
 
ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
 

Edital de licitação - Tomada de Preços nº 00001/2019 
Processo Administrativo nº 20190402TP00001 

RUA FRANCISCA TOMAZ DA SILVA-54-CENTRO-CEP: 58815-000-SÃO JOSE DA LAGOA TAPADA/PB CNPJ: 08.999.682/0001-08  

 

EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS N° 00001/2019 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 20190402TP00001 

 

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA LAGOA TAPADA, localizada na Rua 

Francisca Tomaz da Silva, nº 54, Centro, SÃO JOSE DA LAGOA TAPADA – PB torna público 

para conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade de Tomada de 

Preço, para Recapeamento asfáltico em vias públicas urbanas conforme Proposta: 

33429/2018 - Convênio: 866221/2018, no município de São Jose da Lagoa Tapada/PB, 

conforme descrito neste edital e seus anexos. 

 

O procedimento licitatório obedecerá aos preceitos de direito público e, em especial, às 

disposições da Lei N°.8.666, de 21 de junho de 1993, suas alterações e subordinado às condições 

e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. 

 

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de São Jose da Lagoa Tapada 

coordenará todas as fases do processo licitatório. 

 

MODALIDADE: Tomada de Preços 

TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO 

REGIME DE EXECUÇÃO
1
: EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL 

HORÁRIO, DATA E LOCAL PARA A DISPONIBILIZAÇÃO DO EDITAL E 

SEUS ANEXOS PARA ANÁLISE DOS INTERESSADOS: 

 

O Edital e todos os seus Anexos estão disponíveis na internet www.soajoselt.pb.gov.br e 

https://tramita.tce.pb.gov.br/tramita/pages/main.jsf na sala da Comissão Permanente de Licitação 

da Prefeitura, na Rua Francisca Tomaz da Silva, nº 54, Centro, São Jose da Lagoa Tapada – PB, 

podendo ser obtido  em CD-ROM, de segunda a sexta-feira, das 07:30 horas às 11:30 horas. 

 

Os envelopes contendo a documentação para habilitação e proposta de preços deverão ser 

entregues até o dia 11/03/2019, às 09h00min horas, na Comissão Permanente de Licitação da 

Prefeitura, na Rua Francisca Tomaz da Silva, nº 54, Centro, São Jose da Lagoa Tapada – PB. 

 

                                                 
1
 Portaria Interministerial nº 424/2016 -  obras de construção iguais ou superiores a R$ 250.000,00 e inferiores a R$ 750.000,00, exceto reforma 

ou obras lineares, deverão, necessariamente, ser contratadas por regime de execução por preço global; 

 

http://www.soajoselt/
https://tramita.tce.pb.gov.br/tramita/pages/main.jsf
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Os licitantes interessados em participar do certame não necessitam encaminhar seus 

representantes legais para entregar os envelopes com a documentação e as propostas, assim como 

as declarações complementares fora dos envelopes, podendo, inclusive, encaminhá-los 

via Correio ou outro meio similar de entrega, atentando para a data e horário final para 

recebimento dos mesmos, constantes neste Edital. A correspondência deverá ser endereçada para 

a Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de São Jose da Lagoa Tapada, 

localizada na Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura, na Rua Francisca Tomaz da 

Silva, nº 54, Centro, São Jose da Lagoa Tapada – PB  

 

Nenhum outro envelope ou declaração complementar será recebido pela 

Comissão Permanente da Licitação da Prefeitura Municipal de São Jose da Lagoa Tapada 

após data e horário estipulados neste Edital. 

 

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de São Jose da Lagoa Tapada 

não se responsabiliza, em hipótese alguma: 

 

a) por envelopes enviados por via postal ou meio similar e que não estejam em poder da 

Comissão até a data e horário estipulados neste Edital. 

 

b) por envelopes entregues em outro local, mesmo estando nas dependências da Prefeitura 

Municipal de São Jose da Lagoa Tapada, e que não estejam em poder da comissão até a data, 

horário e local estipulados neste Edital 

 

Os conjuntos de documentos relativos à habilitação e à proposta de preços deverão ser entregues 

separadamente, em envelopes fechados e lacrados, rubricados no fecho e identificados com o 

nome do licitante e contendo em suas partes externas e frontais, em caracteres destacados, os 

seguintes dizeres: 

 

Envelope Nº 01 – Habilitação 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA LAGOA 

TAPADA-PB 

Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de São 

Jose da Lagoa Tapada 

Tomada de Preços Nº 00001/2019. 

Data e Hora: 11/03/2019, às 09h00min. 

Razão Social: (dispensado se o envelope for timbrado) 
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Envelope Nº 02 – Proposta de Preços. 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA LAGOA 

TAPADA-PB 

Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de São 

Jose da Lagoa Tapada 

Tomada de Preços Nº 00001/2019. 

Data e Hora: 11/03/2019, às 09h00min. 

Razão Social: (dispensado se o envelope for timbrado) 

 

 

 

ABERTURA DOS ENVELOPES DE HABILITAÇÃO E PROPOSTAS (ENVELOPE Nº 01 e 

02) 

 

 

Às 09h00min (horário local), do dia 11 de março de 2019, na sala Rua Francisca Tomaz da Silva, 

nº 54, Centro, São Jose da Lagoa Tapada – PB  terá início a sessão pública para abertura dos 

envelopes de habilitação e propostas, iniciando com a abertura dos envelopes contendo a 

documentação de habilitação. 

 

Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do 

certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil 

subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecidos, desde que não haja 

comunicação da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de São Jose da 

Lagoa Tapada em sentido contrário. 

 

Caso não seja encerrada em tempo hábil a primeira sessão pública ou algum licitante entre com 

recurso na fase de habilitação, a comissão poderá alterar a data e o local da abertura dos 

envelopes de proposta, a comunicação será feita através do portal da Prefeitura 

www.soajoselt.pb.gov.br  

1. DO OBJETO. 

 

1.1. A presente Tomada de Preços tem por objeto Contratação de Empresa Especializada para: 

Recapeamento asfáltico em vias públicas urbanas conforme Proposta: 33429/2018 - Convênio: 

866221/2018, no município de São Jose da Lagoa Tapada/PB,. 

 

http://www.soajoselt/
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2 DA DESPESA E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

2.1. A despesa com a contratação do serviço, estimada em R$ 366.920,33, conforme 

orçamento estimativo disposto no Projeto Básico e correrá à conta das dotações 

orçamentárias: 

 

Recursos oriundos do Convênio nº 866221/2018 entre o Ministério das Cidades e o 

Município de São Jose da Lagoa Tapada/PB, com a seguinte contrapartida; R$ 1.285,71 

Recursos Próprios do Município de São Jose da Lagoa Tapada: 

02.070-SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. 

PROGRAMA: PLANEJAMENTO URBANO – OPERAÇÃO Nº 1052949-12 

Nº PROPOSTA SICONV: 33429/2018 

2.2 O valor acima exposto é o máximo que a Prefeitura Municipal de São Jose da Lagoa Tapada 

se dispõe a pagar pela consecução do objeto desta licitação, fixado conforme orçamento 

estimativo disposto no Projeto Básico. 

 

 

3. DA IMPUGNAÇÃO E PEDIDO DE INFORMAÇÕES SOBRE O EDITAL 

 

3.1 Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar falha ou irregularidade contida no Edital, 

devendo protocolar o pedido até 05 (cinco) dias úteis antes da data fixada para a abertura dos 

envelopes de habilitação. À Administração cabe julgar e responder à impugnação em até 03 (três) 

dias úteis, conforme o art. 41, parágrafos 1º e 2º da Lei 8.666/93. 

 

3.2 Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital perante esta Administração, o licitante 

que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder a abertura dos envelopes de habilitação, pelas 

falhas ou irregularidades que viciariam este Edital, hipótese em 

que tal comunicação não terá efeito de recurso. 

 

3.3 A impugnação interposta poderá ser realizada por petição protocolada na sala da Comissão 

Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de São Jose da Lagoa Tapada localizada na Rua 

Francisca Tomaz da Silva, nº 54, Centro, São Jose da Lagoa Tapada – PB no horário de 08:00 às 

12:00 horas oras (horário de local), de segunda a sexta-feira, em dias úteis, ou por meio do 

endereço eletrônico pmsaojose.licitacao@gmail.com. 

 

3.4 A impugnação feita tempestivamente não impedirá o licitante de participar do processo 

licitatório até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente. 
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3.5 Não serão conhecidas as impugnações interpostas, vencidos os  

respectivos prazos legais. 

 

3.6 Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será definida e 

publicada nova data para realização do certame. 

 

3.7 A solicitação de esclarecimento a respeito de condições deste edital e de outros assuntos 

relacionados à presente licitação deverá ser efetuada pelas empresas interessadas em participar 

do certame, até o 2º (segundo) dia útil que anteceder a data estabelecida no preâmbulo deste 

instrumento convocatório para a reunião de recebimento e abertura dos envelopes “Habilitação”. 

 

3.7.1 Em caso de dúvidas, relativamente ao Edital e seus anexos, a interessada deverá contatar a 

Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de São Jose da Lagoa Tapada 

localizada na sala Rua Francisca Tomaz da Silva, nº 54, Centro, São Jose da Lagoa Tapada – PB 

telefone (83) 3538-1155, no horário de 07h:30 às 11h:30 (horário local), de segunda a sexta-feira, 

em dias úteis, ou por meio do endereço eletrônico pmsaojose.licitacao@gmail.com para a 

obtenção de esclarecimentos que julgar necessários. 

 

 

3.8 As respostas às impugnações e aos esclarecimentos prestados 

pela Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de São Jose da Lagoa Tapada 

aos interessados deverão ser autuadas no processo licitatório e estarem disponíveis para 

conhecimento público. 

 

3.9 A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de São Jose da Lagoa Tapada 

colocará à disposição na Internet, no link http://saojoselt.pb.gov.br/licitacoes, através da 

publicação de notas, as solicitações de esclarecimentos e os pedidos de 

impugnação, com as respectivas respostas da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura de 

São Jose da Lagoa Tapada, ficando sob responsabilidade dos interessados acessá-lo para 

obtenção de informações e acompanhamento do processo. 

 

3.9.1 As solicitações de esclarecimentos e os pedidos de impugnação, com as respectivas 

respostas da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura de São Jose da Lagoa Tapada, 

também poderão ser comunicadas via e-mail pmsaojose.licitacao@gmail.com às licitantes, 

aplicando-se igualmente os prazos dispostos no art. 41, parágrafos 1º e 2º da Lei 8.666/93. 

http://saojoselt.pb.gov.br/licitacoes
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3.10 As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no 

certame. 

 

4. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO. 

 

4.1. CONDIÇÕES GERAIS 

 

4.1.1. Poderão participar da presente licitação empresas do ramo pertinente ao objeto da licitação, 

legalmente estabelecidas no país, que, na fase de habilitação, comprovem possuir os requisitos de 

qualificação exigidos no presente edital para a execução de seu objeto. 

 

4.2. Não poderão participar desta licitação: 

4.2.1. Empresas sob processo de falência; 

4.2.2. Empresas reunidas sob a forma de consórcio ou quaisquer outras modalidades de 

associação; 

4.2.3. Empresas que, na data designada para a apresentação da documentação e da proposta, 

estejam suspensas de participar de licitações e/ou impedidas de contratar com Prefeitura de São 

Jose da Lagoa Tapada, ou tenham sido declaradas inidôneas por qualquer órgão da 

Administração Pública, e que ainda não tenham sido reabilitadas; 

4.2.4. O autor do projeto, básico ou executivo, pessoa física ou jurídica; 

4.2.5. Empresa isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou 

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

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

4.2.6. Servidor ou dirigente da Prefeitura de São Jose da Lagoa Tapada contratante ou 

responsável pela licitação. 

 

4.3. Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, cópia 

autenticada em cartório competente, por publicação em órgão da imprensa oficial ou por cópias, 

desde que sejam apresentados os originais, até 24 horas antes do ato de abertura do Envelope Nº 

1, para autenticação pela Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de São Jose 

da Lagoa Tapada – PB. 

 

 

5. DO CREDENCIAMENTO. 

 

5.1. Cada licitante far-se-á representar perante a Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura 

Municipal de São Jose da Lagoa Tapada por apenas uma pessoa, admitindo-se como 
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representante o diretor, ou sócio com poderes de gerência ou pessoa habilitada por meio de 

procuração ou credenciamento, com firma reconhecida em cartório.  

5.2. A instituição de representante perante a Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura 

Municipal de São Jose da Lagoa Tapada será realizada no ato da entrega do envelope de 

habilitação Nº 1, no local, data e horário indicados no preâmbulo deste Edital, ocasião em que o 

representante se identificará perante a Comissão, entregando-lhe cópia autenticada da Carteira de 

Identidade e dos documentos mencionados nos subitens 5.3 ou 5.4, os quais serão analisados pela 

Comissão antes do início da sessão de abertura. 

5.3. Quando o representante for diretor ou sócio com poderes de gerência, deverá apresentar à 

Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de São Jose da Lagoa Tapada, cópia 

autenticada ou original do contrato social ou ata de assembléia geral da empresa licitante, a fim 

de comprovar a sua qualidade de representante legal. 

5.4. Quando o representante for pessoa habilitada por meio de procuração ou credenciamento, 

deverá entregar à Comissão cópia autenticada da Carteira de Identidade, bem como do 

documento de credenciamento ou do instrumento particular de procuração outorgado pela 

empresa licitante, com firma reconhecida e com a previsão de outorga de amplos poderes de 

representação, inclusive com poderes para interposição e desistência de recurso e para o 

recebimento de intimações, devendo constar o endereço para envio das intimações e devendo o 

subscritor da procuração estar devidamente identificado, acompanhada do correspondente 

instrumento de constituição da empresa, quando for o caso, que comprove os poderes do 

mandante para a outorga, conforme ANEXO I. 

5.5. A não apresentação ou incorreção dos documentos mencionados nos subitens 5.2, 5.3 e 5.4 

não inabilitará a licitante, mas impedirá o representante de se manifestar e de responder pela 

empresa. 

 

 

6. DO ENVELOPE Nº. 01 – DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO. 

 

6.1. Relativamente à habilitação jurídica da licitante: 

 

a) Cópia de CPF e RG de todos os sócios da licitante; 

 

b) prova de registro comercial, no caso de empresa individual; 

 

c) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor e suas alterações, devidamente registrado 

na Junta Comercial, em se tratando de sociedades comerciais; 

 

d) ato constitutivo devidamente registrado no cartório do Registro Civil de Pessoas Jurídicas 

tratando-se de sociedades civis, acompanhado de prova da diretoria em exercício; 
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e) decreto de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo 

órgão competente, tratando-se de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, 

quando a atividade assim o exigir. 

 

6.2. Relativamente à regularidade fiscal e trabalhista da licitante: 

 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda 

(CNPJ); 

 

b) Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual e/ou Municipal (Alvará de 

funcionamento da licitante), se houver, relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao 

seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 

 

c) Prova de quitação com a Fazenda Federal (Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, 

abrangendo inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas “a” e “d” do parágrafo único 

do art. 11 da Lei n° 8.212/91), Estadual e Municipal de acordo com o disposto no art. 29, inciso 

III, da Lei nº. 8.666/93, dentro do prazo de validade; 

 

d) Certificado de Regularidade do FGTS, expedido pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, 

conforme alínea “a” do art. 27 da Lei nº. 8.036/90, devidamente atualizado; 

 

e) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 

apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas CNDT, nos termos do Título VII-A 

da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 

1943. 

 

 

6.3. Relativamente à qualificação econômico-financeira da licitante: 

 

a) Certidão Negativa de falência ou concordata, expedida pelo órgão competente. Caso a certidão 

seja emitida eletronicamente, esta terá validade de 54 (trinta) dias, contados a partir da data de 

sua emissão, nos termos do Art. 1°, § 1° da Resolução n° 17, de 20 de FEVEREIRO de 2010; 

 

b) Balanço do último Exercício Financeiro da empresa licitante, transcrito e devidamente 

registrado na Junta Comercial, apresentado na forma da Lei, ou seja, mediante publicação do 

diário oficial, em jornal  ou  por  registro  ou  autenticação  de  cópia  ou  fotocópia  do  original  

ou  do  livro  diário  do  domicílio  da licitante  que  comprovem  a  boa  situação  financeira  da  

empresa,  vedada  a  sua  substituição  por  balancetes  ou balanços provisórios, podendo ser 
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atualizados por índices oficiais, quando encerrados há mais de 03 (três) meses da  data  da  

apresentação  da  proposta,  tomando  como  base  a  variação  ocorrida  no  período  do  Índice 

Geral  de Preços – Disponibilidade  Interna –  IGP – DI, publicado pela Fundação Getúlio 

Vargas. O Balanço deverá ser apresentado de acordo com a Lei Federal nº 11.638 de 28 de 

Dezembro de 2007 e a Resolução CFC nº 1.255/09, com as seguintes demonstrações contábeis
2
:  

 

b.1) Termo de abertura e do encerramento com a devida Chancela da Junta Comercial; 

b.2) Demonstração do Resultado do Exercício – DRE; 

b.3) Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados – DLPA ou Demonstração das 

Mutações do Patrimônio Líquido - DMPL; 

b.4) Notas explicativas das Demonstrações Contábeis; 

b.5) Demonstração do Fluxo de Caixa – DFC. 

 

 

c) As empresas constituídas no exercício em curso deverão 

apresentar cópia do balanço de abertura ou cópia do livro diário 

contendo o balanço de abertura, inclusive com os termos de 

abertura e encerramento; 

 

d) O balanço deverá apresentar os seguintes índices: ILC (Índice de liquidez Corrente) ILG 

(Índice de Liquidez Geral), SG (Solvência Geral): iguais ou maiores que 1(um), os quais serão 

verificados através da seguinte fórmulas:  
 
Índice de Liquidez Corrente (LC)  

Ativo Circulante  

LC = __________________________  
Passivo Circulante 

 

 

Índice de Liquidez Geral (LG)  
Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo  

LG = __________________________________________________________  
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 

 
 
Índice de Solvência Geral (SG)  

Ativo Total  

SG = _____________________________________________________________  

Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 

                                                 
2
 O licitante declarado microempresa e empresa de pequeno porte poderão apresentar seu balanço patrimonial e 

demonstrações contábeis na forma da lei Resolução CFC nº 1.418/2012, item 26 do ITG 1000 – Modelo Contábil 
para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte. 
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e) A comprovação dos índices referidos no item “d”, deverão se basear nas informações 

constantes nos documentos listados no item “b ou “c”, constituindo obrigação exclusiva do 

licitante a apresentação dos cálculos de forma objetiva, conforme o ANEXO X – 

APRESENTAÇÃO DE ÍNDICES CONTÁBEIS (MODELO). 

 

f) comprovação de garantia de participação na presente licitação, mediante caução em dinheiro
3
 

ou títulos da dívida pública
4,

 seguro garantia ou fiança bancária no valor de R$ 3.600,00 (três mil 

e seiscentos reais), nos termos Art. 31, III, 8.666/93, devendo ser apresentado dentro do envelope 

de habilitação.  

 

 

SUMULA 275 

Para fins de qualificação econômico-financeira, a Administração pode exigir das 

licitantes, de forma não cumulativa, capital social mínimo, patrimônio líquido 

mínimo ou garantias que assegurem o adimplemento do contrato a ser 

celebrado, no caso de compras para entrega futura e de execução de obras e 

serviços. 

 

Fundamento Legal  

– Lei n° 8.666/1993, art. 31, § 2º.  

 

                  

 

6.4. Relativamente à qualificação Técnica da licitante: 

 

a) Certidão de Registro de Pessoa Jurídica, expedido pelo CREA ou pelo CAU, na qual conste no 

quadro de responsáveis técnicos, pelo menos 01 (um) técnico profissional de nível superior 

habilitado na área engenharia civil ou arquitetura. 

 

 

b) Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em 

características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, por meio da apresentação de 

atestados de capacitação técnico-operacional, em nome da empresa licitante, fornecidos por 

pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando a execução por meio de profissional 

habilitado na área acima citada, de obra ou serviço de características semelhantes, limitadas às 

parcelas de maior relevância do objeto da licitação. 

