOSIÇÃO 05 9.1.1 DETALHAMENTO PROJETO KM 10,00 R$ 15.200,00 R$ 19.775,86 R$ 197.758,60 1,57% 

 VALOR TOTAL R$ 12.630.972,82 100,00% 

 



 

 

 

 
LISTA DE COMPOSIÇÕES 

PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS 

Nº 

ITEM 

BASE CODIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO FIC FIT (P) PROD EQUI UNID. 

2.3 SETRAN 1 Instalação de canteiro   1,00 m2 

COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT 

BASE CÓDIGO EQUIPAMENTO UND QTD ULTILIZAÇÃO 

OPERATIVA 

UTILIZAÇÃO IMPRODUTIVO CUSTO OPERATIVO CUSTO 

IMPRODUTIVO 

CUSTO 

TOTAL 

SICRO2 E303 Betoneira : alfa : - 750 h 1,00 1,00 0,00 26,01 14,13 26,01 

(E) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO 26,01 

BASE CÓDIGO MÃO DE OBRA UND QTD SALARIO HORA CUSTO 

TOTAL 

SEDOP O00010 Eletricista h 0,07 7,10 0,50 

SEDOP O00011 Encanador h 0,07 7,10 0,50 

SICRO2 T603 Carpinteiro h 1,5 7,10 10,65 

SICRO2 T604 Pedreiro h 0,3 7,10 2,13 

SICRO2 T701 Servente h 1,5 5,14 7,71 

SICRO2 T702 Ajudante h 0,07 5,14 0,36 

(O) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA 21,85 

(A) ACRÉSCIMO DE MÃO-DE-OBRA (5,00%) 1,09 

(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO 48,95 

( [E + O + A] / P ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 48,95 

CUSTO DO FIC  

CUSTO DO FIT  

BASE CÓDIGO MATERIAL UND QTD CUSTO 

UNITÁRIO 

CUSTO 

TOTAL 

CONSER 

VA 

000012 Vigota 6 x 12 cm m 0,8 7,78 6,22 

SEDOP D00050 Telha fibrotex (2.44x0.55m) e=4mm un 1,19 15,50 18,45 

SEDOP D00176 Cumeeira normal em fibrocimento 6mm un 0,2 33,20 6,64 

SEDOP E00007 Cabo de cobre 4.0 mm2 - 750V m 1, 1,87 1,87 

SEDOP E00008 Cabo de cobre 2,5mm2 -750V m 3,8 1,11 4,22 

SEDOP E00013 Eletroduto em PVC de 3/4" m 0,09 2,19 0,20 

SEDOP E00052 Disjuntor 1P - 10 a 30A - PADRÃO DIN un 0,12 6,54 0,78 

SEDOP E00098 Luminária completa c/lâmp. fluor.2x32W - FCB un 0,14 93,00 13,02 

SEDOP E00203 Haste de terra cobreada c/ nucleo aço de 5/8"x2000mm- alta un 0,01 59,90 0,60 

SEDOP E00395 Bocal de louça E-40 un 0,04 6,59 0,26 

SEDOP E00454 Centro de distribuição p/ 16 disjuntores (c/ barram) un 0,01 294,51 2,95 

SEDOP E00564 Interruptor 2 teclas +Tomada 2P +T (s/fiação) un 0,11 17,50 1,93 

SEDOP E00700 Tomada sistema X completa un 0,2 12,00 2,40 

SEDOP H00052 Lavatorio de louca s/coluna branco (medio) un 0,02 85,70 1,71 

SEDOP H00167 Registro de pressao c/ canopla 1/2" un 0,03 70,73 2,12 

SEDOP H00263 Bacia sifonada c/ cx. descarga acoplada un 0,02 284,67 5,69 

SEDOP H00438 Torneira de metal cromada de 1/2" ou 3/4" p/ lavatório un 0,02 72,00 1,44 

SEDOP J00007 Seixo lavado m3 0,1 112,00 11,20 

SICRO2 M202 Cimento portland cp ii-32 kg 26,18 0,64 16,67 

SICRO2 M320 Pregos de ferro 18x30 kg 0,8 4,86 3,89 

SICRO2 M406 Caibros de 7,5 cm x 7,5 cm m 4,9 16,69 81,78 

SICRO2 M407 Tábua de 1ª 2,5 cm x 15,0 cm m 4, 13,68 54,72 

SICRO2 M408 Tábua de 3ª 2,5 cm x 30,0 cm m 1,08 9,36 10,11 



 

 

 

SICRO2 M410 Compensado resinado de 17 mm m2 1,9 24,30 46,17 

SICRO2 M702 Cal hidratada kg 0,1 0,60 0,06 

SICRO2 M704 Areia lavada m3 0,08 57,50 4,60 

SICRO2 M911 Tubo de pvc d=100 mm m 0,09 11,51 1,04 

SINAPI 39026 Prego de aco polido sem cabeca 15 x 15 (1 1/4 x 13) kg 0,2 9,30 1,86 

SINAPI 4408 Ripa de madeira nao aparelhada *1,5 x 5* cm, macaranduba, angelim ou equivalente da m 3, 1,86 5,58 

CUSTO TOTAL DO MATERIAL 308,18 
 

CUSTO TOTAL 357,13 
 

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PESSOAL  

Mobilização e Desmobilização 
             

 Equipamentos Origem Destino Distancia 

(Ida 

e Volta) 

Tempo de 

Viagem (horas) 

Quantidade Peso 

(t) 

Preço Transporte Preço 

Total 

Fonte de Preço Equipamento 

Terrestre Fluvial 

             

1 Equipamentos de 

Grande Porte 

           

1.1 (*) trator de esteiras : 

caterpillar : d8t - com 

Belém Canteiro 240,00 5,00 1,00  207,92  1.039,60 COTAÇÃO  

1.4 Carregadeira de pneus : 

caterpillar : 950h - 3,3 

Belém Canteiro 326,00 5,00 1,00  207,92  1.039,60 COTAÇÃO  

1.5 Motoniveladora : 

caterpillar : 120k 

Belém Canteiro 326,00 5,00 1,00  207,92  1.039,60 COTAÇÃO  

1.6 Retroescavadeira : 

massey ferguson : mf- 

86hs - pneus 

Belém Canteiro 326,00 5,00 1,00  207,92  1.039,60 COTAÇÃO  

1.7 Rolo compactador : 

caterpillar : ps-360 c - de 

Belém Canteiro 326,00 5,00 1,00  207,92  1.039,60 COTAÇÃO  

1.8 Rolo compactador : 

dynapac : ca-250-p - pé 

Belém Canteiro 326,00 5,00 1,00  207,92  1.039,60 COTAÇÃO  

1.10 Trator de esteiras : 

caterpillar : d6n - com 

Belém Canteiro 326,00 5,00 1,00  207,92  1.039,60 COTAÇÃO  

1.12 Vibro-acabadora de 

asfalto : terex : terex vda 

600 sobre esteiras 

Belém Canteiro 326,00 5,00 1,00  207,92  1.039,60 COTAÇÃO  

 Subtotal (Equip. de Grande porte) 8.316,80   

 Equipamentos Origem Destino Distancia 

(Ida 

e Volta) 

Tempo de 

Viagem (horas) 

Quantidade Peso 

(t) 

Preço Transporte Preço 

Total 

Fonte de Preço Equipamento 

Terrestre Fluvial 

2 Mobilização e 

Desmobilização de 

Pessoal 

           

2.1 Engenheiro Civil Belém Canteiro 326,00  1,00  20,00  20,00 COTAÇÃO  

2.2 Técnico de Segurança do 

Trabalho 

Belém Canteiro 326,00  1,00  20,00  20,00 COTAÇÃO  

2.3 Encarregado de 
Pavimentação 

Belém Canteiro 326,00  1,00  20,00  20,00 COTAÇÃO  

2.4 Encarregado de 
Lubrificação 

Belém Canteiro 326,00  1,00  20,00  20,00 COTAÇÃO  

2.5 Apontador Belém Canteiro 326,00  1,00  20,00  20,00 COTAÇÃO  

2.6 Mecânico de Máquinas 

Pesadas 

Belém Canteiro 326,00  1,00  20,00  20,00 COTAÇÃO  



 

 

 

2.7 Motoristas Belém Canteiro 326,00  7,00  20,00  140,00 COTAÇÃO  

2.8 Borracheiro Belém Canteiro 326,00  1,00  20,00  20,00 COTAÇÃO  

2.9 Serventes Belém Canteiro 326,00  4,00  20,00  80,00 COTAÇÃO  

2.10 Operador de Retro 

Escavadeira 

Belém Canteiro 326,00  1,00  20,00  20,00 COTAÇÃO  

2.11 Operador de Trator de 

Esteira 

Belém Canteiro 326,00  2,00  20,00  40,00 COTAÇÃO  

2.12 Operador de Escavadeira Belém Canteiro 326,00  1,00  20,00  20,00 COTAÇÃO  

2.13 Operador de Trator 

Agrícola 

Belém Canteiro 326,00  1,00  20,00  20,00 COTAÇÃO  

2.14 Operador de 
Motoniveladora 

Belém Canteiro 326,00  1,00  20,00  20,00 COTAÇÃO  

2.15 Operador de Carregadeira 

de PNEUS 

Belém Canteiro 326,00  1,00  20,00  20,00 COTAÇÃO  

2.16 Operador de Rolo Belém Canteiro 326,00  3,00  20,00  60,00 COTAÇÃO  

 Subtotal (Pessoal) 560,00   

Mobilização e Desmobilização 

 Equipamentos Origem Destino Distancia 

(Ida e Volta) 

Tempo de 

Viagem (horas) 

Quantidade Peso 

(t) 

Preço Transporte Preço 

Total 

Fonte de Preço Equipamento 

Terrestre Fluvia 

l 

3 Equipamentos / 

Veiculos Leves (ida e 

volta) 

           

3.1 (*) caminhão basculante : 

mercedes benz : 2726 k - 

10 m3 15 t 

Belém Canteiro 240,00 5,00 1,00  155,96  779,80 COTAÇÃO  

3.2 (*) caminhão basculante : 

volvo : fmx 6x4r - 40 

Belém Canteiro 240,00 5,00 1,00  155,96  779,80 COTAÇÃO  

3.3 (*) caminhão carroceria : 

mercedes benz : 2726 k - 

madeira 15 t 

Belém Canteiro 240,00 5,00 1,00  155,96  779,80 COTAÇÃO  

3.4 (*) caminhão carroceria : 

mercedes benz : 710 / 37 - 

4 

Belém Canteiro 240,00 5,00 1,00  74,71  373,55 COTAÇÃO  

3.5 (*) caminhão carroceria : 

mercedes benz : atego 

1418/42 fixa 9 t 

Belém Canteiro 240,00 5,00 1,00  101,70  508,50 COTAÇÃO  

3.6 (*) caminhão carroceria : 

mercedes benz  :  l 

1620/51 - guindauto 6 t x 

m 

Belém Canteiro 240,00 5,00 1,00  101,37  506,85 COTAÇÃO  

3.7 (*) caminhão tanque : 

mercedes benz : 2726 k - 

10.000 

Belém Canteiro 240,00 5,00 1,00  162,20  811,00 COTAÇÃO  



 

 

 

3.8 (*) caminhão tanque : 

mercedes benz : atego 

1418/42 6.000 l 

Belém Canteiro 240,00 5,00 1,00  106,44  532,20 COTAÇÃO  

3.9 (*) equip. distribuição de 

asfalto : ferlex : - montado 

caminhão 

Belém Canteiro 240,00 5,00 1,00  135,39  676,95 COTAÇÃO  

3.10 (*) equip. para 

hidrosemeadura : m. 

benz/consmaq : 1420 

5500 l 

Belém Canteiro 240,00 5,00 1,00  155,96  779,80 COTAÇÃO  

3.11  Belém Canteiro 240,00 5,00 1,00  155,96  779,80 COTAÇÃO  

3.13 (*) máquina para pintura : 

consmaq : - pintura a 

Belém Canteiro 240,00 5,00 1,00  155,96  779,80 COTAÇÃO  

3.15 Aquecedor de fluido 

térmico : tenge : th iii 

Belém Canteiro 240,00 5,00 1,00  155,96  779,80 COTAÇÃO  

3.16 Betoneira : alfa : - 750 Belém Canteiro 240,00 5,00 1,00  155,96  779,80 COTAÇÃO  

3.17 Betoneira : menegotti : - 

400 

Belém Canteiro 240,00 5,00 1,00  155,96  779,80 COTAÇÃO  

3.18 Cavalo Mecânico com 

Reboque : M. 

Benz/Randon : 

LS1634/45 - 29,5 t - 

(220kw) 

Belém Canteiro 240,00 5,00 1,00  207,97  1.039,85 COTAÇÃO  

3.19 Compactador manual : 

wacker : es 60 - soquete 

Belém Canteiro 240,00 5,00 1,00  155,96  779,80 COTAÇÃO  

3.20 Compressor de ar : atlas 

copco : xahs 107pd - 200 

Belém Canteiro 240,00 5,00 1,00  155,96  779,80 COTAÇÃO  

3.30 Máquina para pintura : 

shulz : csl 10/100 l - 

compres. ar p/ pintura c/ 

filtro 

Belém Canteiro 240,00 5,00 1,00  155,96  779,80 COTAÇÃO  

3.33 Tanque de estocagem de 

asfalto : cifali : - 30.000 

Belém Canteiro 240,00 5,00 1,00  155,96  779,80 COTAÇÃO  

3.34 Transportador manual : 

ajs : - carrinho de mão 80 

Belém Canteiro 240,00 5,00 1,00  155,96  779,80 COTAÇÃO  

3.35 Trator agrícola : massey 

ferguson : mf 4291/4 

449a 

Belém Canteiro 240,00 5,00 1,00  155,96  779,80 COTAÇÃO  

3.36 Vassoura mecânica : cmv 

: vm 2440 - 

Belém Canteiro 240,00 5,00 1,00  155,96  779,80 COTAÇÃO  



 

 

 

3.37 Veículo leve : chevrolet : 

s10 - pick up 

Belém Canteiro 240,00 5,00 1,00  75,64  378,20 COTAÇÃO    

 Subtotal (equipamentos /veiculo leves) 17.303,90   

             

 Total Mobilização e Desmobilização 26.180,70   

 

Nº ITEM BASE CODIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO FIC FIT (P) PROD EQUI UNID. 