 

                                                 
3
 Cópia de deposito na conta bancária do município.  

4
  Os títulos da Dívida Pública devem atender as exigências legais do inciso I do Art. 56 da Lei 8.666/93 e 

estarem reconhecidamente válidos pelo Governo Federal, observando-se os Decretos-leis nº 263, de 
28/02/1967 e nº 396, de 30/12/1968.  
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b.1) Não será permitida a apresentação de atestado de capacidade técnico-operacional emitido 

pela própria empresa; 

 

b.2) A empresa que apresentar atestado de capacidade técnico-operacional em nome de si mesma 

será inabilitada, pois a atestação, como instrumento de prova, pressupõe, necessariamente, a 

expedição de documento por terceiro desinteressado no resultado do certame; 

 

b.3) Os quantitativos de serviços das parcelas de maior relevância acima mencionadas referentes 

a capacitação técnico-operacional, em nome da empresa licitante, conforme Parecer Técnico do 

Setor de Engenharia, são: 

 

 

b.3.1) CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO 

BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), BINDER, COM ESPESSURA DE 3,0 CM 

– INCLUSIVE TRANSPORTE;  

 

QUANTITATIVO MÍNIMO: VOLUME 85,00M³  

 

b.3.1) CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO 

BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM 

ESPESSURA DE 3,0 CM – INCLUSIVE TRANSPORTE; 

 

QUANTITATIVO MÍNIMO: VOLUME 85,00M³  

 

Súmula 263/2011 do Tribunal de Contas da União: 

 

 “Para a comprovação da capacidade técnico-operacional das 

licitantes, e desde que limitada, simultaneamente, às parcelas de maior 

relevância e valor significativo do objeto a ser contratado, é legal a 

exigência de comprovação da execução de quantitativos mínimos em 

obras ou serviços com características semelhantes, devendo essa 

exigência guardar proporção com a dimensão e a complexidade do 

objeto a ser executado”. 

 

 

 

 

c) Comprovação da licitante de possuir em seu quadro permanente, na data prevista para entrega 

da proposta, profissional de nível superior habilitado na(s) área(s) referida(s) na alínea “a” acima, 

detentor de atestados de responsabilidade técnica, devidamente registrados no CREA e/ou CAU 

da região onde os serviços foram executados, acompanhado(s) da(s) respectiva (s) Certidão (ões) 

de Acervo Técnico – CAT, que  comprove(m) ter executado os serviços de características 
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semelhantes, limitadas exclusivamente às parcelas de maior relevância e valor significativo do 

objeto da licitação, adiante descritas.  

 

c.1) As parcelas de maior relevância e de valor significativo mencionadas referentes a 

capacitação técnico-profissional, conforme Parecer Técnico do Setor de Engenharia, são: 

 

 

c.1.1) CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO 

BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), BINDER, COM ESPESSURA DE 3,0 CM 

– INCLUSIVE TRANSPORTE; 

 

c.1.2) CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO 

BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM 

ESPESSURA DE 3,0 CM – INCLUSIVE TRANSPORTE; 

 

d) 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(ões) do CREA, não sendo 

aceitas certificações através de carimbos; 

 

e) A comprovação do vínculo do(s) profissional(is) responsável(is) técnico(s) deverá ser efetuada 

mediante apresentação de um dos documentos a seguir indicados: 

 

e.1) Empregado: Cópia da ficha ou livro de registro de empregado registrada na DRT ou, 

ainda, cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social; 

 

e.2) Sócio: Contrato Social devidamente registrado no órgão competente; 

 

e.3) Diretor: Cópia do Contrato Social, em se tratando de firma individual ou sociedade 

limitada, ou cópia da ata de eleição devidamente publicada na imprensa, em se tratando 

de sociedade por ações; 

 

e.4) Cópia de contrato de prestação de serviços entre o profissional e a empresa, que 

comprova sua relação de trabalho no quadro da licitante, nos termos da jurisprudência do 

Tribunal de Contas da União (Acórdãos n.º 80/2010, 1043/2010 e 5495/2010-P); 

 

e.5) Cópia da Certidão expedida pelo CREA da Sede ou Filial da licitante onde consta o 

registro do profissional, com indicação do(s) Responsável(eis) Técnico(s). 

 

f) Para a comprovação de execução de obra ou serviços similares, limitadas às parcelas 

discriminadas nas alíneas "b" e “c” acima, poderão ser apresentados um ou mais atestados, desde 

que comprove(m) trabalho de características semelhantes ao objeto da presente licitação; 
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g) 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 54, 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. 

 

i) Apresentar relação de maquinas e equipamentos necessários para execução do objeto desta 

licitação, nos termos do § 6º do Art. 54 da Lei 8.666/93. 

 

j) Declaração de vistoria assinado pelo servidor responsável, conforme modelo ANEXO II deste 

edital 

 

 A vistoria será acompanhada por servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-

feira, pela manhã das 08 horas às 12 horas, devendo o agendamento ser efetuado previamente 

pelo telefone (83) 3561-1021 ou pelo e-mail cpl.bernardino@gmail.com; 

 

 O prazo para vistoria iniciar-se-á no dia útil seguinte ao da publicação do Edital, 

estendendo-se até o dia útil anterior à data prevista para abertura dos envelopes; 

 

 Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, deverá portar documento oficial 

com foto dentro do prazo de validade e documento expedido pelo(a) responsável legal da 

empresa comprovando sua habilitação para a realização da vistoria; 

 

l) A vistoria não será obrigatória, devendo a empresa que decidir por não fazê-la, apresentar 

DECLARAÇÃO DE ABSTENÇÃO DE VISTORIA conforme modelo ANEXO III deste Edital 

 

6.5. Relativamente à qualificação Complementar: 

 

a) Declaração da licitante, em cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da 

Constituição Federal, Lei Nº. 9.854/99 e no Decreto Nº. 4.358/2002, de que não emprega menor 

de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 

(dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze anos) – ANEXO IV; 

 

b) Declaração, sob as penalidades cabíveis, de inexistência de fato superveniente impeditivo da 

habilitação, conforme ANEXO V; 

 

 

c) Declaração de conhecimento dos projetos, conforme modelo constante no ANEXO VI deste 

Edital 

 

d) Declaração de que está ciente, concorda com as condições, bem como de que cumpre 

plenamente os requisitos de habilitação definidos e que sua proposta está em conformidade com 
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as exigências deste Edital e seus anexos conforme modelo constante no ANEXO VII deste 

Edital. 

 

e) Declaração, devidamente assinada pelo representante legal da empresa, bem como de seu 

responsável técnico
5
, de Elaboração Independente de Proposta (§2º do art. 1º da Instrução 

Normativa nº. 2, de 16 de setembro de 2009, da Secretaria de Logística e Tecnologia da 

Informação – SLTI / Ministério do Planejamento), conforme ANEXO VIII deste ato 

convocatório; 

 

6.6 Para fins de habilitação, será verificada a existência de registros impeditivos de contratação 

no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas/CGU, disponível no Portal 

Transparência (http://www.portaltransparencia.gov.br), em atenção ao art. 97, caput e parágrafo 

único, da Lei nº 8.666/1993, conforme Acórdão nº 1.793/2011 – Plenário do TCU, bem como será 

procedida consulta no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade 

Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça 

(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php). 

 

6.7. Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados por qualquer processo de 

cópia autenticada em cartório ou publicados em órgão da imprensa oficial. 

 

6.8. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, beneficiadas pelo regime diferenciado e 

favorecido previsto na Lei Complementar nº 123/06, deverão entregar até à hora estabelecida 

para a abertura dos envelopes de Documentação de Habilitação a Declaração de Enquadramento 

como Empresa de Pequeno Porte, ou seja, no ato do credenciamento dos licitantes, conforme 

ANEXO XI do Edital. 

 

6.8.1 Para efeitos desta Licitação, consideram-se Microempresas ou Empresas de Pequeno porte, 

respectivamente, as empresas que se enquadram nas definições do Inciso II do artigo 3º da Lei 

Complementar nº 123/06. Não se inclui no regime diferenciado e favorecido, para nenhum efeito 

legal, a pessoal jurídica incluída nas vedações estabelecidas no Parágrafo 4º do artigo 3º da Lei 

Complementar nº 123/06. 

 

6.8.2. O licitante é responsável por solicitar seu desenquadramento da condição de microempresa 

ou empresa de pequeno porte quando houver ultrapassado o limite de faturamento estabelecido 

no art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006, no ano fiscal anterior, sob pena de ser declarado 

                                                 
5
 A comissão poderá fazer diligência para verificar a veracidade da assinatura do Responsável 

Técnico, nos termos do Art. 43, §3º, da Lei 8.666/93, tendo em vista a suspeita que alguns 

empresários de construção civil têm falsificado a assinatura dos seus responsáveis técnicos.  

http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php)
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp123.htm#art3
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inidôneo para licitar e contratar com a administração pública, sem prejuízo das demais sanções, 

caso usufrua ou tente usufruir indevidamente dos benefícios previstos nesta Lei. 

 

6.8.3 O licitante deverá declarar, sob as penas da lei, de que cumpre os requisitos legais para a 

qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte, e que está apto a usufruir do 

tratamento favorecido estabelecido nos art. 42 ao art. 49 da Lei Complementar nº 123, de 2006, 

conforme ANEXO XI do Edital. 

 

6.9. Toda e qualquer documentação emitida pela empresa deverá ser datada e assinada por 

seu representante legal, devidamente qualificado e comprovado. 

 

7. DO ENVELOPE Nº 02 – PROPOSTA DE PREÇOS. 

 

7.1. A proposta deverá ser apresentada em única via, de forma clara e detalhada, devidamente 

datada, assinada na última folha e rubricada nas demais pelo representante legal e pelo(s) seu(s) 

responsável(eis) técnico(s) da licitante, nos termos da Lei 5.194/66, atendendo as seguintes 

exigências:   

 

a) Os preços ofertados devem ser expressos em real (R$), unitários e totais, com duas casas 

decimais, indicando o valor global da proposta, em algarismo e por extenso, e devem 

compreender todos os custos e despesas que, direta ou indiretamente decorra do cumprimento 

pleno e integral do objeto deste edital e seus anexos, tais como e sem se limitar a: materiais, 

equipamentos, ferramentas, instrumentos, despesas com deslocamentos, seguro, seguro de 

transporte e embalagem, salários, honorários, encargos sociais e trabalhistas, previdenciários e 

securitários, lucro, taxa de administração, tributos e impostos incidentes, ou outros encargos não 

explicitamente citados; 

 

b) Em caso de não incidência e/ou isenção de imposto, a licitante deverá indicar o documento 

legal que determine o benefício; 

 

c) Todos os preços da PROPOSTA devem ser apresentados como definitivos, não sendo aceitos 

quaisquer hipóteses que tornem os preços inconclusos, tais como indicação de preços estimados, 

reembolso de valores não discriminados na PROPOSTA ou menções de descontos ou acréscimos 

de preços ou quaisquer vantagens em relação à PROPOSTA de outra licitante; 

 

d) Os preços apresentados, considerando os descontos, se houver, deverão ser preços finais e não 

serão considerados alegações e pleitos das licitantes para majoração dos preços unitários e totais. 

Os descontos, quando houver, deverão estar inclusos nos preços unitários e totais propostos; 

 

e) Não poderá haver cotação parcial das quantidades contidas nas planilhas de quantitativas de 

serviços e preços unitários constante do ANEXO XIII deste edital; 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp123.htm#art42


 
ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
 

Edital de licitação - Tomada de Preços nº 00001/2019 
Processo Administrativo nº 20190402TP00001 

RUA FRANCISCA TOMAZ DA SILVA-54-CENTRO-CEP: 58815-000-SÃO JOSE DA LAGOA TAPADA/PB CNPJ: 08.999.682/0001-08  

f) Apresentar planilha de quantitativos e preços unitários de conformidade com a planilha de 

quantitativos e preços fornecida. O seu conteúdo deverá ser impresso em única via, assinada pelo 

representante legal e pelo responsável técnico da empresa, de acordo com Lei 5.194/66 e 

Resolução nº 282 de 24 de agosto de 1983 do CONFEA/CREA, bem como Lei Federal nº 

12.378, de 31 de dezembro de 2010 (Regulamenta o exercício da Arquitetura e Urbanismo-

CAU/BR); 

 

g) Informar prazo de validade da proposta, o qual não deverá ser inferior a 60 (sessenta) dias 

consecutivos a contar da data de sua apresentação e o prazo de execução das obras será de 04 

(quatro) meses, a contar da emissão da Ordem de Serviço; 

 

f) Apresentar Cronograma de Desembolso Acumulado (Cronograma Físico-Financeiro) 

discriminado conforme ANEXO XIV, deste edital;  

 

Apresentar composição de preços unitários para todos os itens de serviços constantes na planilha 

de quantitativos e preços unitários
6
. Ao elaborar sua composição, a licitante deverá considerar os 

insumos e coeficientes de produtividade compatíveis com os serviços a executar;  

 

h) Apresentar composição detalhada de B.D.I. e Encargos Sociais utilizados na elaboração da 

composição dos preços unitários – Os tributos IRPJ e CSLL não deverão integrar o cálculo do 

BDI, nem tampouco a planilha de custo direto, nos termos da Súmula nº 254/2010 do Tribunal de 

Contas da União. 

 

 

8.0. DA ABERTURA DOS ENVELOPES DE HABILITAÇÃO. 

 

8.1. A Comissão, em sessão pública, no local, data e horário mencionados no preâmbulo deste 

Edital, procederá ao recebimento dos Envelopes 1 e 2, devendo ser abertos os de Nº 1, rubricada 

a documentação pelos representantes das empresas licitantes e Comissão Permanente der 

Licitação; 

 

8.2. Da Sessão será lavrada ata circunstanciada, assinada pelos LICITANTES presentes e pela 

Comissão; 

 

8.3. O Envelope Nº 2, serão rubricados em seus lacres pelos representantes das empresas 

licitantes e pela CPL e recolhidos sob guarda da mesma. 

 

8.4. O resultado da fase de habilitação será divulgado da mesma forma que ocorreu o aviso 

inicial, obedecendo-se rigorosamente os prazos recursais. Poderá a CPL marcar nesta mesma a 

data para abertura do Envelope Nº 2. 

                                                 
6
 Os valores unitários constantes na Planilha Orçamentária (Planilha Máxima de Custos) devem ser apresentados de forma 

analítica, sendo assim demonstrada a sua composição unitária em planilhas específicas, explicando as incidências das 
leis sociais e BDI, em observância aos Acórdãos nºs 615/2004-2ªC e 2.110/2008-P do Tribunal de Contas da União. 
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8.5. ABERTURA DOS ENVELOPES CONTENDO AS PROPOSTAS COMERCIAIS DOS 

LICITANTES HABILITADOS: 

 

8.5.1. Concluída a fase de habilitação, a Comissão realizará, em Sessão Pública, a abertura do 

Envelope Nº 2 contendo as propostas comerciais dos licitantes habilitados, da qual se lavrará ata 

circunstanciada, a ser assinada pelos licitantes e pela Comissão, que conterá a lista das propostas 

recebidas e seus respectivos preços. 

 

8.5.2. A empresa participante poderá ser representada, no procedimento licitatório, por 

procurador legalmente credenciado por procuração pública com fins específicos para o presente 

procedimento, cujo instrumento procuratório deverá ser apresentado no início da sessão de 

abertura dos envelopes, desde que apresentando o instrumento procuratório até o inicio da sessão 

de abertura dos envelopes.  

 

8.5.3. O envelope contendo a proposta de preços do licitante inabilitado lhe será devolvido, 

fechado, mediante recibo, após a homologação da presente licitação, ou inutilizado se não 

procurado pelo proponente no prazo de 15 (quinze) dias consecutivos que se seguirem a essa 

data. 

 

 

9.0. DO JULGAMENTO. 

 

9.1. No julgamento das propostas classificadas, atendidas as condições prescritas neste edital, 

será adotado o critério de menor preço global, entendendo-se como tal o valor total da proposta, 

sendo a adjudicação efetuada a uma única empresa. 

 

9.2. No caso de empate entre duas ou mais propostas, e após obedecido o disposto no § 2º do art. 

3º da Lei 8.666/93 modificada pela Lei 8.883/94, o desempate se fará, obrigatoriamente, por 

sorteio, na reunião de abertura das propostas, ou em ato público, para o qual todos os licitantes 

serão convocados. 

 

9.3. Caso exista algum fato que impeça a participação de algum licitante, previsto na legislação 

regente, ou o mesmo tenha sido declarado inidôneo para licitar ou contratar com a Administração 

Pública, este será desclassificado do certame, sem prejuízo das sanções legais cabíveis. 

 

9.4. Serão desclassificadas ainda, as propostas: 

 

a) que não atenderem às exigências do Edital; 

 

b) apresentarem valores unitários e/ou global, superiores ao limite estabelecido, tendo-se como 

limite estabelecido o orçamento estimado do serviço, nos termos do art. 40, inc. X, c/c o art. 43, 

inc. IV da Lei nº 8.666/1993 e súmula nº 259/2010-TCU; 
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c) que apresentarem preços manifestamente inexequíveis, conforme § 1º do art. 48 da Lei Nº. 

8.666/93; 

 

d) que ofereçam preços ou vantagens baseadas nas ofertas dos demais licitantes. 

 

9.4.1. Tem-se como limite estabelecido para a presente licitação o valor total estimado para a 

obra é de R$ 366.929,33 (trezentos e sessenta e seis mil novecentos e vinte reais e trinta e três 

centavos), conforme descrito nos Anexos do edital. 

 

9.5. Na análise das propostas contendo erros irrelevantes, fica estabelecido que: 

 

a) discrepâncias entre os preços unitários e totais, prevalecerão os unitários e, havendo 

discordância entre os preços em algarismos e por extenso, prevalecerá o valor por extenso; 

 

b) erros de transcrição das quantidades do Projeto para a proposta: o produto será corrigido 

devidamente, mantendo-se como referência o preço unitário, corrigindo-se a quantidade e o 

preço total; 

 

c) erro de multiplicação do preço unitário pela quantidade correspondente: será retificado, 

mantendo-se como referência o preço unitário e a quantidade, corrigindo-se o produto; 

 

d) erro de adição: será retificado, conservando-se as parcelas corretas, corrigindo-se o resultado; 

 

e) verificado em qualquer momento, até o término do contrato, incoerências ou divergências de 

qualquer natureza nas composições dos preços unitários dos serviços, será adotada a correção 

que resultar no menor valor. 

 

9.6. O valor total da proposta será ajustado em conformidade com os procedimentos acima para 

correção de erros. O valor resultante constituirá o valor contratual. Se a licitante não aceitar as 

correções procedidas, sua proposta será rejeitada. 

 

9.7. Com exceção das alterações, entrelinhas ou rasuras feitas pela Comissão, necessárias para 

corrigir erros cometidos pelos licitantes, não serão aceitas propostas contendo borrões, emendas 

ou rasuras. 

 

9.8. Nesta licitação será assegurado, como critério de desempate, a preferência de contratação 

para as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, de acordo com o disposto na Lei 

Complementar № 123/06. 

 

9.8.1. Entende-se por empate àquelas situações em que as propostas apresentadas pelas 

Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) 

superiores à proposta mais bem classificada. 
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9.8.2. Para efeito do disposto no subitem anterior, ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte 

forma: 

 

a) a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte mais bem classificada poderá apresentar 

proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, de acordo com os subitens 

abaixo, desde que tenha representante presente na sessão e o mesmo declare que se utiliza dessa 

prerrogativa. Na ausência de representante legal precluirá seu direito; 

 

a.1) a nova proposta de preço, acompanhada dos respectivos anexos (Orçamento Detalhado, 

Cronograma Físico-financeiro e Composição Analítica do BDI) atualizados, deverá ser 

apresentada de acordo com o item 6.3 deste edital e num prazo de 2 (dois) dias úteis contados da 

resposta afirmativa da licitante, podendo ser prorrogado por igual período, mediante 

requerimento protocolado pelo licitante; 

 

a.2) tendo sido apresentada nova proposta, nos termos da alínea anterior e esta sendo considerada 

válida, a PROPONENTE será declarada vencedora do certame. 

 

b) não ocorrendo contratação da Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, na forma da alínea 

anterior, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese da alínea 

“a” do subitem 8.8.2. deste edital, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito; 

 

c) no caso de equivalência dos valores apresentados pelas Microempresas ou Empresas de 

Pequeno Porte que se encontrem no intervalo estabelecido na alínea “a” do subitem 8.8.2. deste 

edital, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que poderá efetuar melhor 

oferta. 

 

c.1) o sorteio será na própria sessão pública para julgamento das propostas e deverá ser feito 

com os nomes das licitantes empatadas sendo apostos em cédulas, sendo as mesmas colocadas 

em urna fechada, da qual será retirada apenas uma das cédulas, sendo esta a primeira 

classificada e assim retirando as cédulas sucessivamente até que se classifiquem todas as 

licitantes então empatadas; 

 

c.2) o sorteio será realizado diante dos representantes credenciados e interessados presentes, a 

despeito das ausências das Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte nele envolvidas. 

 

d) Na hipótese da não contratação nos termos previstos no subitem 9.8.2. deste edital, o objeto 

licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame. 

 

9.8.3. O disposto no subitem anterior somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não 

tiver sido apresentada por Microempresa e Empresa de Pequeno Porte. 
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9.8.4. A CPL poderá suspender a reunião caso haja necessidade de análises minuciosas ou 

diligências para esclarecer algum fato, consoante dispõe o § 3º do artigo 43 da Lei № 

8.666/93. 

 

9.9. Será declarada vencedora desta licitação, a empresa que fornecer o MENOR PREÇO 

GLOBAL, sendo a classificação pela ordem crescente dos preços propostos. 

 

9.10. Das reuniões, serão lavradas atas circunstanciadas nas quais constarão todas as ocorrências 

verificadas, devendo as mesmas serem assinadas pelos membros da Comissão e pelo 

representante de cada PROPONENTE participante. 

 

9.11. Caso haja empate entre dois ou mais PROPONENTES, após obedecido o disposto no § 2º 

do artigo 43º da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, a classificação se fará, 

obrigatoriamente, por sorteio, em ato público. 

 

9.12. Publicado o resultado do julgamento da licitação, e depois de decididos os recursos 

eventualmente interpostos, ou decorrido o prazo recursal sem interposição, o julgamento da 

licitação será submetido ao Senhor Prefeito Municipal, para homologação e adjudicação. 

 

 

10. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS. 

 

10.1. Das decisões tomadas pela Comissão Permanente de Licitação caberão recursos previstos 

no artigo 109, da Lei Nº. 8.666/93, interpostos no prazo de 05 (cinco) dias úteis, mediante 

petição datilografada/digitalizada e devidamente arrazoada, subscrita pelo representante da 

recorrente. 

 

10.2. Os recursos serão dirigidos ao Prefeito, por intermédio da Comissão Permanente de 

Licitação que, poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, ou, nesse 

mesmo prazo, fazê-los subir devidamente informados, devendo neste caso, a decisão ser 

proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado do recebimento do recurso. 

 

10.3. Os recursos deverão ser protocolados no Setor de Licitação da Prefeitura, localizado na Rua 

Francisca Tomaz da Silva, 54 – Centro – São Jose da Lagoa Tapada – PB, no horário das 07:30 

às 11:30 horas. 

 

 

10. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO. 

 

11.1. O pagamento será efetuado à empresa contratada no prazo de até 30 (trinta) dias corridos, 

de acordo com o Cronograma Físico-Financeiro, contado da data do atesto do Fiscal do contrato, 

aposto nos documentos de cobrança, e será feito por meio de Ordem Bancária/transferência e 

mediante crédito em conta-corrente no domicilio bancário informado na proposta de preços. 
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11.2. Os pagamentos corresponderão às medições por etapa dos serviços executados relativos à 

obra, conforme o Cronograma Físico-Financeiro e com preços unitários constantes da Planilha de 

Custos apresentada pela Contratada. 

 

11.3. Não serão efetuados quaisquer pagamentos à licitante vencedora enquanto perdurar 

pendência de liquidação de obrigações em virtude de penalidades ou inadimplência contratual. 

 

11.4. A liberação do pagamento ficará condicionada a regularidade fiscal e trabalhista junto aos 

órgãos fazendários, para verificação da situação da licitante vencedora em relação às condições 

de habilitação e qualificação exigidas na licitação, cujo resultado será impresso e juntado aos 

autos do processo. 

 

11.5. O contratante pagará a (s) Nota (s) Fiscal (is) / Fatura (s) somente à licitante vencedora, 

vedada sua negociação com terceiros ou sua colocação em cobrança bancária. 

 

11.6. A empresa licitante vencedora deverá fazer constar na Nota Fiscal / Fatura correspondente, 

emitida sem rasura, e em letra bem legível, o número de sua conta corrente, o nome do Banco e a 

respectiva Agência. 

 

11.7. A Fiscalização da Prefeitura somente atestará a execução dos serviços e liberará a Nota 

Fiscal para pagamento, quando cumpridas, pela licitante vencedora, todas as condições 

pactuadas. 

 

11.8. Havendo erro na Nota Fiscal ou circunstâncias que impeçam a liquidação da despesa, a 

mesma será devolvida e o pagamento ficará pendente até que a licitante vencedora providencie as 

medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da 

situação ou reapresentação de novo documento fiscal, não acarretando qualquer ônus para a 

Contratante. 

 

12. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA. 

 

12.1. Executar os serviços de acordo com as especificações e prazos determinados no Memorial 

Descritivo e no Cronograma Físico-Financeiro constante do presente edital. Caso esta obrigação 

não seja cumprida dentro do prazo, a licitante vencedora ficará sujeita à multa estabelecida neste 

edital. 

12.2.  Manter a equipe executora dos serviços convenientemente uniformizada e com crachá de 

identificação. 

12.3. Propiciar o acesso da fiscalização da Prefeitura aos locais onde se realizarão os serviços, 

para verificação do efetivo cumprimento das condições pactuadas. 

12.3.1. A atuação da fiscalização da Prefeitura não exime a Contratada de sua total e exclusiva 

responsabilidade sobre a qualidade dos serviços. 
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12.4. Empregar boa técnica na execução dos serviços, com materiais de primeira qualidade, de 

acordo com o previsto no Projeto Básico. 

12.5. Prestar manutenção da construção, durante o período de garantia, da seguinte forma: 

12.5.1. Iniciar o atendimento em no máximo 1 (um) dia útil, considerando o horário de 

expediente da Prefeitura, contados da comunicação do(s) defeito(s) pela Contratante; 

12.5.2. Concluir os serviços de manutenção no prazo máximo determinado pela Contratante; 

12.5.3. Caso o atendimento do chamado e/ou a conclusão dos serviços de manutenção não sejam 

realizados dentro do prazo, a Contratada ficará sujeita à multa estabelecida neste edital. 

12.6. Visando a administração dos serviços de manutenção, manter 01 (um) encarregado geral o 

qual deverá prestar os serviços em período integral. 

12.7. Executar todos os serviços complementares julgados necessários para que o local tenha 

condições de uso satisfatório. 

12.8. Corrigir e/ou refazer os serviços e substituir os materiais não aprovados pela fiscalização da 

Prefeitura, caso os mesmos não atendam às especificações constantes do Edital. 

12.9. Fornecer, além dos materiais especificados e mão-de-obra especializada, todas as 

ferramentas necessárias, ficando responsável por sua guarda e transporte. 

12.10. Cumprir as medidas de segurança, conforme legislação em vigor. 

12.11. Usar uniformes e EPIs adequados à execução dos serviços. 

12.12. Responsabilizar-se por quaisquer danos, ao patrimônio da Prefeitura, causados por seus 

funcionários em virtude da execução dos serviços. 

12.13. Executar limpeza geral, ao final da execução dos serviços da construção, devendo o 

espaço ser entregue em perfeitas condições de ocupação e uso. 

12.14. Substituir qualquer funcionário seu, por solicitação da fiscalização da Prefeitura, com 

presteza e eficiência. 

12.15. Empregar, na execução dos serviços, apenas materiais de primeira qualidade, que 

obedeçam às especificações, sob pena de impugnação destes pela fiscalização da Prefeitura. 

12.16. Obedecer sempre às recomendações dos fabricantes na aplicação dos materiais 

industrializados e dos de emprego especial, pois caberá à licitante vencedora, em qualquer caso, a 

responsabilidade técnica e os ônus decorrentes de sua má aplicação. 

12.17. Proceder à substituição, em 24 horas a partir da comunicação, de materiais, ferramentas ou 

equipamentos julgados pela Fiscalização da Prefeitura como deficientes para a execução dos 

serviços. 

12.18. Entregar os locais objetos dos serviços de construção sem instalações provisórias e livres 

de entulhos ou quaisquer outros elementos que possam impedir a utilização imediata das 

unidades, devendo a licitante vencedora comunicar, por escrito, à Fiscalização da Prefeitura, a 

conclusão dos serviços, para que possa proceder à vistoria da obra com vistas à sua aceitação 

provisória. Todas as superfícies deverão estar impecavelmente limpas. 

12.19. Recuperar áreas ou bens não incluídos no seu trabalho e deixá-los em seu estado original, 

caso venha, como resultado de suas operações, a prejudicá-los. 

12.20. Responder pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, de seguro de acidentes, 

impostos, contribuições previdenciárias e quaisquer outras que forem devidas, referentes aos 

serviços executados por seus empregados, uma vez que os mesmos não têm nenhum vínculo 

empregatício com a Prefeitura, nem responderá por ônus solidário nem de co-responsabilidade. 
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12.21. Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar à Prefeitura ou a terceiros 

em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, independentemente 

de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita. 

12.22. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação para execução exigidas na licitação. 

12.23. Outras obrigações constantes da minuta de contrato – anexo deste edital. 

12.24. Manter a partir do primeiro dia do início da obra, organizado e atualizado, um sistema de 

controle diário, onde a referida Contratada registre: 

12.24.1. As atividades desenvolvidas; 

12.24.2. As ocorrências ou observações descritas de forma analítica. 

12.25. A Prefeitura não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de responsabilidade da 

licitante vencedora para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos ou quaisquer outros. 

12.26  É da responsabilidade da contratada a qualidade da obra, materiais e serviços executados 

ou fornecidos, inclusive a promoção de readequações, sempre que detectadas impropriedades que 

possam comprometer a consecução do objeto ajustado 

 

13. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE. 

 

13.1. A Prefeitura, após assinatura do contrato, compromete-se a: 

13.1.1. Fornecer à Contratada os Projetos Executivos necessários ao cumprimento do objeto em 

licitação; 

13.1.2. Permitir que os funcionários da Contratada possam ter acesso aos locais de execução dos 

serviços; 

13.1.3. Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato através da setor de engenharia e Fiscal 

do contrato, especialmente designado, nos termos do art. 67 da Lei n.º 8.666/93; 

13.1.4. Notificar por escrito a Contratada, a ocorrência de eventuais imperfeições no curso de 

execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção; 

13.1.5. Acompanhar e fiscalizar os serviços, efetuando as medições e pagamentos nas condições 

e preços pactuados; 

13.1.6. Promover os pagamentos dentro do prazo estipulado para tal; 

13.1.7. Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas as 

obrigações contratuais; 

13.1.8. Outras obrigações constantes da minuta de contrato - Anexo deste edital. 

 

 

14. DAS SANÇÕES. 

 

14.1. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 

 

14.1.1. Comete infração administrativa, o licitante/adjudicatário que: 

a) Não aceitar e/ou retirar a ordem de serviços, ou não assinar a minuta de contrato, quando 

convocado dentro do prazo de validade da proposta; 

b) Apresentar documentação falsa; 
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c) Deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 

d) Ensejar o retardamento da execução do objeto; 

e) Não mantiver a proposta; 

f) Cometer fraude fiscal; 

g) Comportar-se de modo inidôneo. 

 

14.1.2. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às 

condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os 

licitantes, em qualquer momento da licitação. 

 

14.1.3. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem 

14.1 ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 

 

a) Advertência, nos casos de infrações leves, assim entendidas como aquelas que não causarem 

prejuízo ao Município; 

b) Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da proposta comercial; 

c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o 

Município, pelo prazo de até 02 (dois) anos; 

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

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 

reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a(o) 

penalizada(o) ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da 

sanção aplicada com base no subitem anterior. 

 

14.1.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 

administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário. 

 

14.1.5. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade 

da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado ao Município, 

observado o princípio da proporcionalidade. 

 

14.1.6. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Cadastro de 

Fornecedores/Prestadores de serviços. 

 

14.1.7. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas 

ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 

 

14.1.8. Poderá ser descontado de pagamento eventualmente devido à empresas as multas 

contratuais que lhe tenham sido impostas por decisão administrativa definitiva. 

 

14.1.9. Conforme disposto na Lei nº 12.846/2013, na esfera administrativa, serão aplicadas às 

pessoas jurídicas consideradas responsáveis pelos atos lesivos as seguintes sanções: 
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a) multa, no valor de 0,1% (um décimo por cento) a 20% (vinte por cento) do faturamento bruto 

do último exercício anterior ao da instauração do processo administrativo, excluídos os tributos, a 

qual nunca será inferior à vantagem auferida, quando for possível a sua estimação; e 

b) publicação extraordinária da decisão condenatória. 

 

14.1.10. As sanções serão aplicadas fundamentalmente, isolada ou cumulativamente, de açodo 

com as peculiaridades do caso concreto e com a gravidade e natureza das infrações. 

 

14.1.11. A aplicação das sanções previstas no item 14.1.9. Será precedida da manifestação 

jurídica elaborada pelo Setor Jurídico do Município. 

 

14.1.12. A aplicação das sanções previstas no item 14.1.9. não exclui, em qualquer hipótese, 

a obrigação de reparação do dano causado. 

 

14.1.13. Na hipótese da letra “a” do caput, previsto no item 14.1.9, caso não seja possível utilizar 

o critério do valor do faturamento bruto da pessoa jurídica, a multa será de R$ 6.000,00 (seis 

mil reais) a R$ 60.000.000,00 (sessenta milhões de reais). 

 

14.1.14. A publicação extraordinária da decisão condenatória ocorrerá na forma de extrato de 

sentença, a expensas da pessoa jurídica, em meios de comunicação de grande circulação na área 

da prática ad infração e de atuação da pessoa jurídica ou, na sua falta, em publicação de circulação 

nacional, bem como por meio de afixação de edital, pelo prazo mínimo de 54 (trinta) dias, no 

próprio estabelecimento ou no local de exercício da atividade, de modo visível ao público, e no 

sítio eletrônico na rede mundial de computadores. 

 

14.1.15. Constituem atos lesivos à administração pública todos aqueles praticados pelas pessoas 

jurídicas mencionadas no parágrafo único do art. 1º da Lei nº 12.846/13, que atentem contra o 

patrimônio público nacional, contra princípios da administração pública ou contra os 

compromissos internacionais assumidos pelo município, assim definidos: 

 

a) frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter 

competitivo do procedimento licitatório público; 

b) impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento licitatório público; 

c) afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de vantagem de 

qualquer tipo; 

d) fraudar licitação pública ou contrato dela recorrente; 

e) criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para participar de licitação públicas ou 

celebrar contrato administrativo; 

f) obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações ou 

prorrogações de contratos celebrados com a administração pública, sem autorização em lei, no ato 

convocatório da licitação pública ou nos respectivos instrumentos contratuais; ou 

g) manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos celebrados com a 

Administração Pública. 
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14.1.16. O Presidente da Comissão Permanente de Licitações poderá reconsiderar a punição 

aplicada, ou fazer subir o recurso à autoridade competente, devidamente informado, que decidirá 

pelo provimento ou não. 

 

14.1.17. A licitante que injustificadamente e infundadamente se insurgir contra a decisão do 

Presidente da Comissão Permanente de Licitações ou da autoridade superior, quer através da 

interposição de recurso administrativo ou ação judicial fica, desde logo, ciente que, caso seja o 

seu pedido indeferido, será acionada judicialmente para reparar danos causados ao Município, se 

ficar comprovado, através do devido processo legal, que sua ação teve caráter procrastinatório. 

 

14.1.18. Pelo inadimplemento total ou parcial do Contrato, ou por imperícia, independentemente 

de rescisão, a CONTRATADA ficará sujeita as penalidades previstas na Cláusula Décima 

Quinta do ANEXO XXII - Minuta de Contrato. 

 

14.2. DA CUMULAÇÃO DE SANÇÕES: 

 

14.2.1. As sanções de descredenciamento do Cadastro de Fornecedores/Prestadores de serviços 

poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa, facultada a defesa prévia, no prazo de cinco 

dias úteis, a contar da data de publicação na imprensa oficial. 

 

 

15. DA HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO. 

 

15.1. Após a divulgação do resultado de julgamento das propostas e decorrido o prazo recursal 

previsto em lei, a presente licitação será adjudicada à empresa vencedora do certame, e 

homologação pela autoridade competente. 

 

 

16. DO INÍCIO E DO PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA. 

 

17.1. A CONTRATADA deverá dar início à execução da obra no prazo máximo de 05 (cinco) 

dias úteis, contados da data de recebimento da Ordem de Início do Serviço. 

 

17.2. O serviço objeto do presente Edital deverá ser executado de acordo com as especificações e 

condições estabelecidas no edital e seus Anexos, no prazo de 04 (quatro) meses, a contar da 

emissão da ordem de início dos serviços. 

 

 

17. DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES. 
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17.1. A quantidade inicialmente contratada poderá ser acrescida ou suprimida dentro dos limites 

previstos no parágrafo primeiro do artigo 65 da Lei nº 8.666/93, podendo a supressão exceder tal 

limite nos termos do parágrafo segundo, inciso II do mesmo artigo. 

 

 

18. DA GARANTIA CONTRATUAL. 

 

18.1. A licitante vencedora prestará garantia ao Contrato em valor correspondente a 5% (cinco) 

do seu valor global, no prazo de até 10 (dez) dias corridos da comunicação pela Prefeitura 

Municipal, a qual será devolvida após o término da vigência contratual, mediante solicitação por 

escrito, descontado, se for o caso, o valor das multas porventura aplicadas e descontadas desta 

garantia. 

 

18.2. Caberá à licitante vencedora optar por uma das seguintes modalidades de garantia: 

a) Caução em dinheiro ou títulos da dívida pública; 

b) Seguro-Garantia; 

c) Fiança Bancária. 

 

18.3. A Garantia, quando em dinheiro, será atualizada monetariamente. 

 

 

19. DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO. 

 

19.1. Homologada a licitação pela autoridade competente da Prefeitura, a empresa licitante 

vencedora do certame será convocada oficialmente para, no prazo máximo de 05 (cinco) dias 

úteis, a contar da data do recebimento da convocação, assinar o Contrato, sob pena de decair o 

direito à contratação, conforme preceitua o artigo 64 da Lei Nº. 8.666/93. 

 

19.2. Conforme estabelece o § 2º do art. 64 da Lei Nº. 8.666/93, se a licitante vencedora recusar-

se a assinar o contrato, injustificadamente, será convocado outro licitante, observada a ordem de 

classificação, para celebrar o contrato, e assim sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das 

sanções cabíveis, observado o disposto no art. 81 da Lei Nº. 8.666/93. 

 

 

20. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO. 

 

20.1.  Prazo de vigência do contrato será de 04 (quatro) meses, contato a partir data da assinatura 

do contrato, podendo tal prazo ser prorrogado a critério e interesse da CONTRATANTE, até que 

seja concluída a obra, em caso de atraso devidamente justificado 
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21. DO RECEBIMENTO DA OBRA. 

 

21.1. O recebimento ocorrerá, conforme Art. 73, inciso I, alíneas a e b da Lei Nº. 8.666/93, nos 

seguintes termos: 

 

a. Provisoriamente, pela Comissão responsável por seu acompanhamento e fiscalização, 

mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da 

comunicação escrita da Contratada.  

 

b. Definitivamente, pela Comissão designada pela autoridade competente, mediante termo 

circunstanciado, assinado pelas partes após o decurso do prazo de observação, vistoria, 

estabelecido quando do recebimento provisório que comprove a adequação do objeto aos 

termos contratuais. 

 

 

22. DA RESCISÃO. 

 

22.1. No contrato se estabelecerá a rescisão independentemente da interpelação judicial, 

assegurada a CONTRATADA o contraditório e a ampla defesa, nos termos da Lei nº 8.666/93. 

 

 

23. DA SUBCONTRATAÇÃO. 

 

23.1. Sempre que for julgado conveniente, de acordo com a Fiscalização poderá a 

CONTRATADA, na execução do contrato, sem prejuízo das responsabilidades contratuais e 

legais, sub-contratar partes da obra, serviço ou fornecimento, devendo, no caso, os ajustes de 

sub-contratações, serem aprovados pelo órgão licitante, a CONTRATADA, entretanto, será 

responsável perante o órgão licitante pelos serviços dos sub-contratados, podendo, no caso de 

culpa destes, e se os interessados nas obras o exigirem, rescindir os respectivos ajustes, mediante 

aprovação da PREFEITURA. 

 

 

24. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS. 

 

24.1. As licitantes deverão observar atentamente as normas deste Edital. 

 

24.2 - A caução de participação descrita no item 6.3 “f” será devolvida aos licitantes, somente 

após a homologação do processo de licitação, podendo ser executada para pagamento de multa 

aplicada aos licitantes durante a realização do processo de licitação.  

 

24.3. Fica assegurada a Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura, no interesse da 

Administração, o direito de tomar as seguintes providências: 
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a) alterar as condições deste Edital, divulgando novo prazo para abertura da licitação, exceto 

quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação da proposta, na forma do 

Parágrafo 4º, Art. 21, da Lei 8.666/93, e alterações posteriores; 

b) adiar a data da abertura dos envelopes, divulgando a nova data marcada. 

 

24.4. É facultada à Comissão Permanente de Licitação, em qualquer fase da licitação, a 

promoção de diligências destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada 

à inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da 

proposta. 