8.1.1  COMP. 03 Forn. e implantação placa sinaliz. tot.refletiva   4,00 m2 

COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT 

BASE CÓDIGO EQUIPAMENTO UND QTD ULTILIZAÇÃO 

OPERATIVA 

UTILIZAÇÃO IMPRODUTIVO CUSTO OPERATIVO CUSTO 

IMPRODUTIVO 

CUSTO 

TOTAL 

SICRO2 E408 (*) caminhão carroceria : h 1,00 0,50 0,50 74,71 14,89 44,80 

(E) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO 44,80 

BASE CÓDIGO MÃO DE OBRA UND QTD SALARIO HORA CUSTO 

TOTAL 

SICRO2 T501 Encarregado de turma h 0,5 23,56 11,78 

SICRO2 T701 Servente h 3, 9,76 29,28 

(O) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA 41,07 

(A) ACRÉSCIMO DE MÃO-DE-OBRA 8,42 

(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO 94,29 

( [E + O + A] / P ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 23,57 

CUSTO DO FIC  

CUSTO DO FIT  

BASE CÓDIGO MATERIAL UND QTD CUSTO 

UNITÁRIO 

CUSTO 

TOTAL 

SICRO2 M334 Paraf. zinc. c/ fenda 1 1/2"x3/16" un 2, 0,06 0,12 

SICRO2 M335 Paraf. zincado francês 4" x 5/16" un 3, 0,55 1,65 

CUSTO TOTAL DO MATERIAL 1,77 

BASE CÓDIGO COMPOSIÇÃO AUXILIAR UND QTD CUSTO 

UNITÁRIO 

CUSTO 

TOTAL 

SICRO2 1A0186001 Confecção de placa de sinalização tot. refletiva m2 1, 239,81 239,81 

SICRO2 1A0187001 Confecção de suporte e travessa p/ placa de sinal. un 1, 73,69 73,69 

CUSTO TOTAL DAS COMPOSIÇÕES AUXILIARES 313,50 
 

CUSTO TOTAL 338,84 
 

Composicação 04  

PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM 

73916/002 PLACA ESMALTADA PARA und 2 118,51 237,02 

 

 

 
 

21013 

 

 
TUBO ACO GALVANIZADO 

COM COSTURA, CLASSE 

LEVE, DN 50 MM ( 2"), E = 3,00 

MM, *4,40*KG/M (NBR 5580) 

 

 

 
m 

 

 

 
3,5 

 

 

 
25,97 

 

 

 
90,9 

88317 SOLDADOR COM ENCARG H 1 17,55 17,55 

 TOTAL 345,47 
  

COMPOSIÇÃO 05 

Nº ITEM BASE CODIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO FIC FIT (P) PROD EQUI UNID. 

10.1 SETRAN 3 Detalhamento de projeto   1,00 km 

COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT 

BASE CÓDIGO TERCEIRIZADO UND QTD CUSTO 

UNITÁRIO 

CUSTO 

TOTAL 

SETRAN 2 Detalhamento de projeto km 1, 15.200,00 15.200,00 

CUSTO TOTAL DO TERCEIRIZADO 15.200,00 
 

COMPOSIÇÃO 06 

Nº ITEM BASE CODIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO FIC FIT (P) PROD EQUI UNID. 

6.1.2 SICRO2 2S0230000 Imprimação   1.125,00 m2 



 

 

 

COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT 

BASE CÓDIGO EQUIPAMENTO UND QTD ULTILIZAÇÃO OPERATIVA UTILIZAÇÃO IMPRODUTIVO CUSTO OPERATIVO CUSTO CUST 

SICRO2 E007 Trator agrícola : massey ferguson : mf 4291/4 449a h 1,00 0,33 0,67 78,71 14,13 35,44 

SICRO2 E107 Vassoura mecânica : cmv : vm 2440 - h 1,00 0,33 0,67 4,71 0,00 1,55 

SICRO2 E110 Tanque de estocagem de asfalto : cifali : - 30.000 h 2,00 1,00 0,00 20,41 0,00 40,82 

SICRO2 E111 (*) equip. distribuição de asfalto : ferlex : - montado caminhão h 1,00 1,00 0,00 135,39 14,89 135,39 

(E) CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTO 213,21 

BASE CÓDIGO MÃO DE OBRA UND QTD SALARIO CUST 

SICRO2 T511 Encarreg. de pavimentação h 1, 34,26 34,26 

SICRO2 T701 Servente h 3, 9,57 28,71 

(O) CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA 62,98 

(A) ACRÉSCIMO DE MÃO-DE-OBRA 9,77 

(E + O + A) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO 285,96 

( [E + O + A] / P ) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO 0,25 

CUSTO DO FIC  

CUSTO DO FIT  

BASE CÓDIGO MATERIAL UND QTD CUST CUST 

SICRO2 M103 Asfalto diluído cm-30 t 0,0012 7.603,00 9,12 

CUSTO TOTAL DO MATERIAL 9,12 

EQUIPAMENTO MÃO-DE-OBRA ENCARGOS MATE 
RIAL 

TERCEIRIZADO TRANSPORTE CUSTO  

0,19 0,03 0,03 9,12 0,00 0,00 9,37  

  

COMPOSIÇÃO 07 

Nº ITEM BASE CODIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO FIC FIT (P) PROD EQUI UNID. 

1.2 SETRAN 3 Detalhamento de projeto   1,00 km 

COMPOSIÇÃO DE PREÇO PADRÃO DNIT 

BASE CÓDIGO TERCEIRIZADO UND QTD CUSTO 

UNITÁRIO 

CUSTO 

TOTAL 

SETRAN 2 ACOMPANHAMENTO DE CAMPO (TOPOGRAFIA E LABORATÓRIO) mês 1, 8.081,42 8.081,42 

CUSTO TOTAL DO TERCEIRIZADO 8.081,42 



 

 

 

COMPOSIÇÃO BDI - DESONERADO 

Item Parcela do BDI  

1 AC = Taxa de Administração Central 4,01% 

2 S e G = Taxas de Seguro e Garantia 0,32% 

3 R = Taxa de Risco 0,56% 

4 DF = Taxa de Despesas Financeiras 1,02% 

5 L = Taxa de Lucro / Remuneração 6,64% 

6 I = Taxa de incidência de Impostos (PIS, COFINS e ISS) 13,15% 

 

Item Impostos  

6.1 ISS 5,00% 

6.2 PIS 0,65% 

6.3 COFINS 3,00% 

6.4 CPRB 4,50% 

Total Impostos = 13,15% 

Fórmula para o cálculo de BDI 

 
30,10% 

 

Notas: 

1) Alíquota de ISS é determinada pela “Relação de Serviços” do município onde se prestará o serviço conforme art. 1º e art.8º da 

2) Alíquota máxima de PIS é de até 1,65% conforme Lei nº10.637/02 em consonância com o Regime de Tributação da Empresa 

3) Alíquota máxima de COFINS é de 3% conforme inciso XX do art. 10 da Lei nº10.833/03. 

4) Os percentuais dos itens que compõem analiticamente o BDI são so limites referenciais máximos adotados pela Administração 

5) Antes da aplicação do BDI (Teto Empresa de Lucros Real ) os insumos constantes do art.3º da Lei nº10.637/02 deverão sofrer 

Obs. Adequado ao Acordão 2622/2013 do TCU 
 

 



 

 

 



 

 

Município: MOJU - PA 

Obra: PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE RUAS DO MUNICÍPIO DE MOJU - PA 
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO 

 

ITEM DESCRIÇÃO % 
1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS 5º MÊS 6º MÊS 

15 dias 15 dias 15 dias 15 dias 15 dias 15 dias 15 dias 15 dias   

 
2 

 
SERVIÇOS PRELIMINARES 

 
1,89% 

100%      
 

R$ 239.258,64       

R$ 239.258,64      

 
3 

 
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 

 
0,27% 

50%     50%  
R$ 34.062,23       

R$ 17.031,12     R$ 17.031,12 

 
4 

 
TERRAPLENAGEM 

 
7,53% 

33,33% 33,33% 33,33%    
 

R$ 950.600,00       

R$ 316.834,98 R$ 316.834,98 R$ 316.834,98    

 
5 

 
REVESTIMENTO PRIMÁRIO 

 
5,34% 

33,33% 33,33% 33,33%    
 

R$ 674.300,00       

R$ 224.744,19 R$ 224.744,19 R$ 224.744,19    

 
6 

 
DRENAGEM 

 
21,84% 

 25% 25% 25% 25%  
 

R$ 2.758.968,56       

 R$ 689.742,14 R$ 689.742,14 R$ 689.742,14 R$ 689.742,14  

 
7 

 
PAVIMENTAÇÃO 

 
35,61% 

  25% 25% 25% 25%  
R$ 4.497.528,00       

  R$ 1.124.382,00 R$ 1.124.382,00 R$ 1.124.382,00 R$ 1.124.382,00 

 
8 

 
SINALIZAÇÃO 

 
1,90% 

   33,33% 33% 33%  
R$ 239.626,39       

   R$ 79.867,48 R$ 79.867,48 R$ 79.867,48 

 
9 

 
CALÇADA 

 
24,06% 

  25% 25% 25% 25%  
R$ 3.038.870,40       

  R$ 759.717,60 R$ 759.717,60 R$ 759.717,60 R$ 759.717,60 

 
10 

 
9- PROJETO 

 
1,57% 

  25% 25% 25% 25%  
R$ 197.758,60       

  R$ 49.439,65 R$ 49.439,65 R$ 49.439,65 R$ 49.439,65 

TOTAL DO MÊS R$ 797.868,93 R$ 1.231.321,31 R$ 3.164.860,56 R$ 2.703.148,87 R$ 2.703.148,87 R$ 2.030.437,85 R$ 12.630.972,82 

PERCENTUAL SIMPLES (%) 6,32% 9,75% 25,06% 21,40% 21,40% 16%  

ACUMULADO NO MÊS (R$) R$ 797.868,93 R$ 2.029.190,24 R$ 5.194.050,80 R$ 7.897.199,67 R$ 10.600.348,54 R$ 12.630.786,38 

PERCENTUAL ACUMULADO 6,32% 16,07% 41% 63% 84% 100,00% 



 

 

Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU- PA 

Objeto: PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE RUAS DO MUNICÍPIO DE MOJU-PA 

Município/UF: MOJU/PA 

Responsável Técnico: EDMILSON SOUZA 

 
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA 

 
CÓDIGO 

 
DESCRIÇÃO 

COM DESONERAÇÃO SEM DESONERAÇÃO 

HORISTA 

(%) 

MENSALISTA 

(%) 

HORISTA 

(%) 

MENSALISTA 

(%) 

GRUPO A 

A1 INSS 0,00% 0,00% 20,00% 20,00% 

A2 SESI 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 

A3 SENAI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 

A4 INCRA 0,20% 0,20% 0,20% 0,20% 

A5 SEBRAE 0,60% 0,60% 0,60% 0,60% 

A6 Salário Educação 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 

A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 

A8 FGTS 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 

A9 SECONCI 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

A Total 16,80% 16,80% 36,80% 36,80% 

GRUPO B 

B1 Repouso Semanal Remunerado 18,04% Não incide 18,04% Não incide 

B2 Feriados 4,77% Não incide 4,77% Não incide 

B3 Auxílio - Enfermidade 0,90% 0,69% 0,90% 0,69% 

B4 13º Salário 10,79% 8,33% 10,79% 8,33% 

B5 Licença Paternidade 0,08% 0,06% 0,08% 0,06% 

B6 Faltas Justificadas 0,72% 0,56% 0,72% 0,56% 

B7 Dias de Chuvas 1,64% Não incide 1,64% Não incide 

B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,12% 0,09% 0,12% 0,09% 

B9 Férias Gozadas 13,55% 10,46% 13,55% 10,46% 

B10 Salário Maternidade 0,03% 0,02% 0,03% 0,02% 

B Total 50,64% 20,21% 50,64% 20,21% 

GRUPO C 

C1 Aviso Prévio Indenizado 3,84% 2,97% 3,84% 2,97% 

C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,09% 0,07% 0,09% 0,07% 

C3 Férias Indenizadas 0,43% 0,33% 0,43% 0,33% 

C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 4,46% 3,44% 4,46% 3,44% 

C5 Indenização Adicional 0,32% 0,25% 0,32% 0,25% 

C Total 9,14% 7,06% 9,14% 7,06% 

GRUPO D 

D1 Reincidência de Grupo A sobre Grupo B 8,51% 3,40% 18,64% 7,44% 

 
D2 

Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e 

Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado 
0,32% 0,25% 0,34% 0,26% 

D Total 8,83% 3,65% 18,98% 7,70% 

TOTAL (A+B+C+D) 85,41% 47,72% 115,56% 71,77% 



 

 

 
 
 

 
MEMORIA DE CÁLCULO - 2 

PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS 

TABELA 01 - CÁLCULO DE ÁREAS 

 

2 SERVIÇOS PRELIMINARES   

 
 
 
 
 
 

 
2.1 

Placa de obra em chapa de aço galvanizado - BAIRRO 5  

Considerar placa com Largura = 2m e Comprimento = 2m => 2x2x1 4,00 m² 

Placa de obra em chapa de aço galvanizado - BAIRRO 4  

Considerar placa com Largura = 2m e Comprimento = 2m => 2x2x1 4,00 m² 

Placa de obra em chapa de aço galvanizado - BAIRRO 3  

Considerar placa com Largura = 2m e Comprimento = 2m => 2x2x1 4,00 m² 

Placa de obra em chapa de aço galvanizado - BAIRRO 3  

Considerar placa com Largura = 2m e Comprimento = 2m => 2x2x1 4,00 m² 

Placa de obra em chapa de aço galvanizado - BAIRRO 2  

Considerar placa com Largura = 2m e Comprimento = 2m => 2x2x1 4,00 m² 

Placa de obra em chapa de aço galvanizado - BAIRRO 1  

Considerar placa com Largura = 2m e Comprimento = 2m => 2x2x1 4,00 m² 

Obs: Considerou-se duas Placas de obra para cada bairro contemplado com a pavimentação de vias, total 6 bairros: 
  

Total placa de obra: 48,00 m² 

 
 

 
2.2 

ACOMPANHAMENTO DE CAMPO (TOPOGRAFIA E LABORATÓRIO)   