 

24.5. A Prefeitura deverá anular total ou parcialmente o certame, diante de constatada 

ilegalidade, ou revogá-lo diante das justificativas necessárias. 

 

24.6. Os proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e 

a Prefeitura não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da 

condução ou resultado do processo licitatório. 

 

24.7. Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos 

documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 

 

24.8. Após apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente 

de fato superveniente e aceito pela Comissão Permanente de Licitação. 

 

24.9. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização 

do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil 

subseqüente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecido, desde que não haja 

comunicação da Comissão em contrário. 

 

24.10. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus anexos, excluir-se-á o dia do 

início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na 

Prefeitura, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto em 

contrário. 

 

24.11. O desatendimento a exigências formais, não essenciais, não importará no afastamento do 

licitante, desde que sejam possíveis a aferição de sua qualificação e a exata compreensão da sua 

proposta, durante a realização da sessão pública da licitação. 

 

24.12. Decorridos 60 (sessenta) dias da data da entrega das propostas de preços, sem convocação 

para contratação, ou pedido de prorrogação da validade, os licitantes ficarão liberados dos 

compromissos assumidos neste certame. 

 

24.13. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 
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24.14. A Prefeitura não se responsabilizará, em hipótese alguma, por quaisquer penalidades ou 

gravames futuros decorrentes de tributos indevidamente recolhidos ou erroneamente calculados 

por parte da licitante contratada, na forma do art. 71, da Lei nº 8.666/93. 

 

24.15. A licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e documentos 

apresentados em qualquer fase da licitação. Na hipótese de se constatar a imprecisão ou falsidade 

das informações e/ou dos documentos apresentados pela licitante, poderá a Prefeitura, a qualquer 

tempo, desclassificá-la ou rescindir o contrato subscrito. 

 

24.16. Aos casos omissos aplicar-se-ão as disposições constantes da legislação vigente que rege a 

matéria. 

 

24.17 São partes integrantes deste Edital: 

 

Anexo I – Modelo de Carta de credenciamento 

Anexo II – Modelo de Declaração de Visita; 

Anexo III – Modelo de Declaração de Abstenção de Vistoria 

Anexo IV – Modelo da Declaração de Inexistência de Menor Trabalhador; 

Anexo V - Modelo da Declaração de Inexistência de Fato Superveniente; 

Anexo VI – Modelo de Declaração de Conhecimento dos Projetos 

Anexo VII – Modelo da Declaração de Conhecimento do Edital; 

Anexo VIII – Modelo de Declaração de Elaboração Independente de Proposta; 

Anexo IX – Modelo da Proposta de Preços; 

Anexo X – Apresentação de Índices Contábeis 

Anexo XI – Minuta da Declaração de Micro-Empresa ou Empresa de Pequeno Porte.  

Anexo XII – Minuta do Contrato; 

Anexo XIII – Planilha Orçamentária; 

Anexo XIV – Cronograma Físico-Financeiro; 

Anexo XV – Especificações Técnicas; 

Anexo XVII – Planta 

 

24.18. Para dirimir qualquer questão contratual relativa ao presente Edital, fica eleito o foro da 

Comarca de Sousa, Estado da Paraíba. 

 

24.19. Maiores informações poderão ser obtidas junto à Comissão Permanente de Licitação, 

Prefeitura Municipal de São Jose da Lagoa Tapada/PB, no horário das 07h30min às 11h30min 

horas, na Rua Francisca Tomaz da Silva, 54 - Centro – São Jose da Lagoa Tapada-PB. 
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São Jose da Lagoa Tapada – PB, 08 de FEVEREIRO de 2019.  

 

 

 

João Jucelio Silva do Vale 

Presidente da Comissão 
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ANEXO I - MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO 
 

TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2019 

 

OBJETO: Contratação de empresa especializada de engenharia, para execução de serviço de 

Recapeamento asfáltico em vias pública urbana no município de São Jose da Lagoa Tapada/PB 

 

 

Por este instrumento particular credenciamos nosso(a) representante o(a) 

Sr(a).............................................................................portador(a) do CPF nº 

......................................... e carteira de identidade n.º............................................ expedida em 

..../..../...., por ......................, estado civil ............................. a quem conferimos amplos e 

especiais poderes para fins e efeitos da licitação referente a TOMADA DE PREÇOS nº 01/2019, 

podendo o mesmo interpor recursos, renunciar o direito de recorrer, protestar, assinar 

documentos, entre eles as atas das sessões públicas de abertura e julgamento da licitação e tudo 

mais que se fizer necessário ao perfeito e fiel cumprimento deste mandato. 

 

 

Município/UF, ___ de __________ de 2019. 

____________________________________________ 

Nome e assinatura do representante legal da empresa 

Firma reconhecida em Cartório. 

 

 

 

 

 

USAR PAPEL COM TIMBRE DA EMPRESA 
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ANEXO II TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2019  

MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISITA 

 

(Art. 54, III, da Lei 8.666/93) 

 

OBRA: Contratação de empresa especializada de engenharia, para execução de serviço de 

Recapeamento asfáltico em vias pública urbana no município de São Jose da Lagoa Tapada/PB 

 

 

A Prefeitura Municipal de São Jose da Lagoa Tapada, órgão licitante, em cumprimento ao 

Art. 54, III, da Lei 8.666/93, atesta para fins de habilitação relativa a qualificação técnica no 

Tomada de Preços nº. 001/2019, que a empresa....................................................... CNPJ 

....................., endereço................, representada pelo senhor ......................, portador do CPF 

............,.............., endereço ............................, recebeu projeto básico, memorial descrito e 

especificação técnica, visitou o local onde serão executados os serviços objeto desta licitação e 

tomou conhecimento de todas as informações técnicas relevantes, que possam influir direta ou 

indiretamente na elaboração da proposta de preços e na execução dos serviços do futuro contrato, 

estando ciente que não poderemos alegar o desconhecimento das condições e do grau de 

dificuldade existente como justificativa para se eximir das obrigações advindas da presente 

licitação. 

 

 

São José da Lagoa Tapada - PB, ____/____/2019. 

 

 

________________________________________________ 

Secretaria de Infraestrutura Urbana e Rural 

 

De Acordo 

 

Em ____/_____/______ 

 

__________________________________________ 

Responsável Técnico da Empresa 
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ANEXO III - MODELO DE DECLARAÇÃO DE ABSTENÇÃO 

DE VISTORIA 

TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2019 

 

 

OBRA: Contratação de empresa especializada de engenharia, para execução de serviço de 

Recapeamento asfáltico em vias públicas urbanas no município de São Jose da Lagoa Tapada/PB 

 

 

Declaramos, em atendimento ao previsto no Edital da Licitação TOMADA DE PREÇOS nº 

01/2019, que, através do Sr(a)________________________________________________, 

portador(a) 

da CPF(MF) nº ________________________________ e do RG nº 

_______________________________ devidamente credenciado(a) por nossa 

empresa ___________________________________________________, 

CNPJ nº _______________________________________, não foi realizada vistoria no local 

previamente já que temos pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes a obra 

destinada como objeto desta licitação, assumindo assim total responsabilidade por esse fato e não 

alegaremos posteriormente o desconhecimento de fatos evidentes à época da vistoria para 

solicitar qualquer alteração do valor do contrato que viermos a celebrar, caso a nossa empresa 

seja a vencedora. 

 

Município/UF, _____ de __________________________ de 2019. 

____________________________________________ 

Nome e assinatura 

 

(Representante Legal da Empresa) 

 

 

 

 

USAR PAPEL COM TIMBRE DA EMPRESA 
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ANEXO IV - TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2019 - MODELO DA DECLARAÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA DE MENOR TRABALHADOR 

 

 

OBRA: Contratação de empresa especializada de engenharia, para execução de serviço de 

Recapeamento asfáltico em vias públicas urbanas no município de São Jose da Lagoa 

Tapada/PB. 

 

 

__________________________ (razão social da empresa), CNPJ n° ______________ (n° da 

inscrição), com sede _____________ (endereço completo), por intermédio de seu representante 

legal, infra-assinado, DECLARA para fins do disposto do inciso V, art. 27 da Lei Federal 

8.666/93, acrescido pela Lei Federal 9.854/99, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em 

trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos. 

 

Ressalva: empregar menor, a partir de 14 (catorze) anos na condição de aprendiz: 

a) (   ) Sim               b) (   ) Não 

 

 

 

___________________, ____ de ___________ de 2019. 

 

 

 

____________________________________________ 

(Assinatura do representante legal da empresa) 

CPF ou RG 

 

 

USAR PAPEL COM TIMBRE DA EMPRESA 
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ANEXO V TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2019 – MODELO DA DECLARAÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE 

 

 

OBRA: Contratação de empresa especializada de engenharia, para execução de serviço de 

Recapeamento asfáltico em vias públicas urbanas no município de São Jose da Lagoa Tapada/PB 

 

 

                                                                                                                                        (empresa), 

CNPJ nº.         , situada                                                                            , declara, sob as penas 

da Lei, que inexiste fato impeditivo  a  sua  habilitação  no  presente  certame,  ciente  da  

obrigatoriedade  de  declarar  fatos supervenientes. 

 

                              _, _      de     2019                               

 

 
 

 
(Representante 

legal) 

 

 

 

USAR PAPEL COM TIMBRE DA EMPRESA 
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ANEXO VI - MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DOS PROJETOS 

TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2019 

 

 

 

__________________________ (razão social da empresa), CNPJ n° ______________ (n° da 

inscrição), com sede _____________ (endereço completo), por intermédio de seu representante 

legal, infra-assinado, DECLARA para os fins de prova junto a Comissão Permanente de 

Licitação da Prefeitura Municipal de São Jose da Lagoa Tapada, que tomei conhecimento de 

todos os detalhes constantes dos projetos de arquitetura e complementares da Obra e/ou Serviço 

destinado a Contratação de empresa especializada de engenharia, para execução de serviço de 

Recapeamento asfáltico em vias públicas urbana no município de São Jose da Lagoa Tapada/PB 

 

 

 

Município/UF,_______________de________________________ 2019. 

______________________________________ 

Nome e assinatura do Representante da Empresa 

 

 

 

USAR PAPEL COM TIMBRE DA EMPRESA 
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ANEXO VII – TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2019 – MINUTA DA DECLARAÇÃO 

DE CONHECIMENTO DO EDITAL 

 

 

A empresa 

____________________________________________________________ 

(razão social), inscrito no CNPJ n°_______________________________, por 

intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) 

_______________________________________________________________ 

______, portador(a) do Documento de Identificação 

nº_____________________________________________________ órgão 

expedidor ____________________________ e do CPF nº 

_____________________________, 

DECLARA, sob as penas da lei,  que tem pleno conhecimento do edital do Tomada de Preços nº. 

00001/2019, bem como submetemo-nos às condições nele estabelecidas, que está ciente, 

concorda com as condições, bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação 

definidos e que sua proposta está em conformidade com as exigências deste Edital e seus 

anexos. 

 

(local e data) _____________________, _____ de _______________ de 2019. 

 

 

____________________________________________ 

(Assinatura do representante legal da empresa) 

CPF ou RG 

 

 

 

USAR PAPEL COM TIMBRE DA EMPRESA 
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ANEXO VIII - TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2019 - MODELO DE DECLARAÇÃO DE 

ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 

 

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

completa da licitante ou do Consórcio) doravante denominado (Licitante/Consórcio), para fins do disposto no item 

(completar) do Edital (completar com identificação do edital), declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do 

Código Penal Brasileiro, que: 

 

(a) a proposta apresentada para participar da (identificação da licitação) foi elaborada de maneira independente (pelo 

Licitante/Consórcio), e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, 

discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificação da licitação), por qualquer 

meio ou por qualquer pessoa; 

 

(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da (identificação da licitação) não foi informada, 

discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificação da licitação), por qualquer 

meio ou por qualquer pessoa; 

 

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

potencial ou de fato da (identificação da licitação) quanto a participar ou não da referida licitação; 

 

(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da (identificação da licitação) não será, no todo ou em 

parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da 

(identificação da licitação) antes da adjudicação do objeto da referida licitação; 

 

(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da (identificação da licitação) não foi, no todo ou em 

parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante de (órgão licitante) antes da 

abertura oficial das propostas; e 

 

(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para 

firmá-la. 

 

 

___________________, ____ de ___________ de 2019. 

 

____________________________________________ 

(Representante legal do licitante/ consórcio, no âmbito da licitação, com identificação completa) 

 

 

____________________________________________ 

(Responsável técnico da empresa) 

USAR PAPEL COM TIMBRE DA EMPRESA 
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ANEXO IX - TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2019 - MINUTA DA PROPOSTA DE PREÇOS 

 

REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2019 

 

OBJETO: Contratação de empresa especializada de engenharia, para execução de serviço de 

Recapeamento asfáltico em vias pública urbana no município de São Jose da Lagoa Tapada/PB 

 

Prezados Senhores, 

 

Pela presente submetemos à apreciação de Vossas Senhorias, a nossa proposta relativa à licitação 

em epígrafe, declarando que: 

 

a) Executaremos a obra de serviço de contratação de empresa especializada de engenharia, para execução 

de serviço de Recapeamento asfáltico em vias pública urbana no município de São Jose da Lagoa 

Tapada/PB , pelo preço global de R$ ______________ (_______________________________), 

conforme planilha com quantitativos de materiais e serviços. 

 

b) O prazo de execução dos serviços é de _______ (____________________) dias, a contar do 

recebimento da ordem de serviço, conforme cronograma de execução físico-financeiro. Assumimos 

inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na preparação 

desta. 

 

c) Manteremos válida a proposta pelo prazo de _______ (____________________) dias corridos, 

contados da data da sua apresentação. 

 

d) Utilizaremos os equipamentos e a equipe técnica e administrativa que forem necessárias para a perfeita 

execução dos serviços, comprometendo-nos desde já, a substituir ou aumentar a quantidade dos 

equipamentos e de pessoal desde que assim o exijam a FISCALIZAÇÃO. 

 

e) Na execução das obras observaremos, rigorosamente, as especificações das Normas Técnicas 

Brasileiras, ou similares que permitam a obtenção de igual qualidade, bem como as recomendações e 

instruções da Fiscalização assumindo desde já, a integral responsabilidade pela perfeita realização dos 

trabalhos, de conformidade com as Especificações, Normas e Padrões da PREFEITURA. 

Local e data 

Atenciosamente, 

 

Assinatura do Titular Legal da Firma 

Nome 

Função 
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ANEXO X -  APRESENTAÇÃO DE ÍNDICES CONTÁBEIS (MODELO). 

 

TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2019  

 

Razão Social: CNPJ: Endereço: 

Telefone/Fax: 

E-mail: 

 

A apresentação de índices contábeis deverá estar assinada por profissional contábil 

devidamente registrado no conselho regional de contabilidade. 

 

 

Índice de Liquidez Corrente (LC)  

Ativo Circulante  

LC = __________________________  
Passivo Circulante 

 

 

Índice de Liquidez Geral (LG)  
Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo  

LG = ________________________________________ 
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 

 
 
Índice de Solvência Geral (SG)  

Ativo Total  

SG = ________________________________________  

Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 

 

 

São Jose da Lagoa Tapada/PB,          

 

 

 
Nome do representante legal da empresa 

 

 

 
Nome do profissional contábil – nº do CRC 

 

 

 
* Equivalente ao Exigível a Longo Prazo – ELP (art. 180 da Lei Federal nº 6.404/76, com a 

redação dada pela Lei Federal nº 11.941/2009). 
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ANEXO XI - TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2019 - DECLARAÇÃO DE MICRO-

EMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 

 

OBJETO: Contratação de empresa especializada de engenharia, para execução de serviço de 

Recapeamento asfáltico em vias públicas urbanas no município de São Jose da Lagoa Tapada/PB 

. 

 

 

Empresa ________________, com sede na ____________________inscrita CNPJ nº 

__________, por intermédio de seu Representante Legal Senhor (a) _______________________, 

portador da Carteira de Identidade nº ___________ e do CPF nº ____________________, 

declara, sob as penas da lei, de que cumpre os requisitos legais para a qualificação como 

microempresa ou empresa de pequeno porte, e que está apto a usufruir do tratamento favorecido 

estabelecido nos art. 42 ao art. 49 da Lei Complementar nº 123, de 2006, conforme Termo de 

opção do Simples ou Lucro Presumido, registrado ou autenticado na Junta Comercial. 

 

O licitante declara ainda que ter ciência da sua responsabilidade de solicitar desenquadramento 

da condição de microempresa ou empresa de pequeno porte caso venha ultrapassar o limite de 

faturamento estabelecido no art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006,  sob pena de ser 

declarado inidôneo para licitar e contratar com a administração pública, sem prejuízo das demais 

sanções, caso usufrua ou tente usufruir indevidamente dos benefícios previstos nesta Lei. 

 

 

............................................................ 

(data) 

 

............................................................ 

(representante legal) 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp123.htm#art42
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp123.htm#art3
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ANEXO XII - MINUTA DE CONTRATO 

 

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº ____/2019 

 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS EM REGIME DE EXECUÇÃO 

INDIRETA, QUE ENTRE SI FAZEM A 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE 

DA LAGOA TAPADA – PB E 

_______________. 

 

 

Ao ________ dia do mês de ________ do ano de dois mil e dezenove (___/___/2019), no prédio 

sede da Prefeitura Municipal de São Jose da Lagoa Tapada, Estado da Paraíba, com sede à Rua 

Francisca Tomaz da Silva, 54 – Centro – São Jose da Lagoa Tapada – PB, de um lado como 

contratante a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA LAGOA TAPADA, Estado 

da Paraíba, pessoa jurídica de direito público, com sede no endereço acima, inscrita no CNPJ do 

Ministério da Fazenda sob o nº 08.999.682/0001-08, neste ato representada pelo seu titular o 

Senhor Prefeito CLAUDIO ANTONIO MARQUES DE SOUSA, nesta cidade de SÃO JOSE 

DA LAGOA TAPADA – PB, portador do CPF nº 423.986.814-91 e da Cédula e Identidade Civil 

RG Nº 979.785, SSP/PB, daqui por diante denominada CONTRATANTE, e do outro lado como 

contratada, a _________________, pessoa jurídica de direito privado, com sede à 

___________________, inscrita no CNPJ sob o nº ___________________ e com inscrição 

estadual nº ________, neste ato representada por seu titular, o Sr. ________, portador do CPF nº 

________ e da Identidade Civil RG Nº ________________, de ora em diante denominada 

CONTRATADA, consoante Lei Federal nº 8.666/93, atualizada pelas Leis nº 8.883, de 

08/06/94, nº 9.648 de 27/05/98 e nº 9.854, de 27/10/99, firmam o presente Contrato de Prestação 

de Serviços, conforme Processo de Licitação Tomada de Preços nº 00001/2019, conforme 

cláusulas e condições a seguir estipuladas: 

 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

 

O presente contrato tem por objeto o serviço de Recapeamento asfáltico em vias públicas urbana 

no município de São Jose da Lagoa Tapada/PB no município de São Jose da Lagoa Tapada/PB, 

devendo ser executada em conformidade com o Projeto Básico e Cronograma Físico-Financeiro, 

que fazem parte integrante deste contrato, independente de transcrição. 



 
ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
 

Edital de licitação - Tomada de Preços nº 00001/2019 
Processo Administrativo nº 20190402TP00001 

RUA FRANCISCA TOMAZ DA SILVA-54-CENTRO-CEP: 58815-000-SÃO JOSE DA LAGOA TAPADA/PB CNPJ: 08.999.682/0001-08  

 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR DO CONTRATO 

 

As partes atribuem a este Contrato, para efeitos de direito, o preço global de R$ ___________ 

(_________). 

 

O valor definido nesta cláusula inclui todos os custos operacionais da atividade, os tributos 

eventualmente devidos e benefícios decorrentes de trabalhos executados em horas 

extraordinárias, trabalhos noturnos, dominicais e em feriados, inclusive o custo dos vigias 

noturnos, bem como as demais despesas diretas e indiretas, de modo a constituir a única 

contraprestação pela execução dos serviços, objeto deste Contrato. 

 

 

SUBCLÁUSULA SEGUNDA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DA FONTE DE 

RECURSOS 

 

Os recursos financeiros para custear a referida despesa serão oriundos de Recursos Próprios do 

município de São Jose da Lagoa Tapada: 

Recursos oriundos do Convênio nº 866221/2018 entre o Ministério das Cidades e o Município de 

São Jose da Lagoa Tapada/PB, com a seguinte contrapartida; 1.285,71.  

Recursos do Orçamento Geral da União - 2018: 

02.070-SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. 