OBS:  Considera-se largura padrão 7,00 m x 10.000 m de extensão total ====> ( 7,00 x 10.000) 
= 70.000,00 m² 

70.000,00 m² 

 

ACOMPANHAMENTO DE CAMPO (TOPOGRAFIA E LABORATÓRIO) 
70.000,00 m² 

2 INSTALAÇÃO DE CANTEIRO   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3 

 

 
Obs: Considera-se a 1ª faixa de 51 a 100 funcionários = 121 m ² de instalação  

 

 

Obs: Considera-se a 1ª faixa de 51 a 100 funcionários = 125 m ² de instalação  

 

 

Obs: Considera-se a 1ª faixa de 51 a 100 funcionários = 12 m ² de instalação  

 

 



 

 

 

 

Obs: Considera-se a 1ª faixa de 51 a 100 funcionários = 28 m ² de instalação  

 

 

Obs: Considera-se a 1ª faixa de 51 a 100 funcionários = 30 m ² de instalação  

 
Total de instalação de canteiro: 121 +125 +12 + 28 + 30 = 316,00 m² 

 
316,00 m² 



 

 

 

 

MEMORIA DE CÁLCULO 3 

SERVIÇO 

4 TERRAPLENAGEM   

 
 

 
4.1 

ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA - (Limpeza da camada inservível) -   

Àrea a ser implantada a pavimentação asfáltica x espessura da camada inservível 

=>70.000,00 x 0,10  *Tabela 1 de Calculo de Area dos Serviços Topograficos - (Projeto de 

Areas) VER Memoria de Calculo 2 - Serv. Preliminares 

 
7.000,00 

 
m³ 

OBS: Considerar espessura da camada inservível = 10cm.   

Total de escavação de Material de Limpeza da Camada Inservível 7.000,00 m³ 

 
 
 

4.2 

TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA COM 

REVESTIMENTO PRIMARIO (Transporte de Material de limpeza da camada inservível 

para área de bota fora) 

  

Considerar total da limpeza da camada inservível x DMT => 7.000,00 x 10  m³xKm 

Considerar DMT igual a 10 Km para o transporte até a área de bota fora.   

Total do transporte de Material de Limpeza Camada Inservível 70.000,00 m³xKm 

 
 
 
 

4.3 

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE 

SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) 

  

Obs: Espessura da Sub base = 10cm, de acordo com a secção transversal apresentada em 

anexo 

  

AREA TOTAL ITEM 2.2 MC 2 x espessura da sub base => 70.000,00 x 0,10 *Tabela 1 de 

Calculo de Area dos Serviços Topograficos - VER Memoria de Calculo 2 - Serv. Preliminares 
 

7000,00 

 
m³ 

Total de execução e compactação de sub base 7000,00 m³ 

 
 

 
4.4 

ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A 

CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (347HP/LÂMINA: 8,70M3). AF_07/2020 

(Material SUB-BASE) 

  

Obs: Espessura da Sub base = 10cm, de acordo com a secção transversal apresentada em   

AREA TOTAL ITEM 2.2 MC 2 x espessura da sub base => 70.000,00 x 0,01 *Tabela 1 de 

Calculo de Area dos Serviços Topograficos - VER Memoria de Calculo 2 - Serv. Preliminares 
7000,00 m³ 

Total de escavação do material de sub base 7000,00 m³ 

 
 

 
4.5 

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

REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (Transporte Material SUB- 

  

OBS: Considerar o volume escavado x DMT (distância da jazida até o local da obra) x 

empolamento => 70.000,00 x 10 x 30% 
91.000,00 m³xKm 

*OBS: Considerar DMT = 10 Km.   

OBS: Considerar Empolamento = 30%   

Total do transporte material SUB- BASE. 91.000,00 m³xKm 

 

4.7 

Regularização e compactação do subleito - Todas as vias   

Adotar o valor total do item anterior 4.6 a àrea total de regulização e compactação de subleito 
+ Saias do Subleito (0,40 x 2 = 0,80 cm) ===> 78.000,00 m² 

78.000,00 
m² 

Total regularização e compactação do subleito 78.000,00 m² 

* DMT para o complemento de Aterro foi considerado a distancia da Jazida igual a 10km. 

 



 

 

 

 

MEMORIA DE CÁLCULO - 4 

PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS 

5 REVESTIMENTO PRIMÁRIO (espessura de 15,00 cm):   

 
5.1 

LIMPEZA SUPERFICIAL DA CAMADA VEGETAL EM JAZIDA (Limpeza da   

Considerar comprimento da jazida x largura da jazida => 100x100 10.000,00 m² 

OBS: Considerar jazida com comprimento de 100m e largura de 100m   

 
 

5.2 

ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 

1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (347HP/LÂMINA: 8,70M3). 

AF_07/2020 (Esc. e carga material de jazida (consv)) 

  

Obs: Espessura da Sub base = 15cm, de acordo com a secção transversal   

AREA TOTAL ITEM 2.2 MC 2 x espessura da sub base => 70.000,00 x 0,15 

*Tabela 1 de Calculo de Area dos Serviços Topograficos - VER Memoria de 
10500,00 m³ 

Total da escavação e carga do material de jazida: 10.500,00 m³ 

 
 

 
5.3 

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO . AF_07/2020 (Transporte da jazida até o 

  

OBS: Considerar o volume escavado x DMT (distância da jazida até o local da 

obra) x empolamento => 10.500,00 x 10 x 30% 
136.500,00 m³xKm 

*OBS: Considerar DMT = 10 Km.   

OBS: Considerar Empolamento = 30%   

Total do transporte material - BASE. 136.500,00 m³xKm 

 
 

5.4 

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA 

PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO 

  

Obs: Espessura da Sub base = 15cm, de acordo com a secção transversal 

apresentada em anexo 

  

AREA TOTAL ITEM 2.2 MC 2 x espessura da sub base => 70000 x 0,15 

*Tabela 1 de Calculo de Area dos Serviços Topograficos - VER Memoria de 
10500,00 m³ 

Total base solo estabilizada: 10.500,00 m³ 
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PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS 

6 DRENAGEM   

    

6.1 DRENAGEM SUPERFICIAL   

 
 
 
 
 

6.1.1 

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

RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA - 

  

 

Considerar somatória de acordo com o projeto de drenagem *Tabela 1 de Calculo de Area 

dos Serviços Topograficos - VER Memoria de Calculo 2 - Serv. Preliminares: 10.000 m 

 

 
10.000,00 

 

 
m 

Considerar o compromento das vias x 2 extremidades da via = > 10.000,00 x 2 20.000,00 m 

Total sarjeta: 20.000,00 m 

 
 
 
 
 

6.1.2 

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

CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X 

BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). 

  

 

Considerar somatória de acordo com o projeto de drenagem *Tabela 1 de Calculo de Area 

dos Serviços Topograficos - VER Memoria de Calculo 2 - Serv. Preliminares: 

  

 
m 

Considerar o compromento das vias x 2 extremidades da via = > 10.000,00 x 2 20.000,00 m 

Total meio-fio: 20.000,00 m 

 
 
 
 

 
6.1.5 

TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA COM 

REVESTIMENTO PRIMARIO (Transporte da areia para assentamento do meio-fio). 

  

Considerar comprimento total a ser implantado o meio-fio x largura do meio-fio x espessura a 

ser aplicada a areia x DMT x empolamento =>20.000,00x0,15x0,05x15x1,10 

 
3300 

 
m³xKm 

OBS: Considerar largura do meio-fio = 15cm.   

OBS: Considerar espessura a ser aplicada a areia = 5cm.   

OBS: Considerar DMT = 20Km.   

OBS: Considerar empolamento = 10%   

6.2 DRENAGEM PROFUNDA   

 
 
 
 

6.2.1 

#REF!   

Considerar somatória de acordo com o projeto de drenagem *Tabela 1 de Calculo de Area 

dos Serviços Topograficos - VER Memoria de Calculo 2 - Serv. Preliminares: 

(111+145+359+249+195+60+60+100+252+128+106+98+90+82+240+127+80+946+84+185+ 

187+513+68+60+118+222+80)=> 5.360,00 M 

 
 

5.360,00 

 
 

m 

Considerar o espaçamento máximo entre as bocas de lobo 60 metros para que não haja 

comprometimento no escoamento das aguas pluviais, sendo assim: o compromento das vias 

extremidades da via = > 5.360,00 m / 60 m 

 
89,33 

 
unid 

Total sarjeta: 90,00 unid 
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PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS 

7 PAVIMENTAÇÃO   

6.1 ASFALTO EM CBUQ 

 
 

7.1.1 

EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO 

ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 

  

Obs: Considerar comprimento total das vias x largura das vias   

AREA TOTAL ITEM 2.2 MC 2 => 70.000 m² *Tabela 1 de Calculo 

de Area dos Serviços Topograficos - VER Memoria de Calculo 2 - 

Serv. Preliminares 

 
70000,00 

 
m² 

Total pintura de ligação: 70.000,00 m² 

 
 
 

7.1.2 

IMPRIMAÇÃO   

Obs: Considerar comprimento total das vias x largura das vias   

AREA TOTAL ITEM 2.2 MC 2 => 70.000 m² *Tabela 1 de Calculo 

de Area dos Serviços Topograficos - VER Memoria de Calculo 2 - 

Serv. Preliminares 

 
70000,00 

 
m² 

Total imprimação de base de pavimentação : 70.000,00 m² 

 
 
 
 
 
 
 
 

6.1.3 

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6M3 EM 

RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - 

  

OBS: Considerar comprimento das vias x largura das vias x 

espessura do pavimento => 70000,00 m² * x 0,03 m 
3500 m³ 

Obs: Espessura do CBUQ = 3,00 cm, conforme projeto em anexo   

** - AREA TOTAL ITEM 2.2 MC 2 => 70.000,00 m² x 0,03 m = 

3.5000 m³ *Tabela 1 de Calculo de Area dos Serviços Topograficos 

- VER Memoria de Calculo 2 - Serv. Preliminares 

  

Total transporte com caminhão basculante: 2100,00 m³ 

OBS: A usina de CBUQ fica localizada no município de Tailândia 

que está a 120 km de distância do município de Moju-PA 

  

OBS:Considerar distância de transporte= 100 km   

Considerar DMT x total transporte => 100 Km x 2100 m³   

Total transporte com caminhão basculante: 210.000,00 m³ x km 

 
 
 
 
 

6.1.4 

CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE 

CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE (CBUQ), 

CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 3,0 CM 

EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017 

  

OBS: Considerar comprimento das vias x largura das vias x 

espessura do pavimento => 70.000 m² ** x 0,03 m 
2100 m³ 

Obs: Espessura do CBUQ = 3,00 cm, conforme projeto em anexo   

** - AREA TOTAL ITEM 2.2 MC 2 => 70.000 m² *Tabela 1 de 

Calculo de Area dos Serviços Topograficos - VER Memoria de 

Calculo 2 - Serv. Preliminares 

  

Total fabricação e aplicação de CBUQ: 2100,00 m³ 
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PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS 

8 SINALIZAÇÃO   

7.1 SINALIZAÇÃO VERTICAL. 

 
 
 

 
7.1.1 

Confecção de placa de sinalização tot. refletiva -   

obs: Considera-se tamanho da placa 60 x 60 cm = 0,36 m² por placa   

Placa R-19(Velocidade máxima) 45,0 und 

Placa indicativa de lombada 10,0 und 

Placa R-1(Pare) 20,0 und 

Placa Velocidade Máxima Permitida R-19 30,0  

Total de placas: 105,0 und 

conisdera-se ==========> 105,00 unidades x 0,36 m² 37,8  

Total de placas em todas as vias: 37,8 m² 

8.1.3 PLACA INDICATIVA DE RUA   

 Considerar 1 esquina da via com placa indicativa de rua. 30,0 und 

Obs: quantidade de vias x nº de esquinas: 30 x 1,00   

Total: 30,0 und 

8.2 LOMBADA   

 
 
 

8.2.1 

Escavação e  carga Material de 1 categoria - LOMBADA   

Considerar área da seção transversal da lombada x largura da via média das vias x 

quantidade de lombada=> 0,2468 x 5,50 x 10 
13,574 m³ 

OBS: Serão executadas lombadas tipo II de acordo com a resolução do CONTRAN 

com largura igual a da pista, comprimento = 3,70m e altura = 0,10m. 

  

OBS: Adotar área da seção transversal da lombada = 0,2468   

OBS: Na RUA DO MARACUJÁ será implantada apenas 1 lombada.   

 
 

8.2.2 

Transp. local c/ basc. 10m3 rodov. não pav -   

Considerar volume escavado para lombadas x DMT x Empolamento => 

3,44x15x25%. 
352,924 m³xKm 

OBS: Considerar DMT = 20Km.   

OBS: Considerar empolamento = 30%   

Total transporte de material para lombadas: 352,924 m³xKm 

7.3 7- SINALIZAÇÃO 

 
OBS: Considerar lombadas TIPO II em conformidade com a resolução Nº 39/98 do CONSELHO NACIONAL DE 

TRÂNSITO - CONTRAN. 

 



 

 

 

7.2 PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM  

 Considerar 1 esquina da via com placa indicativa de rua. 60,0 und 

Obs: quantidade de vias x nº de esquinas: 30 x 2   

Total: 60,0 und 
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PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS 

9.1 CALÇADA   

 
 
 
 
 

9.1.1 

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM 
OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016 

  

 

Considerar somatória de acordo com a *Tabela 1 de Calculo de Area dos Serviços Topograficos - VER Memoria de 

Calculo 2 - Serv. Preliminares: => 10.000,00 m 

 
 

10.000,00 

 
 

m 

Considerar o compromento das vias x largura da calçada x 2 extremidades da via = > 10.000,00 x 1,20 x 2 24.000,00 m² 

Total : 24.000,00 m² 

Total calçada 24.000,00 m² 

 
9.1.2 

ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016   

Considerar área da calçada x espessura do aterro => 24.000,00 m² x 0,08 m 1920 m³ 

Total aterro 1920 m² 

 

 
9.1.3 

TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMARIO 
(Transporte do aterro até o local da obra). 