Programa: Planejamento Urbano – Operação nº 1052949-12 

 

A dotação orçamentária para as despesas decorrentes da contratação correrá por conta de 

recursos consignados no orçamento da Prefeitura, Natureza de Despesa 4.4.90.51.00.00 OBRAS 

E INSTALACOES, referente ao exercício de 2019 e seguintes. 

 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA GARANTIA DE ADIMPLEMENTO DO CONTRATO 

 

A Contratada apresenta garantia do adimplemento das condições aqui estabelecidas no valor de 

________, calculado na base de 5% (cinco por cento) do valor do Contrato, nos termos do Art. 

56, da Lei 8.666/93. 

 

A garantia total será retida se a CONTRATADA der causa ao desfazimento do Contrato, para 

que a CONTRATANTE possa se ressarcir, em parte, dos prejuízos experimentados. 

 

No caso de apresentação de garantia na modalidade de fiança bancária, a CONTRATADA 

deverá providenciar sua prorrogação ou substituição, com antecedência ao seu vencimento, 
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independentemente de notificação, de forma a manter a garantia contratual até o encerramento do 

Contrato. 

 

Após o término da vigência do presente Contrato, desde que cumpridas todas as obrigações 

assumidas, a garantia prestada será liberada, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar do 

requerimento do interessado, instruído com o Termo de Recebimento Definitivo da Obra, após 

análise e autorização prefeito. 

 

 

CLÁUSULA QUARTA – DOS PRAZOS 

 

A CONTRATADA deverá dar início à execução da obra no prazo máximo de 05 (cinco) dias 

úteis, contados da data de recebimento da Ordem de Início do Serviço. 

 

Prazo de execução: 04 (quatro) meses, conforme cronograma físico-financeiro da obra. 

 

Prazo de vigência do contrato será 06 (seis) meses, contato a partir data da assinatura, podendo 

tal prazo ser prorrogado a critério e interesse da CONTRATANTE, até que seja concluída a obra, 

em caso de atraso devidamente justificado. 

 

Os prazos de início e término dos serviços poderão ser prorrogados, por aditivo contratual, nos 

termos do Art. 57, da lei 8.666/93. 

 

 

CLÁUSULA QUINTA - DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO - NOS TERMOS DO 

ACÓRDÃO Nº 1.977/2013- PLENÁRIO- TCU. 

 

5.1. As variações de pequena monta ou erros unitários de quantidade de até 10% não é objeto de 

qualquer revisão, devem ser incluídas na margem de risco da álea ordinária da contratada. 

 

5.2 - As variações substanciais, decorrentes de questões imprevisíveis ou previsíveis, mas de 

consequências incalculáveis, devem ser incluídas na álea extraordinária, em consonância com o 

disposto no art. 65 da Lei nº 8.666 

 

5.3 - As alterações contratuais sob alegação de falhas ou omissões em qualquer das peças, 

orçamentos, plantas, especificações, memoriais e estudos técnicos preliminares do projeto não 

poderão ultrapassar, no seu conjunto, 10% (dez por cento) do valor total do contrato, 

computando-se esse percentual para verificação do limite do § 1º do art. 65 da Lei no 8.666, de 

1993, conforme previsto no art. 13, inciso II, do Decreto 7.983/2013. 
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CLÁUSULA SEXTA - DO REGIME DE EXECUÇÃO 

 

6.1 O contrato será realizado por execução indireta, sob o regime de empreitada por preço global. 

6.2 A assinatura do presente Contrato implica a concordância da Contratada com a adequação de 

todos os projetos anexos ao instrumento convocatório a que se vincula este ajuste, a qual 

aquiesce que eventuais alegações de falhas ou omissões em qualquer das peças, orçamentos, 

plantas, especificações, memoriais e estudos técnicos preliminares dos projetos não poderão 

ultrapassar, no seu conjunto, a dez por cento do valor total do futuro contrato, nos termos do art. 

13, II do Decreto n. 7.983/2013. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

Constitui obrigações da CONTRATADA, além dos casos previstos em Lei e do disposto no 

Edital de Tomada de Preços Nº 00001/2019, que são partes integrantes deste contrato, 

independentemente de transcrição, as que se seguem: 

 

a) Promover a organização técnica e administrativa dos serviços, objeto do Contrato, de modo a 

conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificações que integram 

o Contrato, no prazo determinado. 

b) Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo 

as determinações dos Poderes Públicos, mantendo o local dos serviços sempre limpo e nas 

melhores condições de segurança, higiene e disciplina. 

c) Submeter a CONTRATANTE, todo o material que será utilizado na execução a obra para 

verificação da compatibilidade entre este e o material indicado pela CONTRATADA no ato da 

assinatura deste Termo de Contrato, sendo que os materiais devem possuir certificado de 

qualidade da INMETRO. 

d) Submeter previamente, por escrito, a CONTRATANTE, para análise e aprovação, quaisquer 

mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo. 

e) Elaborar o Diário de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsável, as 

informações sobre o andamento da obra, tais como, número de funcionários, de equipamentos, 

condições de trabalho, condições meteorológicas, serviços executados, registro de ocorrências e 

outros fatos relacionados, bem como os comunicados à Fiscalização e situação da obra em 

relação ao cronograma previsto. 

f) Refazer, às suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido neste 

instrumento e os que apresentarem defeitos de material ou vício de construção, pelo prazo de 05 

(cinco) anos, contado da data de emissão do Termo de Recebimento Definitivo, ou a qualquer 

tempo se constatado pela fiscalização da Prefeitura. 

g) Responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços, por uso indevido de 

patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de caso fortuito ou de força 

maior, por qualquer causa de destruição, danificação, defeitos ou incorreções dos serviços ou dos 
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bens da Prefeitura, de seus funcionários ou de terceiros, ainda que ocorridos em via pública junto 

à obra. 

h) Comunicar, através de carta ou fax, à Fiscalização, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, 

qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços. 

i) Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela CONTRATNTE, ou por seus 

prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos serviços, bem como aos 

documentos relativos aos serviços executados ou em execução. 

j) Paralisar, por determinação da CONTRATANTE, qualquer trabalho que não esteja sendo 

executado de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de 

terceiros. 

l) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, do 

serviço executado em desacordo com os projetos e especificações técnicas, bem como os que 

apresentarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais 

empregados, no prazo estipulado pela CONTRATANTE: 

 

1. Na hipótese de descumprimento da obrigação no prazo estipulado, fica facultado à 

CONTRATANTE requerer que ela seja executada à custa da CONTRATADA, descontando-se o 

valor correspondente dos pagamentos devidos à CONTRATADA. 

 

2. Na hipótese de não ser devido qualquer pagamento à CONTRATADA o valor da obrigação 

constituirá uma dívida e o valor dado em garantia poderá ser retido pela CONTRATANTE. 

 

m) Responsabilizar-se pelos encargos previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da 

execução do contrato. 

n) Responder pelo pagamento dos salários devidos aos empregados e encargos trabalhistas, bem 

como pelos registros, seguros contra riscos de acidentes de trabalho e outras obrigações inerentes 

à execução dos serviços ora contratados. 

o) Arcar com todos os tributos incidentes sobre este Contrato, bem como sobre a sua atividade de 

construtora, devendo efetuar os respectivos pagamentos na forma e nos prazos determinados por 

lei. 

p) Adotar as providências e precauções necessárias, inclusive consulta nos respectivos órgãos, se 

necessário for, a fim de que não venham a ser danificadas as redes hidrossanitárias, elétricas e 

telefônicas. 

q). Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for 

necessário à execução dos serviços, durante a vigência da obra. 

r) Arcar com os custos de combustível e manutenção dos equipamentos que porventura necessite 

utilizar. 

s) Arcar com os custos de alojamento e alimentação de seus funcionários. 

z) É da responsabilidade da contratada a qualidade da obra, materiais e serviços executados ou 

fornecidos, inclusive a promoção de readequações, sempre que detectadas impropriedades que 

possam comprometer a consecução do objeto ajustado. 

 

 



 
ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
 

Edital de licitação - Tomada de Preços nº 00001/2019 
Processo Administrativo nº 20190402TP00001 

RUA FRANCISCA TOMAZ DA SILVA-54-CENTRO-CEP: 58815-000-SÃO JOSE DA LAGOA TAPADA/PB CNPJ: 08.999.682/0001-08  

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

 

A Contratante obriga-se a: 

 

a) Efetuar o pagamento dos serviços, conforme contratado e dentro do prazo legal, mediante 

atesto da execução dos serviços, vistoria técnica e laudo técnico pelo engenheiro responsável 

pela fiscalização dos serviços objeto do contrato. 

 

b) Prestar à CONTRATADA todos os esclarecimentos necessários à execução dos serviços. 

 

 

CLÁUSULA NONA - DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

 

A execução dos serviços contratados será acompanhada e fiscalizada por um Servidor 

devidamente designado para este fim, representando a Prefeitura, nos termos da Lei 8.666/93. 

 

Caberá ao Fiscal do contrato: 

 

a) Fiscalizar e acompanhar a execução do contrato, de acordo com as obrigações assumidas pela 

CONTRATADA; 

b) Manter contato com o preposto da CONTRATADA, visando assegurar a prestação dos 

serviços de forma eficiente e na forma contratada; 

c) Emitir atos opinativos sobre os fatos relativos à execução do contrato, quanto ao 

acompanhamento e fiscalização quanto às exigências das condições estabelecidas no Edital de 

licitação, no contrato e na proposta de preços da CONTRATADA; 

d) Propor à aplicação de sanções e demais atos necessários, quando forem exigidos; 

e) O Fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a 

prestação dos serviços, determinando o que for necessário, a regularização das faltas ou defeitos 

observados; 

f) As decisões e providências que ultrapassarem a competência do fiscal do contrato, deverão ser 

solicitadas ao Prefeito, em tempo hábil, para adoção das medidas convenientes. 

 

A fiscalização exercida pela CONTRATANTE não excluirá ou reduzirá a responsabilidade da 

CONTRATADA pela completa e perfeita execução do serviço. 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA SUBCONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS 

 

Sempre que for julgado conveniente, de acordo com a Fiscalização poderá a CONTRATADA, na 

execução do contrato, sem prejuízo das responsabilidades contratuais e legais, subcontratar partes 

da obra, serviço ou fornecimento, devendo, no caso, os ajustes de subcontratações, serem 

aprovados pelo órgão licitante, a CONTRATADA, entretanto, será responsável perante o órgão 
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licitante pelos serviços dos subcontratados, podendo, no caso de culpa destes, e se os interessados 

nas obras o exigirem, rescindir os respectivos ajustes, mediante aprovação da PREFEITURA. 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

A medição por etapa dos serviços contratados será efetuada mensalmente e entregue à Prefeitura 

Municipal, nas seguintes condições: 

a) Para efeitos de medição serão considerados os serviços efetivamente executados e atestados 

pela fiscalização, em conformidade com o Cronograma Físico-Financeiro fornecido pela 

Contratada; 

b) As medições por etapa deverão ser lançadas no boletim de Medição que, depois de conferido, 

será assinado pelo engenheiro Fiscal da Prefeitura. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA FORMA E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 

O pagamento será efetuado pela Contratante, em moeda corrente nacional, mediante Ordem 

Bancária/transferência bancária, atráves de medições por etapas de acordo com o Cronograma 

Físico-financeiro, e no valor correspondente ao somatório dos serviços efetivamente executados, 

segundo as medições efetuadas pelo Fiscal do Contrato. No caso da medição relativa à última 

fase, o pagamento somente será efetuado após o Recebimento Provisório. 

 

A CONTRATANTE somente efetuará o pagamento dos valores devidos, após comprovação, pela 

CONTRATADA, do recolhimento do FGTS, e após a juntada da cópia da folha de pagamento 

dos empregados contratados e respectivas Guias de Recolhimento das Contribuições 

Previdenciárias, incidentes sobre a remuneração dos segurados incluídas em nota fiscal/fatura, na 

forma prevista na Lei 8.212/91, alterada pela Lei 9.032/95, bem como todas as certidões 

negativas que comprove que a empresa contratada mantém todas as condições de regularidade 

habilitatória exigida na licitação. 

 

O pagamento da primeira etapa de medição ficará condicionado ainda à apresentação dos 

seguintes comprovantes: 

 

a) Registro da Obra no CREA; 

 

b) Registro da Obra no INSS; 

 

c) Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) do responsável técnico e averbação de seu 

registro no CREA-PB, na hipótese de ser de outra região. 

 

No pagamento de todas medições das etapas previstas no Cronograma Físico-financeiro serão 

exigidos ainda como documentação complementar: Apresentação de GFIP dos trabalhadores 

envolvido na obra, referente ao período da execução, Acervo fotográfico datadas da fase do 
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empreendimento, referente àquela etapa, Cópias do Diário de Obra, com anotações dos principais 

acontecimentos referente ao período da medição da etapa.  

 

O pagamento da medição da última etapa da ficará condicionado à emissão do Termo de 

Recebimento Provisório da Obra pelo Setor de Engenharia da Prefeitura, mediante apresentação 

de laudo de aceitação, bem como à apresentação pela licitante contratada dos comprovantes de 

quitação perante o Instituto Nacional da Previdência Social e o Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço, correspondente aos serviços objeto desta licitação. 

 

A última parcela somente será liberada, depois de cumpridas todas as condições exigidas no 

instrumento contratual a ser firmado com a licitante vencedora. 

 

Fica também obrigada a CONTRATADA a apresentar no encerramento do contrato, quando da 

expedição do Termo de Recebimento Definitivo da obra a CND – Certidão Negativa de Débitos, 

da respectiva obra. 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA 

 

A CONTRATADA responderá durante 05 (cinco) anos, contados da data da emissão do Termo 

de Recebimento Definitivo, pela solidez e segurança da obra, nos termos do disposto no Código 

Civil Brasileiro. 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO PESSOAL 

 

O pessoal que a CONTRATADA empregar para a execução dos serviços ora avençados não terá 

relação de emprego com a CONTRATANTE e desta não poderá demandar quaisquer 

pagamentos. No caso de vir a CONTRATANTE a ser acionada judicialmente, a 

CONTRATADA a ressarcirá de toda e qualquer despesa que, em decorrência disso venha a 

desembolsar. 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS PENALIDADES 

 

O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pelo licitante vencedor, sem 

justificativa aceita pela Prefeitura Municipal, resguardados os procedimentos legais pertinentes, 

poderá acarretar as seguintes sanções: 

 

a) Aplicação de multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor da contratação, diante 

da recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato e/ou aceitar ou retirar o instrumento 

equivalente, no prazo de 05 dias úteis, fato que caracteriza a inexecução total da obrigação 

assumida. 
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b) Aplicação de multa moratória no percentual de 0,33% (trinta e três décimos por cento) por dia 

de atraso, contados a partir da sua constatação em processo administrativo plenamente vinculado, 

incidente sobre o valor do contrato, no caso de inexecução total, ou sobre a parcela em atraso, no 

caso de inexecução parcial. 

c) Advertência. 

d) Aplicação de multa compensatória de 20% (vinte por cento) incidente sobre o valor da 

contratação ou da parcela em atraso, no caso de inexecução total ou parcial. 

e) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração Municipal, por prazo não superior a 2 (dois) anos. 

f) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública. 

 

As penas previstas neste edital são independentes entre si, podendo ser aplicadas de forma 

isolada ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 

 

O valor da multa poderá ser descontado da nota fiscal ou crédito existente na Prefeitura, em favor 

do licitante vencedor, sendo que, caso o valor da multa seja superior ao crédito existente, a 

diferença será cobrada na forma da lei. 

 

Em qualquer hipótese de aplicação de sanções serão assegurados ao licitante vencedor o 

contraditório e a ampla defesa. 

 

A multa compensatória, bem como as sanções relativas à pena de suspensão e à declaração de 

inidoneidade serão publicadas através do Diário Oficial do Estado, excetuando-se as penalidades 

relativas à advertência e multa de mora, casos em que a comunicação realizar-se-á por meio de 

correspondência devidamente formalizada ao contratado, não sendo necessária a sua publicação. 

  

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO 

 

A CONTRATADA deverá manter, durante a execução do Contrato, todas as condições de 

habilitação e qualificação necessárias e exigidas na licitação, em compatibilidade com as 

obrigações assumidas. 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA  - DO REAJUSTE 

 

A periodicidade mínima de reajuste ou revisão dos valores das parcelas do cronograma físico-

financeiro da proposta será de 01 (um) ano, contado a partir da abertura da licitação. Este período 

poderá ser modificado por ato do Governo Federal. 

 

PARÁGRAFO ÚNICO: Após o prazo previsto acima as parcelas remanescentes serão 

reajustadas pelo índice nacional do custo da construção (INCC) da seguinte forma: 
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FORMULA 

 

M = V x 1 / 1o. 

Onde: 

 

M = Valor reajustado das parcelas remanescentes. 

 

V = Valor inicial das parcelas remanescentes. 

 

1 = Índice do mês que completa a periodicidade de um ano em relação a data base da 

proposta. 

 

1o. = Índice do mês da data base da proposta. 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA RESCISÃO 

 

Constituem motivos para rescisão do presente Contrato as situações referidas nos artigos 77 e 78 

da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações, a qual será processada nos termos do art. 79 do 

mesmo diploma legal. 

 

O Contrato poderá ser rescindido a critério da Prefeitura, por acordo entre as partes ou por razões 

de ordem administrativa. 

 

Na hipótese de rescisão determinada por ato unilateral e escrito da Prefeitura, ficarão asseguradas 

à CONTRATADA os direitos elencados no art. 80 da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações. 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DA LICITAÇÃO 

 

Para a execução dos serviços, objeto deste Contrato, realizou-se licitação na modalidade de 

Tomada de Preços Nº 00001/2019. 

 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

 

Aplica-se a este Contrato e nos casos omissos, o disposto na Lei Federal nº 8.666/93 e suas 

alterações. 
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CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DA PUBLICIDADE 

 

A publicação resumida deste Contrato no lugar de costume e na imprensa oficial, que é condição 

de eficácia nos termos do parágrafo primeiro do art. 61 da Lei nº 8.666/93, será providenciada 

pela CONTRATANTE até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no 

prazo de 20 (vinte) dias daquela data.  

 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - DO FORO E DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

As partes se obrigam, por si e seus sucessores, ao fiel cumprimento de todas as Cláusulas e 

condições do presente contrato e elegem para seu domicílio contratual o Foro da Justiça Estadual 

da Comarca de São João do Rio do Peixe – PB, com renúncia expressa a qualquer outro, por 

mais privilegiado que seja no que se refere a qualquer ação ou medida judicial originária ou 

referente a este instrumento contratual. 

 

E por estarem acordados em todas as condições e Cláusulas deste Contato, assinam o presente 

instrumento, em 2 (duas) vias impressas a laser, de igual teor, para um só efeito legal, na 

presença de duas testemunhas que assistiram a tudo e também assinam. 

 

SÃO JOSE DA LAGOA TAPADA – PB, ___ de ____________ de 2019. 

 

_____________________________ 

PELA CONTRATANTE 

 

____________________________ 

PELA CONTRATADA 

TESTEMUNHAS: 

 

_________________________________________________________ 

NOME: 

CPF: 

ENDEREÇO: 

 

__________________________________________________________ 

NOME: 

CPF: 

ENDEREÇO: 
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ANEXO XIII - TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS 
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ANEXO XIV - TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 
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ANEXO XV - TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
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ANEXO XVI - TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANTA 
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ENGENHEI 	IIL - CREA 160.814.689-8 

id PRUJETOS +55 (83) 92 4447- leiprojetos@hotmall com Pg. 



ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO iosÉ DA LAGOA TAPADA 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

Recapeamento Asfáltico em Via Pública Urbana 

CONTRATO 1052949-12/2018 

Ministério das Cidades 

LCL PROJETOS DE ENGENHARIA 

Av- Monteiro da Franca, 160, Sala 03A, Manaíra 

João Pessoa - PB 

CEP: 58038-320 

Tel: 83 99924-4447 

Eng. Responsável: Lincoin Cartaxo de Lira Júnior 

CPF 068.978.614-05 

CREA 160 814 689 -8 



ENCARGOS SOCIAIS 

Item Discriminação Horista Mensatista 

A ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS 16,80 16,80 
A-1 INSS - - 

A-2 SESI 1,50 1,50 

A-3 SENAI 1,00 1,00 

A-4 INCRA 0,20 0,20 
A-5 SEBRAE 0,60 0,60 
A-6 SALÁRIO EDUCAÇÃO 2,50 2,50 
A-7 SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO 3,00 3,00 
A-8 FGTS 8,00 8,00 
A-9 SECONCI - - 

B ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM AS INCIDÊNCIAS DE "A" 44,87 15,72 
B-1 REPOUSO SEMANAL REMUNERADO 18,03 - 

B-2 FERIADOS 4,31 - 

B-3 AUXILIO - ENFERMIDADE 0,91 0,70 
B-4 130 SALARIO 10,85 8,33 
B-5 LICENÇA PATERNIDADE 0.07 0,05 
B-6 FALTAS JUSTIFICADAS 0.72 0,56 
B-7 DIAS DE CHUVAS 2,05 - 

B-8 AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO 0,11 0,08 
B-9 FÉRIAS GOZADAS 7,79 5,98 
B-10 SALÁRIO MATERNIDADE 0,03 0,02 

C ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM AS INCIDÊNCIAS DE "A" 17,29 13,29 
C-1 AVISO PRÉVIO INDENIZADO 5.33 4,10 
C-2 AVISO PRÉVIO TRABALHADO 0,13 0,10 
C-3 FÉRIAS INDENIZADAS 5,98 4,60 
C-4 DEPÓSITO RECISÃO SEM JUSTA CAUSA 5,40 4,15 
C-5 INDENIZAÇÃO ADICIONAL 0,45 0,34 

D TAXAS DE REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO 7,99 2,98 
D-1 REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B 7,54 2,64 

D-2 
REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E 
REINCIDENCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO 0,45 0,34 

TOTAL GERAL 	 1 86,951 48,79 

PROJETO: Lincoln Cartaxo de Lira JØr,- Eng Civil CREA 160 814 689 - 8- Tel. (83) 9 9924 4447 





PROGRAMA: 	lnfraestrutura Turística 

CONCEDENTE: Ministério das Cidades 

CONVEN ENTE: Município de São José da Lagoa Tapada - PB 

CONTRATO: 	1052949-12/2018 

OBRA: 	Recapeamento Asfáltico em Via Pública Urbana 

REF. PREÇOS: SINAPI PB - Setembro/2018 

CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO 
USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO DE 3,0 CM - EXCLUSIVE 
TRANSPORTE. AF_03/2017 (ADAPTADO DE SINAPI 959901 

CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE 
(CBUQ) PARA PAVIMENTACAOASFALTICA. 

11 	SINAPI PB 	INSUMO 	1518 
PADRAO DNIT. FAIXA C. COM  CAP 50/70 - 

T 

AQUISICAO POSTO USINA 

VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE 
ESTEIRAS. LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M 

1 2 	SINAPI PB COMPOSIÇÃO 	5835 	
A 5.30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 TiH 

CHP 

CHP DIURNO. AF1 112014 

VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE 
ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M 

1 3 	SINAPI P8 COMPOSIÇAO 	5837 	
A 5.30 M. POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H 

CHI 

CHI DIURNO. AF  11/2014 

1.4 	SINAPI PB COMPOSIÇÃO 	88314 	
RASTELEIRO COM ENCARGOS H   
COMPLEMENTARES 

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO 
CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 
KG. CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG. DISTÂNCIA 

1 5 	SINAPI PB COMPOSIÇÃO 	91386 	
ENTRE EIXOS 4.80 M, POTÊNCIA 230 CV 

CHP 

INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. 
AFO6!201 4 

ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, 
ACO LISO. POTENCIA 125 HP. PESO SEM/COM 

1 6 	SIN4API P8 COMPOSIÇÃO 	95631 CHP  
LASTRO 10.20/1165 T. LARGURA DE TRABALHO 
1,73 M . CHP DIURNO AF11/2016 

ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, 
ACO LISO. POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM 

1.7 	SINAPI PB COMPOSIÇAO 	95632 	
LASTRO 10.20/11.65 T, LARGURA DE TRABALHO 

CHI 

1,73 M - CHI DIURNO. AF-1 1/2016 

TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, 
1.8 	SINAPI PB COMPOSIÇÃO 	96155 	TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA CHI 

ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017 

TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV. 
19 	SINAPI PB COMPOSIÇÃO 	96157 	TRAÇÃO 4X4. COM  VASSOURA MECÂNICA CHP 

ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/201 7 

ROLO COMPACTADOR DE PNEUS. ESTATICO, 
PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO 

1.10 	SINAPI PB COMPOSIÇAO 	96463 	
SEM/COM LASTRO 10.8/27 T. LARGURA DE 

CHP 

ROLAGEM 2,30M. CHP DIURNO. AF 0612017 

ROLO COMPACTADOR DE PNEUS. ESTATICO, 
PRESSAOVARIAVEL. POTENCIA 110 HP. PESO 1 .1 1 	SINAPI PB COMPOSIÇÃO 	96464 	
SEM COM LASTRO 10.8/27 T. LARGURA DE 

CHI 

ROLAGEM 2 30 M . CHI DIURNO AF 062017 

CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO 
2 	USINADO A QUENTE (CBUQ), BINDER, COM ESPESSURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE 

TRANSPORTE. AF_0312017 (ADAPTADO DE SINAPI 95992] 

VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE 
ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M 

SINAPI P8 COMPOSIÇAO 	5835 	
A 5.30 M. POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/N 

CHP 

CHP DIURNO. AF-1 1/2014 

VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE 
ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1.90 M 

12 	SINAPI PB COMPOSIÇAO 	5837 	
A5,30M. POTÊNCIA 1O5HP CAPACIDADE 459TH 

CHI 

CHI DIURNO AF 11/2014 

Sous 

M3 	 1045,86 

2.5548000 	364 	929.95 

0.0773000 	216.83 	16.76 

0,1581000 	83.61 	1322 

1.8834000 	1053 	19.83 

0,0773000 	160,08 	12.37 

0,1118000 	128,05 	14.32 

01236000 	41.43 	512 

0.1785000 	24,41 	4.36 

0.0569000 	73.74 	4,20 

0.0582000 	126.98 	7.39 

0,4126000 	44.46 	18.34 

M3 	 952,24 

0.0552000 	216.83 	11,97 

0.129000 	83.6 	í''4 

PROJETO: Lincoin Cartaxo de Lira Júnior - Eng Civil CREA 160 814 689 - 8 - 4f8) 9 9924 4447 



CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE 

1.3 	SINAPI PB 	INSUMO 	41965 
(CBUQ) PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA, 

T 	25548000 	340 	868,63 
PADRAO DNIT, PARA BINDER, COM CAP 50/70 - 
AQUISICAO POSTO USINA 

1.4 	SINAPI PB COMPOSIÇÃO 	88314 
RASTELEIRO COM ENCARGOS 

H 	1,3453000 	10.53 	14,17 
COMPLEMENTARES 

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO 
CABINE SIMPLES. PESO BRUTO TOTAL 23.000 

1.5 	SINAPI P6 COMPOSIÇÃO 	91386 
KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG. DISTÂNCIA 

CHP 	0,0552000 	160,08 	8,84 
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV 
INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. 
AF_06/201 4 

ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, 

1.6 	SINAPI PB COMPOSIÇÃO 	95631 
ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM 

CHP 	0,0799000 	128,05 	10,23 
LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 
1,73 M - CHP DIURNO. AF_11/2016 

ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, 

1.7 	SINAPI PB COMPOSIÇÃO 	95632 
ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM 

CHI 	0,0883000 	41.43 	3.66 
LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 
1,73 M - CHI DIURNO. AF_11/2016 

TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, 
1.8 	SINAPI P6 COMPOSIÇÃO 	96155 TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA CHI 	0,1113000 	24,41 	2.72 

ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017 

TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, 
1.9 	SINAPI P6 COMPOSIÇÃO 	96157 TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA CHP 	0,0569000 	73,74 	4,20 

ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/201 7 

ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, 

1.10 	SINAPI PB COMPOSIÇÃO 	96463 
PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO 

CHP 	0,0416000 	126,98 	5,28 SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE 
ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF06/2017 

ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, 

1.11 	SINAPI PB COMPOSIÇÃO 	96464 
PRESSAO VARIAVEL. POTENCIA 110 HP, PESO 

CHI 	0,2947000 	44,46 	13,10 
SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE 
ROLAGEM 2.30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017 

4 c.s 
/1 

PROJETO: Lincoin Cartaxo de Lira Júnior - Eng Civil CREA 160 814 689 - 8 	.83) 9 9924 4447 



PROGRAMA: 	lnfraestrutura Turística 

CONCEDE NTE: Ministério das Cidades 

CONVEN ENTE: Município de São José da Lagoa Tapada - P8 

CONTRATO: 	1052949-12/2018 

OBRA: 	Recapeamento Asfáltico em Via Pública Urbana 

RU. PRECOS: 	SINAPI P8 - Setembro/2018 

04iI1f 
CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTAÇÃO 

1 
ASFALT1CA, PADRÃO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70-AQUISIÇÀO POSTO USINA 

T  34 

Joca 

1.1 Pavimentos' 	 CNPJ n°73 04118810001-90 T 345 

Construfenix 

Construtora 
1.2 CNPJ n°09323098,0001-92 

Rocha 
T 364 

RCA 
1.3 CNP,J n°08.766.48310001-41 

construções 
T 390 

CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTAÇÃO BINDER, 
2 

PADRÃO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70-AQUISIÇÃO POSTO USINA 
T 4  340 

Joca 

2.1 Pavimentos 	 CNPJ n°73.041.188/0001-90 T 315 

Construfenix 
Construtora 

2.2 CNPJ n° 09.323.09810001-92 
Rocha 

1 340 

RCA 
2.3 - 	 CNPJ n° 08.766.48310001-41 

construções 
1 380 



PROGRAMA: 
	

lnfraestrutura Turística 

CONCEDENTE: 
	

Ministério das Cidades 

CONVENENTE: 
	

Município de São José da Lagoa Tapada - P8 

CONTRATO: 
	

1052949-12/2018 

OBRA: 
	

Recapeamento Asfáltico em Via Pública Urbana 

REF. PREÇOS: 
	

SINAPI PB - Setembro/2018 

DADOS A ENTRAR: 

índice julho de 2014 (pavimentação) - 0 

índice setembro de 2018 (pavimentação) li 

1.0 Fator de Correção p1  transporte de M.B. (FC) 

FC=ll/l0 

ICMS - Paraíba (%) 

O (km) - distância 

270,237 

336,49 variável de acordo com a data-base 

1,2452 

18,00% 

503,00 

2.0 Custo Direto do transporte (fórmula variável de acordo com o tipo do trajeto a ser percorrido) 

rodovia pavimentada, temos: 

CD=(26,939+0,253*D) 

CD (R$/ton) 	 154,2 

3.0 Custo do transporte 

CT=CD/(1-%ICMS/100) * FC 

CT (R$/ton) 
	

234,16 

L-• 

Pintura de Iigaço 
	

0,0004 1 	t/ni2 
	

234,16 1 	0,09 1 R$/m2 



PROGRAMA: 
	

lnfraestrutura Turística 
CONCEDENTE: 
	

Ministério das Cidades 

CONVENENTE: 
	

Município de São José da Lagoa Tapada - PB 

CONTRATO: 
	

1052949-12/2018 

OBRA: 
	

Recapeamento Asfáltico em Via Pública Urbana 

REF. PREÇOS: 
	

SINAPI PB - Setembro/2018 

DADOS A ENTRAR: 

índice julho de 2014 (pavimentação) - lO 

índice setembro de 2018 (pavimentação) - li 

1.0 Fator de Correção p/  transporte de M.B. (FC) 

FC=I1/l0 

ICMS Paraíba (%) 

D (km) - distância 

270,237 

336,49 variável de acordo com a data-base 

1,2452 

18,00% 

44,20 

2.0 Custo Direto do transporte (fórmula variável de acordo com o tipo do trajeto a ser percorrido) 

rodovia pavimentada, temos: 

CD=(26,939+0,253* D) 

CD (R$/ton) 
	

38,12 

3.0 Custo do transporte 

CT=CD/(1-%ICMS/100) FC 

CT (R$/ton) 
	

57,89 

Reperíilanwnto com binder (2,33 t/m3 ) 
	

2,3300 	t/m3 
	

57,2 	13488 R$/M'  

CBUQ. (2,40 t/m3 ) 
	

2,4000 	t/m3 
	

57,89 	138,94 R$/m3  

Lmc ' 



PROGRAMA: 
	

lnfraestrutura Turística 

CO N CE DE N TE 
	

Ministério das Cidades 

CONVENENTE. 	 Município de São José da Lagoa Tapada - P8 

CONTRATO 
	

1052949-12/2018 

OBRA 
	

Recapeamento Asfáltico em Via Pública Urbana 

RE PPiÇ()' 
	

SINAPI PB - Setembro/2018 

1 	Rua José Dias Fortes Rodrigues 242,983 Variável 2024,37 

2 	 Rua Ananias Sarmento 310,132 Variável 2673,9 

3 	 Rua Izidro Gomes de Sã 125,400 Variável 1374,28 

40 

51 

20 

PROJETO: Lincoin Cartaxo de Lira Júnior - Eng' Civil CREA 160 	8— Tel. (83)99924 4447 
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PROGRAMA Infraestrutura Turística 

CONCEDENTE Ministério das Cidades 

CONVENIENTE: Município de São José da Lagoa Tapada - PB 

CONTRATO: 1052949-12/2018 

OBRA: Recapeamento Asféltico em Via Pública Urbana Encargos 86,95% 

REF. PREÇOS. SINAPI PB - Setembro/2018 28,15 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 
B.D.I. (fornecirnonto cc mitr 	: 16,800. 

FONTE 	CõDIGO ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNIO. 	QUANT. 	
VALORES 

LINIT. 

(0) 
TOTAL 

10 Rua Jose Dias Fortes Rodrigues - 124762,05 

1.1 PLACA DE OBRA -- --. 965,90 

SINAPI PB 	74209/1 1.1.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 	10,00 	396,59 3 965,90 

1.2 CAPEAMENTO . .-. 120 796,15 

SINAPI PB 	72942 1.2.1 PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C M2 	4048,74 	1,77 7 166,27 

CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO 

SINAPI P6 	95992 1.22 BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), BINDER, COM M3 	56,36 	900,50 50 712,18 

ESPESSURA DE 3,0 CM . EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017 

CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO 

BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE 
SINAPI P6 	95990 1.2.3 

ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE 
M3 	56,36 	967,49 54 527,74 

TRANSPORTE. AF_03/2017 

TRANSPORTE DE EMULSÃO RR 1C (PINTURA DE LIGAÇÃO), EM 

,NAPI PB 	. 1.2.4 RODOVIA PAVIMENTADA (REFINARIA - OBRA) BDI diferenciado M2 	4048,74 	0,11 445,36 

(fornecimento de materiais): 0,168] 

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA 

SINAPI P6 	93596 1.2.5 URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (UNIDADE: TXKM). TXKM 	4981,96 	0,57 2839,72 

AF04/2016 [BDI diferenciado (fornecimento de materiais): 0,1681 

SiRODNiTP8 	5213401 1.2.6 PINTURA DE FAIXA 	TINTA BASE ACRILICA - ESPESSURA DE 0,6 MM M2 	 8,00 	28,28 226,24 

SINALIZAÇÃO VERTICAL, C CHAPAS PLANAS DE AÇO ZINCADO N916 

CONFORMIDADE C NORMA ABNT NBR 11904:2015, SUPORTE DE 

FIXAÇÃO EM SECÇÃO QUADRADA DE 3" MADEIRA DE LEI, PINTADO 

DUAS DEMÃOS, TINTA A VASE DE BORRACHA CLORADA OU 
DER P8 	06.200.00 1.2.7 

ESMALTE SINTÉTICO BRANCO, COM FIXAÇÃO, PARAFUSOS, 
m2 	12,00 	403,22 4838,64 

ARRUELAS, PORCAS E ELEMENTOS METALICOS GALVANIZADOS, 

PELICULAS RETO REFLETIVA TIPO 16 A, EM ACORDO NORMA NBFI 

14644/2013 

1.3 DRENAGEM 	 - - 	. 0,00 
SINAPI PB 	83446 1.3.1 CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA UN 	 0,00 	152,70 0,00 

1.4 , 	DIVERSOS 	 . 0,00 

SINAPI P8 	73916/2 1.4 1 
PLACA ESMALTADA PARA DENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 

UN 	 0,00 	108,53 0,00 
4SX2SCM 

2.0 Rua Ananies Sarmento 159 699,33 

- 2.1 1 	PLACA DE OBRA 	 - 0,00 
SINAPI P8 	74209/1 2.1 1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 	 0,00 	396,59 0,00 

2.2 CAPEAMENTO 159 699,33 
SINAPI PB 	72942 2.2.1 	- PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C M2 	5347,80 	1,77 9465,61 

CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO 

SINAPI P8 	95992 2.2.2 BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), BINDER, COM M3 	74,64 	900,50 67213,32 

ESPESSURA DE 3,0 CM . EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017 

CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO 

BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE 
SINAPI PB 	95990 2.2.3 

ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE 
M3 	7464 	96749 

' 
7221345 

- 	. TRANSPORTE. AF_03/2017 

SINAPI P8 	- 2,2.4 
TRANSPORTE DE EMULSÃO RR-1C (PINTURA DE LIGAÇÃO), EM 

M2 	534780 	0,11 588,26 
RODOVIA PAVIMENTADA (REFINARIA -* OBRA) 

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA 

SINAPI PB 	93596 2.2 5 URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (UNIDADE: TXKM) TXKM 	6598,18 	0,57 3760,96 

AF_04/2016 

SICRO ()NITPR 	5213401 2.2.6 PINTURA DE FAIXA -TINTA RASE ACR[I ICA 	UÇPES51)R,5 DE 0,6 MM M2 	10.20 	28,28 288,46 

*Aplicação do BDI nos preços do DER desonerados 	 PROJETO: Lincoin Cartaxo de Lira Júnior- Eng'(CREA 160 814 689 - 8-Tel. (83)99924 4447 



- ' !l'J;.1.I. 
'iii L,Jf1 

F:.:. 

CONFORMIDADE 6 NORMA ABNI NBR 11904.2015, SUPORTE DL 

FIXAÇÃO EM SECÇÃO QUADRADA DE 3" MADEIRA DE LEI, PINTADO 

DUAS DEMÃOS, TINTA A VASE DE BORRACHA CLORADA OU 
DER P8 	06  2 2 7 

ESMALTE SINTÉTICO BRANCO, COM FIXAÇÃO, PARAFUSOS, 
rn2 	1530 	40322 6169,27 

ARRUELAS, PORCAS E ELEMENTOS METALICOS GALVANIZADOS, 

PELICULAS RETO REIS ETIVA TIPO II! A, EM ACORDO NORMA NBR 

14644/2013 

2.3 DRENAGEM 0,00 

SINAPI P8 	83446 2 3.1 CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E ORE NO BRITA UN 	 0,00 	152,/0 0,00 

2.4 DIVERSOS . 0,00 

PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 
SINAPI PB 	73916/2 2 4 1 

45825CM 
UN 	 0,00 	108,53 0.00 

3.0 Rua Izidro Gomes de sa 82 458,95 

3.1 PLACA DE OBRA 0,00 

SINAPI P8 	74209/1 3.1.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 	 0,00 	396,59 0,00 

3.2 CAPEAMENTO 82 458,95 

SINAPI PB 	72942 3.2 1 PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR- IC M2 	2 748,56 	1,77 4864,95 

CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO 

SINAPI PB 	95992 3.2.2 BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), BINDER, COM M3 	38.97 	900,50 35 092,49 

ESPESSURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF03/2017 

- CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO 

BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE 
NAPI P8 	95990 3.2.3 

ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 3,0 CM . EXCLUSIVE 
M3 	38,97 	967,49 37 703,09 

TRANSPORTE. AF_03/2017 

TRANSPORTE DE EMULSÃO RR 1C (PINTURA DE LIGAÇÃO), EM 
SINAPI P6 3.24 

RODOVIA PAVIMENTADA (REFINARIA -3 OBRA) 
M2 	2748,56 	0,11 302,34 

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA 

SINAPI P8 	93596 3,2 5  URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (UNIDADE: TXKM). TXKM 	3444,99 	0,57 1 963,64 

AF_04/2016 

I(PO0NITPB 	5213401 3.2.6 PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA - ESPESSURA DE 0,6 MM M2 	 4,00 	28,28 113,12 

SINALIZAÇÃO VERTICAL, C CHAPAS PLANAS DE AÇO ZINCADO N16 

CONFORMIDADE C NORMA ABNT NBR 11904:2015, SUPORTE DE 

FIXAÇÃO EM SECÇÃO QUADRADA DE 3" MADEIRA DE LEI, PINTADO 

DUAS DEMÃOS, TINTA A VASE DE BORRACHA CLORADA OU 
DER P8 	06.200.00 3.2 7 

ESMALTE SINTÉTICO BRANCO, COM FIXAÇÃO, PARAFUSOS, 
rn2 	 6,00 	403,22 2419,32 

ARRUELAS, PORCAS E ELEMENTOS METALICOS GALVANIZADOS, 

PELICULAS RETO REFLETIVA TIPO III A, EM ACORDO NORMA NBR 

14644/2013 

*Aplicação do BDI nos preços do DER desonerados 	 PROJETO: Llncoln Cartaxo de Lira iúnj4' sg°  Civil CREA 160 814 689 - 8- Tel. (83) 9 9924 4447 



PROGRAMA: Infraestrutura Turística 

CONCEDENTE: Ministério das Cidades 

CONTRATO: Município de São José da Lagoa Tapada - PB Encargos 

OBRA: 1052949-12/2018 86,95% 

CONVEN ENTE: Recapeamento Asfáltico em Via Pública Urbana B.D.I. 