  

Considerar volume total do aterro x DMT => 26757,12x11x1,25 49920 m³xKm 

Considerar DMT = 20Km   

Considerar empolamento = 30%   

Total Transporte de Aterro 49920 m³xKm 
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ANEXO III 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO COM BASE NO DISPOSTO NA LEI COMPLEMENTAR N°. 123/2006 
E ALTERAÇÕES POSTERIORES 

 

  (nome da empresa) , inscrita no CNPJ nº , por 
intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a)  portador(a) da Carteira de 
Identidade nº  e de CPF nº   DECLARA, para fins do 
disposto no Edital de CONCORRÊNCIA PÚBLICA, sob o Nº 202112160002 – CP/CPL/PMM, sob 
as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da Lei, que esta empresa, na presente data, é 
considerada: 

 
( ) MICROEMPRESA, conforme Inciso I, Art. 3º da Lei Complementar nº. 123/2006 e alterações; 

 
( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inc. II, Art. 3º da Lei Complementar n°. 123/2006 e 
alterações. 

 

DECLARA ainda que a empresa será excluída das vedações constantes do § 4° do Art. 3° da Lei 
Complementar n°. 123, de 14 de dezembro de 2006 e alterações. 

 
 

Local e data. 
 
 

Representante Legal 
 

OBS: A declaração acima deverá ser assinalada com um “X”, ratificando-se a condição jurídica da 
empresa licitante. 
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ANEXO IV 
 

MODELO PARA DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE 

 
 

Para fins de participar na CONCORRÊNCIA PÚBLICA, sob o Nº    202112160002 – CP/CPL/PMM, 
a empresa ......................................., CNPJ ........................., declara sob as penas da lei, que até a 
presente data inexiste fato impeditivo para a sua habilitação, estando ciente da obrigatoriedade de 
declarar ocorrências posteriores. 

 
 

Local e Data. 
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ANEXO V 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO 
(art. 27, inc. V da Lei 8.666/93) 

 
 
 
 
 

.............................................................................................., inscrito no CNPJ 
nº.........................................................., no   intermédio   de   seu   representante   legal   o   (a) 
Sr(a)..............., portador(a) da Carteira de Identidade nº.............. e do CPF nº............, DECLARA, 
para fins do disposto no inciso V do art. 27, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela 
Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho 
noturno, perigoso ou insalubre, e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos. 

 
Ressalva: emprega menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz ( ). 

 
 
 
 

Cidade - UF, de  de    
 
 
 
 
 

 
(representante legal) 
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ANEXO VI 
MINUTA DE CONTRATO 

 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 202112160002 – CP/CPL/PMM 

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 2022XXXX - SEMOURB/PMM 

 
 

(MINUTA DE) CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU, ATRAVÉS DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E 
URBANISMO, E A EMPRESA XXXXX, CONSOANTE 
AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES SEGUINTES: 

 
 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PA, pessoa jurídica de Direito Público Interno, com sede 

na Rua Lauro Sodré, s/nº, Bairro Centro, CEP: 68.450-000, Moju, Estado do Pará, inscrito no CNPJ 

sob o nº 05.105.135/0001-35, devidamente representada neste ato pela Exma. Sra. Prefeita 

Municipal MARIA NILMA SILVA DE LIMA, brasileira, casada, portadora do RG nº 1960879 e do 

CPF nº 249.515.362-34, residente e domiciliada nesta cidade de Moju, através da SECRETARIA 

MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, devidamente representada neste ato pela Sr. Secretário 

Municipal OSEIAS DE MORAES GORDO, brasileiro, casado, portador do RG nº XXXXX - SSP/PA 

e do CPF nº XXXXXX, residente e domiciliado nesta cidade de Moju, doravante denominados 

simplesmente de CONTRATANTE e a EMPRESA XXXXXXXXXXXXX, sediada à XXXXXXXXXXX, 

nº 000, Bairro: XXXXXX, Inscrita no CNPJ sob nº 00.000.000/0001-00, neste ato representado por 

XXXXXXXX, portador do RG sob nº XXXXX-SSP/PA, e do CPF nº XXXXXXX, doravante 

denominado CONTRATADA, ajustam para as finalidades e sob as condições declaradas e 

reciprocamente aceitas o que segue: 

 
 

CLÁUSULA I - DA ORIGEM DO CONTRATO: 
1.1. Este Contrato Administrativo tem como origem o Processo Licitatório na modalidade 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 202112160002 – CP/CPL/PMM. 

 
CLÁUSULA II – DA LEGISLAÇÃO: 
2.1. As cláusulas e condições deste Contrato moldam-se às disposições do artigo 54, parágrafos 1º 
e 2º e art. 55, incisos I a XIII da Lei Federal nº 8.666 de 21/06/93 e suas alterações posteriores a 
qual CONTRATANTE e CONTRATADA estão sujeitas. 

 

CLÁUSULA III - DO OBJETO 
O presente Contrato tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DA 
OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM E URBANIZAÇÃO DE VIAS URBANAS 
NO MUNICÍPIO DE MOJU/PA, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES 
PREVISTA NO PROJETO BÁSICO E DEMAIS DOCUMENTOS DE ENGENHARIA, EM 
ATENDIMENTO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, conforme 
especificações, quantitativos e valores dispostos em relação anexa (ANEXO I) a este Contrato e 
consoante o procedimento licitatório CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 202112160002 – 
CP/CPL/PMM. 

 

CLÁUSULA IV - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
4.1. Os recursos orçamentários necessários ao adimplemento das obrigações por parte da 
CONTRATANTE estão assegurados na seguinte funcional: 
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ORGÃO: 10 Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo 

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10.01Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo 

ATIVIDADE: 15.451.0004.1.006 Vias, Logradouros Urbanos e Próprios Públicos 

ELEMENTO DE DESPESA: 44.90.51.00 Obras e Instalações 

FONTE DE RECURSOS: 1.001 – Recursos Ordinários 

2.520 – Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Recursos 

dos Estados 

4.2 As despesas para o exercício futuro correrão à conta das dotações orçamentárias indicadas em 

termo aditivo ou apostilamento. 
 

CLÁUSULA V - DO PREÇO 
5.1. Pela execução dos serviços, objeto deste Contrato, a CONTRATANTE pagará à 
CONTRATADA o valor global de R$ XXX.XXX,XX (XXXXXXX), conforme Proposta de Preço anexa 
a este Contrato – ANEXO I. 
5.2. Todos os impostos, taxas e demais encargos decorrentes do presente Contrato, serão de 
inteira responsabilidade da CONTRATADA. 

 
CLÁUSULA VI - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
6.2. O pagamento deverá ser realizado em até 30 (trinta) dias, contados a partir da data da 
apresentação da nota fiscal, bem como o atesto da prestação dos serviços pelo fiscal do contrato, 
mediante entrega da Nota Fiscal, em 02 (duas) vias junto à Secretaria Municipal de Finanças, 
mediante: 

a) Nota fiscal/Fatura deve apresentar discriminação resumida dos serviços executados, 
período da medição, número da licitação, número do Termo de Contrato e/ou Convênio, 
observação das normas constantes na Instrução Normativa RFB nº 971/2009 e alterações, 
sem rasuras e/ou entrelinhas. 

b) Cópia da Guia de Recolhimento da Previdência Social – GPS do período de execução do 
serviço, devidamente quitada e autenticada, acompanhada do Relatório GFIP/SEFIP, com 
recolhimentos na matrícula CEI da obra. 

c) Cópia da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, do 
período de execução do serviço, devidamente quitada e autenticada, acompanhada do 
Relatório Analítico da GRF. 

d) A CONTRATADA deverá emitir Nota Fiscal, Fatura ou Recibo de acordo com o estabelecido 
na Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil nº 971, de 13 de novembro de 2009, e 
demais alterações. 