REF. PREF, DE PREÇOS: SINAPI PB - Setembro/2018 28,15% 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA RESUMO 

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS VALORES (R$) 

1.0 Rua José Dias Fortes Rodrigues 124 762,05 

2.0 Rua Ananias Sarmento 159 699,33 

3.0 Rua Izidro Gomes de Sá 82 458,95 

PROJETO: Lincoin Cartaxo de Lira Júnior - Eng° Civil CREA 16,Ø14 689 - 8 - Tel. (3) 9 9924 4447 



CAI 	Quadro de Composição do Investimento - QCI - OGU - 
Setor Público 

Empreendimento 

Recapeamento Asfáltico em Via Pública Urbana 

Agente executor 

Município de São José da Lagoa Tapada - PB 

Programa 	 Modalidade 

Planejamento Urbano 	 Apoio a Política Nacional de Desenvolvimento Urbano 

Investimento total (R$) 
Item 	 Discriminação 

	

Recursos União 	Contrapartida 	Outras fontes 	Total 

1.0 Rua José Dias Fortes Rodrigues 	 124 324,97 	 43708 	 124 762,05 

2.0 Rua Ananias Sarmento 	 159 139,86 	 559,47 	 159 699,33 
3.0 Rua Izidro Gomes de Sã 	 82 170,07 	 288,88 	 82 458,95 

Total 	 365 634,901 	1 285.431 	 0.001 	366 92033 

São José da Lagoa Tapada- PB 	 . 	22 de 	janeiro 	de 	2019 
Local/Data 

Asinatura 46 representante da equipe técnica 
	

Assinatura db agente executor 
Nome Lincoin Cartaxo de Lira Júnior 

	
Nome Cláudio Antônio Marques 

Cargo Engenheiro Civil 
	

Cargo Prefeito Constitucional 
CREA 160.814.689-8 
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ESTADO DA DA PARAíBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA 

ANEXO V 

Memorial Descritivo e Especificações Técnicas 

LINCOLN C4IRVAXO 
ENGENHE "CiV)L - CREA 160.814.689-8 

ICI PRUJETDS +55 (83).fl4.4447 - IcIprojetoshotmail.com 	 Pág. 



ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA 

1. GENERALIDADES 

O presente memorial tem por finalidade estabelecer as condições que presidirão a instalação e 

o desenvolvimento das obras e serviços relativos à pavimentação de vias no município de São 

José da Lagoa Tapada - PB. 

- Disposições Gerais 

Os serviços contratados serão executados, rigorosamente, de acordo com as normas a seguir: 

• Os materiais empregados deverão ser de primeira qualidade e, salvo disposto em 

contrário ou identificado na planilha orçamentária, serão fornecidos pela empreiteira. 

• Não será permitida a alteração das especificações dos materiais, exceto a juízo da 

fiscalização e com autorização por escrito da mesma. 

• A mão-de-obra a empregar, especializada sempre que necessário, será de primeira 

qualidade e acabamento será esmerado. 

• Serão impugnados pela fiscalização todos os trabalhos que não satisfaçam às 

condições contratuais. 

• Ficará a empreiteira obrigada a demolir e refazer os trabalhos rejeitados, logo após o 

recebimento da ordem de serviço correspondente, ficando por sua conta exclusiva as 

despesas decorrentes desses serviços. 

• Todos os elementos e insumos constantes no escopo da construção devem obedecer 

às especificações aqui fixadas, não devendo ser utilizados elementos com qualidade 

inferior aos especificados em planilha. 

• Alguns itens são mencionados apenas em planilha orçamentária, estes também devem 

obediência ao presente memorial. 

• Os serviços devem ser aferidos no momento de sua execução; 

• Os quantitativos estimados e apresentados em planilha serão objetos de adequação à 

demanda real executada; 

• A visita técnica serve para que a empresa realize a sua prévia avaliação dos serviços a 

serem executados. Alguma sub-composição que eventualmente seja considerada 

necessária deve ser inserida nos itens principais do orçamento, pois não serão aceitos 

os pedidos de suplementação relativos a serviços dessa natureza; 

• Os serviços serão executados em estrita e total observância às indicações constantes 

em plantas e memoriais. No caso de dúvidas quanto às dimensões de projeto e 

medidas das cotas, dar-se-á prioridade aos valores cotados; 

• Maiores esclarecimentos serão prestados pela fiscalização e/ou pelos responsáveis 

pelo projeto que procederão as verificações e aferições que julgarem oportunas; 

• Durante a execução dos serviços, todas as superfícies atingidas pela obra deverão ser 

recuperadas utilizando-se material idêntico ao existente no local, procurando obter 

perfeita homogeneidade com as demais superfícies circundantes. Todo e qualquer 

dano causado à instalação da área por elementos ou funcionários da empreiteira 

deverá ser reparado sem ônus; 

LINCOLN ÇARAXO 

ENGEN CIV!L - CREA 160.814.689-8 

LEI PROJETOS -i-55 (83f99'24.4447 - clprojetoshotmaiI,com 	 t.'\ 	Pág. 



À Muja 

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA 

A contratada deverá providenciar sob suas expensas o barracão da obra, adotando as 

providências necessárias para o início dos serviços. Incluem-se neste item a 

localização, preparo e disponibilização no local da obra de todos os equipamentos, 

mão-de-obra, materiais e instalações necessários à execução dos serviços contratados. 

• Será de natureza provisória, indispensável ao funcionamento do canteiro de obras, de 

maneira a dotá-la de funcionalidade, organização, segurança e higiene, durante todo o 

período em que se desenvolverá a obra, a obediência à Norma NR 18 - Condições e 

Meio Ambiente de Trabalho na indústria da construção. 

• Barracão para escritório de obra disporá de instalações necessárias para o bom 

andamento dos serviços: 

o Mesas de trabalho e de reunião, geladeira, filtro, iluminação elétrica, telefone 

e fax quando necessários; 

C) 	Instalações sanitárias completas. 

o De acordo as condições do ambiente, terão ventilação forçada ou ar 

condicionado (neste caso será necessário a adoção de forro térmico, o que 

poderá ser obtido com placas de sopor). A depender do porte da obra, será do 

tipo padrão pequeno, médio ou grande. 

• As instalações sanitárias deverão ser construídas observando-se as seguintes 

características: 

o Ter portas de acesso que impeçam o devassamento e mantenham o resguardo 

conveniente; 

o Ter pisos impermeáveis e antiderrapantes; 

o Estar situadas afastadas do local destinado às refeições; 

o Ter ventilação e iluminação adequadas; 

c Possuir as instalações elétricas adequadamente protegidas; 

C' Ter pé-direito mínimo de 2,50m; 

o Estar situadas em local de fácil e seguro acesso, não sendo permitido 

deslocamento superior a 2km do posto de trabalho; 

• As instalações poderão ser executadas em madeira, devendo, entretanto, ser pintadas 

a óleo para que sejam laváveis e duráveis. 

• Toda instalação sanitária de obra deverá atender, no mínimo, às seguintes 

especificações: 

o Conter Lavatórios; 
C, Serão dimensionados na proporção de 01 conjunto para cada grupo de 20 

trabalhadores ou fração; 

o Serão individuais ou coletivos, do tipo calha revestida internamente com 

azulejos; 

Possuirão as respectivas torneiras, sendo espaçadas de 0,60 m nos lavatórios 

coletivos; 

Serão ligados à rede de esgotos quando houver ou, caso contrário, 

diretamente ao sumidouro, sem passar pela fossa; 
U, Deverão ser previstos recipientes para coleta de papeis usados ao lado dos 

lavatórios; 

Çj/O CRLA 160.8146898 
O L 	PPu,JfTUS +5 (83) 	9 44447- rIprojetoshotniaiLcom 	 7 	 Pág. 



ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA 

Conter Vasos sanitários: 

Serão dimensionados na proporção de 01 conjunto para cada grupo de 20 

trabalhadores ou fração; 

C Serão instalados em gabinetes com um mínimo de 1,00 m2, possuindo porta 

com trinco interno; 

o Os gabinetes terão divisórias com altura mínima de 1,80 m e possuirão 

recipiente com tampa para depósito de papeis usados; 

o As peças serão de louça e possuirão sifão; 

o Terão caixa de descarga alimentada automaticamente; 

o Será ligado à rede de esgotos, quando houver ou, caso contrário, ao sistema 

fossa-sumidouro projetado para esse fim. 

Todas as instalações provisórias deverão ser construídas de acordo com os padrões da 

Contratante, conforme instruções de instalações provisórias previamente aprovados pela 

Fiscalização. 

A obra não será iniciada sem que a Contratada encaminhe à Fiscalização cópias dos 

documentos exigidos nesta especificação e no contrato, destacando-se, dentre eles: 

• A matrícula da obra no INSS; 

• A ART de execução da obra junto ao CREA/PB. 

Durante o decorrer da obra ficarão sob responsabilidade da Contratada, no tocante aos 

escritórios: 

• A limpeza das instalações, o fornecimento de móveis e utensílios de consumo, água e 

energia elétrica, necessários às atividades da Fiscalização; 

• A manutenção das instalações em perfeito estado de conservação e higiene; 

• O fornecimento constante e contínuo de papel higiênico e remoção de lixo. 

2. SERVIÇOS PRELIMINARES 

2.1 - Placa de obra em chapa de aço galvanizado. 

A contratada deverá instalar placa de obras nas dimensões 4,00m x 2,50m, em chapa de aço 

zincado n 24. De acordo com a orientação da Secretaria de Comunicação de Governo e 

Gestão Estratégica da Presidência da República, as novas placas deverão seguir o Padrão Geral 

de Placas. 

Deverão ser confeccionadas de acordo com cores, medidas, proporções e demais orientações 

contidas no manual de visual de placas de obras. 

A placa deverá ser fixada pela contratada em local visível, preferencialmente no acesso 

principal do empreendimento ou voltada para a via que forneça melhor visualização. A 

contratada também deverá ser responsável pelo bom estado de conservação, inclusive quanto 

à integridade do padrão de cores durante todo o período de execução da obra. 

LIN COLN 9'ATAXO 
ENGfNt6 CIVIL - CREA 160814689-8 
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ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA 

O manual esta disponível no sítio da Secretaria de Comunicação, na página principal do 

governo, ou pelo link: http://www.secom.gov.br/orientacoes-gerais/publicidade/rnanual-de-

uso-da-marca-do-governo-federal-obras. pdf/view 

Para a fixação da placa, será utilizada estrutura de madeira de lei, sendo construída com peças 

de 7,5 x 2,5cm e 7,5 x 7,5cm de seção transversal, e fixadas entre si por meio de pregos 18 x 

30. 

A estrutura de sustentação da placa será fixada ao solo por meio de escavações de 0,30m x 

0,30m e 0,50m de profundidade. Após a introdução da estrutura nas escavações, observará o 

nivelamento e alinhamento, procedendo-se com os escoramentos e o preenchimento das 

escavações utilizando concreto simples. 

3. MOVIMENTO DE TERRA 

3.1 - Regularização cio subteito. 

A via a ser pavimentada já possui revestimento de solo silto-arenoso sobre o terreno natural 

constituído por material arenoso. O conjunto apresenta capacidade de suporte suficiente para 

atendimento às cargas atuantes. 

Nos poucos locais onde for necessário, o solo adicional deverá ser de qualidade igual ou 

melhor que o existente (A-2-4 HRB), aplicado com umedecimento, espalhamento e 

compactação, a partir da utilização de equipamentos adequados. 

A liberação da regularização será feita visualmente pelo Engenheiro Fiscal da obra. 

4. PAVIMENTAÇÃO 

4.1 - Guia e meio-fio 

Guia reta: peça prismática de granito ou outra rocha de resistência equivalente, de seção 

retangular ou destinada a limitar a pista pavimentada, proteger o calçamento e evitar 

deslocamentos dos paralelepípedos, assim como proteger os passeios. Tem, em geral, 

comprimento máximo de 80 cm por 10 a 15 cm de largura e 40 cm de altura. Nas curvas usam-

se guias retas de menor comprimento. 

Meio-fio: é o conjunto de guias assentadas e alinhadas ao longo das bordas da pista. 

4.2 - Abertura, regularização e apiloamento das valas 

Deverá ser aberta uma vala para assentamento das guias ao longo da borda do subleito 

preparado, obedecendo ao alinhamento, perfil e dimensões estabelecidas no projeto. O fundo 

da vala deverá ser regularizado e apiloado. Para corrigir o recalque produzido pelo 

apiloamento, será colocada no fundo da vala uma camada do próprio material escavado que 

será, por sua vez, apiloado. 

LINCOLN CA WX0 
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ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA 

Com a função de proteger os bordos do pavimento ou amarrar determinadas seções, serão 

implantados cinturões de travamento a cada 20,00m em algumas ruas, conforme memória de 

cálculo, devido à grande inclinação da pista de rolamento. O piso dos cordões ficará na mesma 

cota do revestimento adjacente. 

4.3 - Assentamento das guias 

As guias serão assentadas com a face que não apresente falhas nem depressões para cima de 

tal forma que assuma o alinhamento e o nível do projeto. Em pontos definidos em projeto, as 

guias serão rebaixadas para execução de rampas de acesso, em atendimento aos parâmetros 

de acessibilidade estatuídos pela norma NBR 9050/2004 da ABNT. 

4.4 - Rejuntamento das guias 

As juntas serão tomadas com argamassa de cimento e areia com a dosagem de 1:3 em volume. 

4.5 - Reposição e apiloamento do material escavado 

O material escavado das valas deverá ser reposto ao lado das guias e apiloado logo que fique 

concluído o assentamento das mesmas. 

4.6 - Verificação e tolerância 

O alinhamento e perfil do meio-fio serão verificados antes do início do calçamento. Não 

deverá haver desvios superiores a 2 cm em relação ao alinhamento e perfil estabelecidos. 

4.6.1 Colchão de areia 

Quando se trata de pavimentação de ruas de tráfego leve ou pouco intenso, a execução pura e 

simples do assentamento do paralelepípedo sobre a base de areia tem revelado ser suficiente. 

A areia poderá ser de rio ou de cava. Deve ser constituída de partículas limpas, duras e 

duráveis, obedecendo à seguinte granulometria: 

peneira n2 3 (6,35mm) - % que passa 100% 

peneira nQ 200 (0,07mm) 	- % que passa 5% a 15% 

A areia, satisfazendo às especificações, deverá ser esparramada regularmente pelo subleito 

preparado. Nos casos comuns em que não 

Essa areia poderá servir também para o preenchimento das juntas entre os paralelepípedos. 

4.6.2 - Paralelepípedos (blocos irregulares) 

Os paralelepípedos deverão ser de granito ou de outras rochas satisfazendo às seguintes 

condições: 

LINCOLN CARJMO 

ENGENH

IL - CREA 160.814.689-8 
LC PROJETOS +55 (83 	. 444 - cIprojetoshotmal.com 	

p-\ 	 Pg. 



ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA 

- Ser de granulação média ou fina, homogêneas, sem fendilhamentos e alterações, além de 

apresentarem condições satisfatórias de dureza e tenacidade, 

- Os ensaios e as especificações mais comuns são os seguintes: 

• Resistência à compressão simples maior que 1.000 kg/cm', 

• Peso específico aparente mínimo de 2.400 kg/m3, 

• Absorção de água após 48 h de imersão menor que 0,5 % em peso. 

Nota do projetista: A inspeção visual do Engenheiro Fiscal poderá permitir a dispensa desses 

ensaios com base na sua experiência prática. 

Os paralelepípedos devem se aproximar o máximo possível da forma prevista com faces planas 

— 	e sem saliências e reentrâncias acentuadas, principalmente a face superficial do pavimento. 

As arestas deverão ser linhas retas e, nos casos mais comuns, perpendiculares entre si. Em 

qualquer caso, as dimensões da face inferior não devem diferir mais de 2 cm das da face 

superior. 

Nota do projetista: As dimensões são as mais variadas possíveis, podendo-se aceitar variações 

de 13 a 15 cm para comprimento, largura e altura. 

Os paralelepípedos deverão ser assentados sobre o colchão de areia normalmente ao eixo da 

pista, obedecendo ao abaulamento estabelecido pelo projeto. Além diss, as juntas dos 

paralelepípedos de cada fiada deverão ser alternadas com relação às duas fiadas vizinhas de 

tal modo que cada junta fique em frente ao paralelepípedo adjacente, dentro do terço médio. 

Os paralelepípedos depois de assentados deverão ser comprimidos com maço ou similar. 

Os paralelepípedos, quando trazidos para o local de lançamento, poderão ser depositados 

sobre o subleito preparado caso não haja lugar disponível à margem da pista. Neste caso, os 

paralelepípedos deverão ser distribuídos em fileiras longitudinais interrompidas a cada 2,5 m 

para localização das linhas de referência para o assentamento. 

Cravam-se ponteiros de aço ao longo da pista afastados entre si não mais que 10 m. 

Marcam-se com giz, nestes ponteiros, com o auxílio de régua e nível de pedreiro, uma cota tal 

que, referida ao nível da guia dê a seção transversal correspondente ao abaulamento ou 

super-elevação estabelecida pelo projeto. Distende-se fortemente um cordel pelas marcas de 

giz, de ponteiro a ponteiro, pelo eixo, e outro de cada ponteiro às guias, normalmente ao eixo 

das pistas. Entre o eixo e a guia outros cordéis podem ser distendidos sobre os cordéis 

transversais, com o espaçamento não superior a 2,5 m (com ponteiros auxiliares). 

Pronta a rede de cordéis, procede-se com o assentamento da primeira fileira normal ao eixo. 

Nessa fileira deverá haver uma junta coincidindo com o eixo da pista. Os paralelepípedos 

deverão ser colocados sobre a camada de areia, acertada no ato assentamento de cada 

paralelepípedo de modo que sua face superior fique cerca de 1 cm acima do cordel; o 

calceteiro golpeia o paralelepípedo com o martelo de modo a trazer sua face superior ao nível 

LIN GOL *RTAXO 
ENGE/O CIVIL - CREA 160 814.689-8 

C L PR UJ 1 TOS 455 (e3 992.4447 - Iclprolelos@llotrndII f;oiI 	 Pág. 



ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA 

do cordel. Assentado o primeiro paralelepípedo, o segundo será colocado ao seu lado, 

tocando-o ligeiramente, formando-se juntas em função das irregularidades das faces dos 

blocos, este segundo, por sua vez, será assentado como o primeiro. 

A fileira deverá progredir do eixo da pista para a guia dos dois lados devendo terminar junto a 

esta, preferivelmente, por um paralelepípedo mais comprido que o comum. 

A segunda fileira deverá iniciar-se colocando-se o centro do primeiro paralelepípedo sobre o 

eixo da pista. Os demais serão assentados como os da primeira fila. 

As juntas da terceira fila deverão, tanto quanto possível, ficar no prolongamento das juntas da 

primeira fila, os da quarta no prolongamento da segunda e assim sucessivamente. 

Os paralelepípedos empregados numa mesma fileira deverão ter larguras praticamente iguais. 

As juntas longitudinais e transversais não deverão exceder 1,5 cm. 

Em junções de trechos retos, alargamentos para estacionamento, curvas de pequeno raio, 

esquinas, cruzamentos e entroncamento devem ser aplicadas as orientações construtivas 

constantes do Manual de Técnicas de Pavimentação - Volume 2 - Pág, 628 a 631 - 

Wlastermiller de Senço - 2001. 

4.6.3 - Rejuntamento dos blocos 

O enchimento das juntas será feito esparramando-se uma camada de areia do assentamento 

sobre o calçamento forçando-se a areia, por meio de vassouradas, a penetrar nas juntas até 

uma profundidade de 3 a 4 cm abaixo da face superior do bloco. Essa profundidade será 

preenchida com argamassa de cimento (ABNT-EB-1) e areia de assentamento no traço 1:1 

4.6.4 - Proteção 

Durante todo o período de construção do calçamento, deverão ser construídas valetas 

próprias que desviem das enxurradas. Salienta-se que não será permitido o tráfego sobre a 

pista em construção. Para tanto, deverá ser providenciada a sinalização necessária. 