 

6.2. A Prefeitura Municipal reserva-se no direito de recusar o a realizar o pagamento, se no ato 
da verificação e atesto pelo fiscal, o mesmo observar que os serviços não estão de acordo com 
as especificações apresentadas, devendo ser relato o fato por escrito. O pagamento só será 
realizado após as devidas correções pela contratada. 

6.3. Havendo erro na nota fiscal/fatura ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, a 
nota fiscal/fatura será devolvida à CONTRATADA e o pagamento ficará pendente, até que a 
mesma providencie as medidas saneadoras. 

6.4. O prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação 
do documento fiscal, fato esse que não poderá acarretar qualquer ônus adicional para a 
CONTRATANTE, nem deverá haver prejuízo no fornecimento pela CONTRATADA. 

6.5. A CONTRATANTE poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a 
eventuais multas e/ou indenizações devidas pela CONTRATADA. 

 

CLÁUSULA VII – DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO 
7.1. O presente contrato poderá ser alterado unilateralmente pela CONTRATANTE quando da 
ocorrência das hipóteses previstas no Artigo 65, I, da Lei Federal nº. 8.666/1993. 
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7.2. O contrato poderá ainda ser modificado através de acordo entre os contratantes quando 
ocorrerem as hipóteses previstas no artigo 65, II, da Lei 8.666/1993. 
7.3. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos 
ou supressões que se fizerem na obra, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado 
do contrato, e, no caso de reforma de edifício ou equipamento, até o limite de 50% (cinquenta por 
cento), nos termos do artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/1993. 

 
CLÁUSULA VIII - DAS OBRIGAÇÕES 
8.1. DA CONTRATANTE: 
8.1.1. Acompanhar e supervisionar a execução da obra, objeto deste Contrato, através do Fiscal do 
Contrato designado pela Administração, denunciando quaisquer irregularidades constatadas. 
8.1.2. Efetuar o pagamento conforme o acordado e previsto na Cláusula VI deste instrumento. 

 
8.2. A CONTRATADA compromete-se a: 
8.2.1. Executar a obra, objeto do presente Contrato, em tempo hábil, e em conformidade com a 
demanda repassada pela CONTRATANTE. 
8.2.2. Responder pela qualidade e garantia dos serviços executados, obedecendo rigorosamente às 
regras contidas no procedimento licitatório CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 202112160002 – 
CP/CPL/PMM. 
8.2.3. Providenciar a imediata correção das deficiências, falhas ou irregularidades apontadas pela 
CONTRATANTE, na execução da obra, objeto deste Contrato. 
8.2.4. Responder pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da 

execução deste Contrato. 
 

CLÁUSULA IX - DA RESPONSABILIDADE 
9.1. A empresa contratada é responsável, com exclusividade, pela execução do objeto deste 
contrato, respondendo pelos danos que por si, seus prepostos, ou empregados causarem por dolo 
ou culpa à CONTRATANTE. 

 
CLÁUSULA X - DAS PENALIDADES 
10.1. As penalidades a serem aplicadas em caso de descumprimento das obrigações pela 
CONTRATADA são as previstas na Lei Federal nº 8.666 de 21.06.93, em seu Capítulo IV, assim 
considerando: 
a) Advertência; 
b) Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da parcela inadimplida, por infração de qualquer 
cláusula ou condição contratual; 
c) Suspensão temporária de participação em licitações no âmbito da Administração Pública 
Municipal, com impedimento de contratar com essa Administração, por prazo não superior a dois 
(02) anos; 
d) Rescisão unilateral do contrato, pelos motivos descritos no artigo 78, do mesmo Diploma Legal. 

 

CLÁUSULA XI - DA RESCISÃO 
11.1. O presente Contrato Administrativo poderá ser rescindido: 
a) Unilateralmente, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII, do art. 78, da Lei Federal nº 
8.666, de 21.06.93; 
b) Amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de Dispensa de 
Licitação; 
c) Judicialmente, nos termos da Legislação processual. 

 

CLÁUSULA XII- DA VIGÊNCIA 
12.1. O prazo de vigência do contrato será de 12 (Doze) meses, contados a partir da publicação 

do mesmo; 
12.2. O prazo para execução da obra será de 06 (Seis) meses, contados a partir da emissão da 
Ordem de Serviço; 
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12.3. Os prazos de início de etapa de execução, de conclusão e de entrega poderão ser 
prorrogados, desde que devidamente justificados e com base nos motivos apontados no art. 57, § 
1º, incisos I a VI, da Lei Federal nº 8.666/1993. 

 

CLÁUSULA XIII - DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 
13.1. A administração e fiscalização do presente Contrato caberá ao Sr. EDMILSON SOUZA, 
Engenheiro Civil CREA/PA nº 151608875-1, neste ato devidamente designado pela Administração 
Municipal como Fiscal de Contrato. 

 

CLÁUSULA XIV - DO REAJUSTE 
14.1 Só será admitido o reajuste de preços após decorrido o prazo de 12 (doze) meses contados a 
partir da data da apresentação da proposta, desde que o contratado não tenha dado causa ao 
atraso no cronograma físico da obra, e após a análise dos setores competentes sobre a 
admissibilidade. 
14.2 O interessado deverá formalizar o pedido de reajuste juntamente com o pedido de pagamento 

da nota fiscal/fatura dos valores passíveis de reajuste, sob pena de preclusão lógica do direito. 
14.3 O índice a ser aplicado deverá ser o INCC-M, da Fundação Getúlio Vargas. 
14.4 Para cálculo do reajuste aplicar-se-á a seguinte formula: 

 
R = Pi x Ii - I0 onde: 
R = valor do reajustamento; 
Pi = preço inicial dos serviços a serem reajustados; 
Ii = índice nacional da Construção Civil–INCC- M, publicado pela Fundação Getúlio Vargas – FGV 
no 13º mês, contados da data da apresentação da proposta. 
I0 = índice publicado pela Fundação Getúlio Vargas – FGV, referente ao mês da apresentação da 
proposta. 

 

CLÁUSULA XV: DA PUBLICAÇÃO 
15.1. O presente Contrato será publicado em extrato, no Diário Oficial da União, Jornal de Grande 

Circulação, mural da Prefeitura Municipal e Portal de Transparência Municipal, após sua assinatura. 
 

CLÁUSULA XVI - DO FORO 
16.1. Para a solução de quaisquer dúvidas, litígios ou questões decorrentes deste Contrato 
Administrativo, fica declarado competente o Foro da Comarca de Moju, Estado do Pará, com 
renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 
E por estarem assim, justas e Contratadas, firmam o presente Termo em 03 (três) vias de igual teor 
e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas abaixo assinadas, para que produza os efeitos 
legais. 

Moju/PA, XX de XXXXX de 20XX. 

 

 
MARIA NILMA SILVA DE LIMA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU 

CONTRATANTE 

 
 

 
OSEIAS DE MORAES GORDO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO 

CONTRATANTE 
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XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
CONTRATADA 

 

TESTEMUNHAS: 
1    
Nome: 
CI: 
2    

Nome: 
CI: 
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