4.6.5 - Verificações 

O pavimento pronto deverá ter a forma definida pelos alinhamentos, perfis, dimensões e 

seção transversal típica estabelecida pelo projeto, com as seguintes tolerâncias: 

A face do calçamento não deverá apresentar sob uma régua de 2,5 a 3,0 m de comprimento, 

sobre ela disposta em qualquer direção, depressão superior a 10 mm. 

Não mais de 20% dos paralelepípedos assentados numa fileira completa poderão ter 

comprimentos diferentes do estabelecido no projeto. Serão permitidos numa fileira completa 

no máximo 10% de paralelepípedos com larguras diferentes da estabelecida no projeto. 

Quanto à altura, os paralelepípedos não poderão ter mais de 10 % de variação dos limites 

estabelecidos. 
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Numa fileira completa, no máximo 30% das juntas poderão exceder o limite de 1,5 cm. 

4.6.6 - Entrega ao tráfego 

O calçamento será entregue o tráfego somente após o endurecimento da argamassa de 

rejuntamento. 

4.7 - Calçadas e Rampas de Acessibilidade 

4.7.1 - Calçadas 

As calçadas serão executadas conforme indicações no desenho da seção típica, constante da 

prancha anexa, com as seguintes orientações: 

• Serão construídas alvenarias de tijolo cerâmico 6F em uma vez com altura variável no 

alinhamento oposto ao meio-fio para contenção. O terreno sob a calçada será 

regularizado (corte ou aterro) com a devida compactação; 

• Sobre o terreno regularizado serão montadas formas com tiras de madeira com 

espessura de 1 cm fixadas ao solo através de piquetes formando quadros de modo a 

resultarem juntas secas retilíneas. As tiras de madeira terão altura prevista no projeto 

para o piso da calçada. Os quadros terão comprimento igual à largura da calçada. 

• O piso do passeio será em concreto simples traço 1:2,5:3,5 - cimento/areia/brita 25 

com espessura de 7 cm; 

• O lançamento do concreto deverá ser procedido em quadros alternados em etapas a 

cada 24 horas; 

• O concreto será adensado com utilização de soquete manual ou de placa vibratória. 

Posteriormente, será sarrafeado com régua de alumínio, utilizando-se as formas 

como mestras; 

• Vinte e quatro horas após a concretagem será procedida a remoção das formas. Serão 

então concretados os quadros vazios, seguindo-se os mesmos procedimentos 

anteriores. Desta maneira, serão criadas "juntas frias" que permitirão os movimentos 

de dilatação e retração do concreto; 

• O concreto será coberto com lona, plástico ou outro material adequado para a cura. 

Esta cobertura poderá ser substituída por uma camada de areia de 3 cm de espessura, 

sendo mantida molhada por irrigação periódica durante, pelo menos, 96 horas (4 

dias); 

• O acabamento final será dado utilizando-se desempenadeira de aço. Este acabamento 

terá textura homogênea, sem marcas de agregado graúdo ou da desempenadeira; 

• Caso seja necessário, visando melhorar a qualidade do acabamento, poderá ser 

espalhado, previamente, pó de cimento de modo uniforme sobre o concreto 

sarrafeado e ainda úmido, o que formará uma pasta a ser alisada com a 

desempenadeira. 

4.7.2 - Rampas de acesso 
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As rampas de acesso serão executadas de acordo com os padrões exigidos nas normas técnicas 

da ABNT em especial a NBR 9050/84 conforme indicações do projeto. O procedimento 

construtivo será o mesmo das calçadas. 

4.8 - Sinalização Vertical 

As placas de sinalização vertical a serem utilizadas encontram-se indicadas nos desenhos 

anexos e deverão ser construídas conforme as normas do CONTRAN (vide ANEXO V). 

4.9 - limpeza de Obra 

Deverão retirados todos os entulhos da pista de rolamento, calçadas, canteiros, etc, e 

depositados em local apropriado indicado pela fiscalização. Não haverá pagamento específico 

para esse serviço devendo seu custo ser diluído nos demais itens. 

S. DIVERSOS 

5.1 - Placa esmaltada para identificação de rua. 

As placas para identificação das ruas deverão ser esmaltadas por vitrificação do esmalte sobre 

o metal a uma temperatura de 800°C, sendo sua superfície lisa e brilhosa, devendo possuir alta 

resistência mecânica e proteção contra intempéries. Suas cores não deverão sofrer alterações 

ao serem expostas aos raios solares. 

As dimensões deverão ser de 45 x 25cm e terão as seguintes informações: 

• Nome do logradouro, em tamanho de fonte proporcional as dimensões especificadas; 

• Código de Endereçamento Postal - CEP, fornecido pelo Sistema de Correios e 

Telégrafos; 

Conforme Modelo: 

Modelo de Placa esmaltada para identificação de rua 
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ANEXO VI 

Sinalização Vertical 
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SINALIZAÇÃO VERTICAL 

1 Introdução 

A sinalização vertical é um subsistema da sinalização viária, que se utiliza de sinais apostos 

sobre placas fixadas na posição vertical, ao lado ou suspensas sobre a pista, transmitindo 

mensagens de caráter permanente ou, eventualmente, variável, mediante símbolos e/ou 

legendas preestabelecidas e legalmente instituídas. 

A sinalização vertical tem a finalidade de fornecer informações que permitam aos usuários das 

vias adotar comportamentos adequados, de modo a aumentar a segurança, ordenar os fluxos 

de tráfego e orientar os usuários da via. 

A sinalização vertical é classificada segundo sua função, que pode ser de: 

• regulamentar as obrigações, limitações, proibições ou restrições que governam o uso da via; 

• advertir os condutores sobre condições com potencial risco existentes na via ou nas suas 

proximidades, tais como escolas e passagens de pedestres; 

• indicar direções, localizações, pontos de interesse turístico ou de serviços e transmitir 

mensagens educativas, dentre outras, de maneira a ajudar o condutor em seu deslocamento. 

Os sinais possuem formas padronizadas, associadas ao tipo de mensagem que pretende 

transmitir (regulamentação, advertência ou indicação). 

Todos os símbolos e legendas devem obedecer a diagramação dos sinais contida neste 

Manual. 

2 Princípios da sinalização de trânsito 

Na concepção e na implantação da sinalização de trânsito, deve-se ter como princípio básico 

as condições de percepção dos usuários da via, garantindo a real eficácia dos sinais. 

Para isso, é preciso assegurar à sinalização vertical os princípios a seguir descritos: 

a) Legalidade 

Código de Trânsito Brasileiro - CTB e legislação complementar; 

b) Suficiência 

Permitir fácil percepção do que realmente é importante, com quantidade de 

sinalização compatível com a necessidade; 

c) Padronização 

Seguir um padrão legalmente estabelecido, e situações iguais devem ser sinalizadas 

com os mesmos critérios; 

d) Clareza 

Transmitir mensagens objetivas de fácil compreensão; 

e) Precisão e confiabilidade 
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Ser precisa e confiável, corresponder à situação existente; 

Ter credibilidade; 

f) Visibilidade e legibilidade 

Ser vista à distância necessária; 

Ser lida em tempo hábil para a tomada de decisão; 

g) Manutenção e conservação 

Estar permanentemente limpa, conservada, fixada e visível. 

3 CONSIDERAÇÕES GERAIS SOBRE SINALIZAÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO 

3.1 Definição e função 

A sinalização vertical de regulamentação tem por finalidade transmitir aos usuários as 

condições, proibições, obrigações ou restrições no uso das vias urbanas e rurais. Assim, o 

desrespeito aos sinais de regulamentação constitui infrações, previstas no capítulo XV do 

Código de Trânsito Brasileiro - CTB. 

Pelos riscos à segurança dos usuários das vias e pela imposição de penalidades que são 

associadas às infrações relativas a essa sinalização, os princípios da sinalização de trânsito 

devem sempre ser observados e atendidos com rigor. 

As proibições, obrigações e restrições devem ser estabelecidas para dias, períodos, horários, 

locais, tipos de veículos ou trechos em que se justifiquem, de modo que se legitimem perante 

os usuários. 

É importante também ciue haia especial cuidado com a coerência entre diferentes 

regulamentações, ou seja, que a obediência a uma regulamentação não incorra em 

desrespeito à outra 
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Conjunto de Sinais de Regulamentação: 

 ÇN È 	 @ EAR V ___ 

R-1 	R-2 	R-3 	R-4a 	R-4b 	R-Sa 	R-515 

OE (à) (9 5 
R..6b 	R-6c 	R-7 	R-8a 	R-8h 	R-Q 

(8 (9 8 8 @ (3 E) 
R-10 	R-11 	R-12 	R-13 	R-4 	R-15 	R-16 

80 o 00 e 
R-17 	R-18 	R-19 	R-20 	R-21 	R-22 	R-23 

e *' ~ UOZ e (D 	
à 

R-24a 	R-24b 	R-25a 	R-25b 	R-25c 	R-25d 	R-26 

R-27 	R-28 	R-29 	R-30 	R-31 	R-32 	R-33 

o @ e 8 e 8 8 
R-34 	R-35a 	R-35b 	R-36a 	R-36b 	R-37 	R-38 

CM-ffl (9 
R-39 	R-40 

3.2 Aspectos legais 

As mensagens dos sinais de regulamentação são imperativas e seu desrespeito constitui 

infração, conforme capítulo XV do CTB. 

As formas, cores e dimensões que formam os sinais de regulamentação são objeto de 

resolução do CONTRAN e devem ser rigorosamente seguidos, para que se obtenha o melhor 
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entendimento por parte do usuário. Os detalhes dos sinais aqui apresentados constituem um 

padrão coerente com a legislação vigente. 

3.3 Sinais de regulamentação 

Com o objetivo de facilitar seu entendimento, escolha e aplicação, neste manual os 51 

(cinquenta e um) sinais de regulamentação estão agregados em 8 (oito) grupos, alguns 

também em subgrupos, conforme sua natureza, função, característica e aspecto do trânsito 

que regulamentam. 

Os grupos e subgrupos são os seguintes: 

a) Preferência de passagem; 

b) Velocidade; 

c) Sentido de Circulação; 

d) Movimentos de circulação: 

d.1) Proibidos 

d.2) Obrigatórios 

e) Normas especiais de circulação: 

e.1) Controle de faixas de tráfego; 

e.2) Restrições de trânsito por espécie e categoria de veículo; 

e.3) Modos de operação. 

f) Controle das características dos veículos que transitam na via; 

g) Estacionamento; 

h) Trânsito de pedestres e ciclistas. 

3.4 Características: 

3.4.1 Padrões alfanuméricos 

Para mensagens complementares dos sinais de regulamentação em áreas urbanas, devem ser 

utilizadas as fontes de alfabetos e números dos tipos Helvética Medium, Anal, Standard 

Alphabets for Highway Signs and Pavement Markings ou similar. Em áreas rurais devem ser 

utilizadas as fontes de alfabetos e números do tipo Standard Alphabets for Highway Signs and 

Pavement Markings series "D" ou "E (M)". 

3.4.2 Retrorrefletividade e iluminação 

Os sinais de regulamentação podem ser aplicados em placas pintadas, retrorref letivas, 

luminosas (dotadas de iluminação interna) ou iluminadas (dotadas de iluminação externa 

frontal). 

Nas rodovias ou vias de trânsito rápido, não dotadas de iluminação pública as placas devem 

ser retrorref letivas, luminosas ou iluminadas. 

Em vias urbanas recomenda-se que as placas de "Parada Obrigatória" (R-1), "Dê a Preferência" 

(R-2) e de "Velocidade Máxima" (R-19) sejam, no mínimo, retrorref letivas. 
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Estudos de engenharia podem demonstrar a necessidade de utilização das placas 

retrorref letivas, luminosas ou iluminadas em vias com deficiência de iluminação ou situações 

climáticas adversas. 

As placas confeccionadas em material retrorref letivo, luminosas ou iluminadas devem 

apresentar o mesmo formato, dimensões e cores nos períodos diurnos e noturnos. 

3.4.3 Materiais das placas 

Os materiais mais adequados para serem utilizados como substratos para a confecção das 

placas de sinalização são o aço, alumínio, plástico reforçado e madeira imunizada. 

Os materiais mais utilizados para confecção dos sinais são as tintas e películas. 

As tintas utilizadas são: esmalte sintético, fosco ou semifosco ou pintura eletrostática. 

As películas utilizadas são: plásticas (não retrorrefletivas) ou retrorref letivas dos seguintes 

tipos: de esferas inclusas, de esferas encapsuladas ou de lentes prismáticas, a serem definidas 

de acordo com as necessidades de projeto. 

Poderão ser utilizados outros materiais que venham a surgir a partir de desenvolvimento 

tecnológico, desde que possuam propriedades físicas e químicas que garantam as 

características essenciais do sinal, durante toda sua vida útil, em quaisquer condições 

climáticas, inclusive após execução do processo de manutenção. 

Em função do comprometimento com a segurança da via, não deve ser utilizada tinta brilhante 

ou películas retrorref letivas do tipo "esferas expostas". O verso da placa deverá ser na cor 

preta, fosca ou sem ifosca. 

3.4.4 Suporte das placas 

Os suportes devem ser dimensionados e fixados de modo a suportar as cargas próprias das 

placas e os esforços sob a ação do vento, garantindo a correta posição do sinal. 

Os suportes devem ser fixados de modo a manter rigidamente as placas em sua posição 

permanente e apropriada, evitando que sejam giradas ou deslocadas. 

Para fixação da placa ao suporte devem ser usados elementos fixadores adequados de forma a 

impedir a soltura ou deslocamento da mesma. 

Os materiais mais utilizados para confecção dos suportes são aço e madeira imunizada. 

Outros materiais existentes ou surgidos à partir de desenvolvimento tecnológico podem ser 

utilizados, desde que possuam propriedades físicas e químicas que garantam, suas 

características originais, durante toda sua vida útil em quaisquer condições climáticas. 

- Exemolos de suoortes: 
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Em determinados casos as placas podem ser fixadas em suportes existentes usados para 

outros fins, tais como, postes de iluminação, colunas ou braços de sustentação de grupos 

semafóricos. 

Por questão de segurança e visibilidade é recomendável, quando possível, que a estrutura de 

viadutos, pontes e passarelas seja utilizada como suporte dos sinais, mantida a altura livre 

destinada à passagem de veículos. 

Os suportes devem possuir cores neutras e formas que não interfiram na interpretação do 

significado do sinal. Não devem constituir obstáculos à segurança de veículos e pedestres. 

Para sinais usados temporariamente, os suportes podem ser portáteis ou removíveis com 

características de forma e peso que impeçam seu deslocamento. 

3.4.5 Posicionamento na via 

A regra geral de posicionamento das placas de sinalização, consiste em colocá-las no lado 

direito da via no sentido do fluxo de tráfego que devem regulamentar, exceto nos casos 

previstos neste Manual. 

As placas de sinalização devem ser colocadas na posição vertical, fazendo um ângulo de 932 a 

959 em relação ao sentido do fluxo de tráfego, voltadas para o lado externo da via. Esta 

inclinação tem por objetivos assegurar boa visibilidade e leitura dos sinais, evitando o reflexo 
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especular que pode ocorrer com a incidência de faróis de veículos ou de raios solares sobre a 

placa. 

93 a 95`  

930 195D  

As placas suspensas podem ser utilizadas, conforme estudos de engenharia de tráfego, nas 

seguintes situações: 

• controle de uso de faixa de trânsito; 

• interseção complexa; 

• três faixas ou mais por sentido; 

• distância de visibilidade restrita; 

• pequeno espaçamento entre interseções; 

• rampas de saídas com faixas múltiplas; 

• grande percentagem de ônibus e caminhões na composição do tráfego; 

• falta de espaço para colocação das placas nas posições convencionais; 

• volume de tráfego próximo à capacidade da via. 

Nas vias rurais e urbanas de trânsito rápido, a não ser que o espaço existente seja 

muito limitado, recomenda-se manter uma distância mínima de 50 metros entre placas, para 

permitir a leitura de todos os sinais, em função do tempo necessário para a percepção e 

reação dos condutores, especialmente quando são desenvolvidas velocidades elevadas. 

A altura e o afastamento lateral de colocação das placas de sinalização estão 

especificados de acordo com o tipo de via, urbana ou rural e são apresentados nas figuras a 

seguir. 

- .Posicionamento em vias urbanas: 

A borda inferior da placa ou do conjunto de placas colocada lateralmente à via, deve ficar a 

uma altura livre entre 2,0 e 2,5 metros em relação ao solo, inclusive para a mensagem 

complementar, se esta existir. 

As placas assim colocadas se beneficiam da iluminação pública e provocam menor impacto na 

circulação dos pedestres, assim como ficam livres do encobrimento causado pelos veículos. 

Para as placas suspensas a altura livre mínima deve ser de 4,6 metros. 
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O afastamento lateral das placas, medido entre a borda lateral da mesma e da pista, deve ser, 

no mínimo, de 0,30 metros para trechos retos da via, e 0,40 metros nos trechos em curva. 

Nos casos de placas suspensas, deve ser considerados os mesmos valores medidos entre o 

suporte e a borda da pista. 

o. 
rrt'* 	, 	 tt*i t*% 1*%À. lu * 

0 40 •. 	 *a 

i 

A colocação de placas laterais em vias de trânsito rápido, com características semelhantes às 

vias rurais, poderá ser efetuada da mesma forma à aplicada nestas últimas, desde que não 

obstrua a eventual circulação de pedestres. 
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5.1 Regulamentação de Preferência de Passagem 

Refere-se aos sinais que determinam os fluxos de veículos que devem parar ou dar 
preferência de passagem em uma interseção. São caracterizados. a seguir. os sinais: 

R-1 - Parada obrigatória- 
R-2 - Dê a preferência' 

Sinal 	 Parada obrigatória 	 RI 	- • 

\\ 	•/ 

Significado 	 Assinala ao condutor que deve parar seu veículo antes de entrar 
ou cruzar a via/pista. 

Princípios de 	O sinal R-1 deve ser utilizado quando se deseja reforçar ou alterar 
utilização 	 a regra geral de direito de passagem prevista no art. 29. inciso III. 

do CTB. 

Seu uso deve se restringir às situações em que a parada de 
veículos for realmente necessária, sendo insuficiente ou perigosa 
a simples redução da velocidade, ou quando ocorrer urna das 
condições abaixo: 

• onde o risco potenoal, ou a ocorrência de acidentes, demonstre 
sua necessidade: 

• nas interseções sem controle por semáforo, em área que tenha 
grande número de intrseções semafonzadas: 

• nas passagens de nível não semafonzadas: 

• em vias transversais. junto a interseções com vias consideradas 
preferenciais, devido suas condições geométricas, de volume 
de tráfego ou continuidade física: 

• em interseções em que a via considerada secundária apresenta 
visibilidade restrita. 

Posicionamento 	A placa deve ser colocada no lado direito da via/pista, o mais 
na via 	 próximo possível do ponto de parada do veículo. 

Em pistas com sentido único de circulação. em que oposicionamento 
da placa à direita não apresente boas condições de visibilidade. 
este sinal pode ser repetido ou colocado à esquerda. 

Srian.ReqUíammaç,ão Pret. Pass. 39 
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Em pistas com sentido único de circulação. com  duas ou mais 
faixas de trânsito, com grande volume de tráfego. recomenda-se o 
uso de placa contendo o sinal R-1 em ambos os lados. 

Quando a via secundária interceptar a via que tem preferência de 
passagem em ângulo agudo. a posição da placa Ri deve ser tal 
que não gere dúvidas aos usuários. 

Em vias urbanas. a placa deve ser colocada no máximo a 10.0 m 
do prolongamento do meio-fio ou do bordo da pista transversal. 

Em vias rurais, a placa  deve ser colocada no mínimo a 1.5 m. e 
no máximo a 15.0 m do prolongamento do meio-fio ou do bordo da 
pista transversal. 

A placa pode ser utilizada suspensa sobre a pista. 

Exemplos de 
aplicação 

1 	 $ 

Fig. 9 via urbana 	 Fig. 10 via urbana 

.í.M. 

0 
Fig. 11 via urbana 	 Fig. 12 via urbanal 
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R-1 
Parada Obngatona 

CORES: 
Fundo: errero Refleti.-
Orla Interna: Branco Refet 
Orla Externa: 	rrnrr -  Refi.. 
letras: 6r3r 	Ref. 

Verso: Pr. F. 

LETRAS: 
E E 

DIMENSOES (mm) 
VIA 

Lado Malha a 

4 z 
250 12.50x 12.50 72 

350 17.50x 17.50 101 

400 20x20 115 

350 17.50x 17.50 101 
4 

400 20x20 115 

°_[ 24x24 138 

Nota: 

....... 

LINCOLNCTAXO 
.tar. 	FNGENt- 
	

CVIL - CREA 160814.689-8 

Pág. 1 P R O J Ei OS 	-55 	 - clprojetos@hotrnail COm  



ri 
ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA 

ANEXO VII 

Plantas 
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