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EDITAL DE LICITAÇÃO TIPO MENOR PREÇO 

 

TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2019  
 

OBJETO: Contratação de empresa especializada para implantação de 

pavimentação em vias públicas no Município de Santa Luzia-PB, conforme 

Convênio n° 868299/2018/MCIDADES/CAIXA. 

 

DATA DA REUNIÃO: 29/04/2019, às 08:00 HORAS. 

 

VALOR DA OBRA: R$ 227.094,01 (duzentos e vinte e sete mil e 

noventa e quatro reais e um centavo). 
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PROTOCOLO DE ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO 

  

REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2019 

 

NOME:  _____________________________________________________________________ 

CNPJ/CPF: _______________________________________ 

FONE: ______________________________ e - mail __________________________________ 

ENDEREÇO: _________________________________________________________________ 

CIDADE: _______________________________________   ESTADO: _______________ 

  DECLARAÇÃO: 

  

 DECLARAMOS HAVER RETIRADO O EDITAL REFERENTE AO PROCESSO ACIMA 

CITADO, BEM COMO TODOS OS ELEMENTOS NECESSARIOS A PARTICIPAÇÃO NESTA 

LICITAÇÃO, E QUE TOMAMOS CONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES E EXIGENCIAS DA 

MESMA. 

 RECEBIDO EM  ______/______/_________ 

 

 

 

 

 

____________________________ 

Assinatura e Carimbo 

  Representante Legal da Empresa 
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EDITAL DE LICITAÇÃO TIPO MENOR PREÇO 

 

TOMADA DE PREÇOS N.º 00004/2019 

 

 

O MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA, ESTADO DA PARAÍBA, através da sua Comissão 

Permanente de Licitação, nomeada pelo Exmo. Sr. Prefeito do Município, através da Portaria nº 

001/2019, torna pública a presente Licitação, na modalidade Tomada de Preços, tipo menor preço, 

sob o regime de execução indireta por empreitada por preço global. O procedimento licitatório e o 

Contrato que dele resultar obedecerão integralmente às disposições deste Edital, as normas da Lei 

Federal n.º 8.666/93 e suas alterações, Lei Complementar n° 123/2006, Lei Complementar n° 

147/2014 e disposições e exigência contidas neste Edital e nos seus anexos. 

  

A data da abertura da presente Licitação será realizada no dia 29 DE ABRIL DE 2019, ÀS 08:00 

HORAS, na Sala da Comissão Permanente de Licitação, na sede temporária da Prefeitura 

Municipal, situada na Rua Caboclo Abel, s/n° – Bairro Antônio Bento de Morais, na cidade de 

Santa Luzia/PB – CEP 58.600-000. 

 

1 - DO OBJETO: 

1.1. Contratação de empresa especializada para implantação de pavimentação em vias 

públicas no Município de Santa Luzia-PB, conforme Convênio n° 

868299/2018/MCIDADES/CAIXA. 

1.2. Importa a presente licitação o valor de R$ 227.094,01 (duzentos e vinte e sete mil e noventa e 

quatro reais e um centavo). Sendo este valor o máximo aceitável pela administração, atendendo o 

disposto no inc. X, art. 40 da Lei nº 8.666/93. As propostas que apresentarem PREÇO GLOBAL 

SUPERIOR AO ORÇAMENTO BASE FORNECIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE 

SANTA LUZIA/PB serão DESCLASSIFICADAS, bem como as propostas que apresentarem 

preços unitários, superiores aos preços da planilha fornecida pela PMSL. 

1.3. Todos os materiais e equipamentos necessários para execução dos serviços serão fornecidos 

pela empresa que venha a ser contratada. 

1.4. As obras e serviços será executados sob fiscalização direta e imediata da Prefeitura Municipal 

de Santa Luzia/PB. 

 

2 – CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
2.1 - Somente poderão participar desta licitação empresas legalmente estabelecida no País, que 

atendam às condições e às exigências do presente EDITAL e seus anexos, que exerçam atividades 

relacionadas com o objeto desta licitação com a apresentação dos documentos exigidos no capítulo 

da habilitação. 

 

2.2 - Será vedada a participação de empresas que: 

a) estiverem sob processo de falência e/ou recuperação judicial; 

b) tenham sido declaradas inidôneas por ato do poder público; 

c) que estejam suspensas de participar em Licitação e impedidas de licitar, contratar, transacionar 

com a administração pública ou qualquer dos órgãos descentralizados; 

d) estejam reunidas em consórcio. 
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e) Que tenham sócios, responsável técnicos, ou integrante da equipe técnica, que sejam 

funcionários do órgão licitante. 

f) Que por si ou seus sócios sejam participantes do capital de outra firma que esteja participando da 

mesma licitação; 

g) Que tenham Responsável Técnico ou integrante da equipe técnica pertencente à outra firma que 

esteja participando da mesma licitação; 

h) Que tenham participado da elaboração dos projetos ou anteprojetos da(s) obra(s) em pauta. 

i) As Microempresas e as Empresas de Pequeno Porte terão tratamento diferenciado e preferencial, 

nos termos da Lei Complementar nº 147/2014. 

j) As empresas participantes deverão apresentar declaração, conforme modelo anexo V sob as 

penas da lei, de que cumprem os requisitos legais para a qualificação como Microempresa ou 

Empresa de Pequeno Porte, estando aptas a usufruir do tratamento favorecido estabelecido pela Lei 

Complementar N° 147/2014. 

 

3 – REGIMES DE EXECUÇÃO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

3.1. O regime será de execução indireta de empreitada por preço global; 

3.1.1. As despesas decorrentes da contratação dos serviços previstos nesta Tomada de Preços 

correrão à conta da Dotação Orçamentária:  

CONVÊNIO N° 868299/2018 - MINISTÉRIO DAS CIDADES E CONTRAPARTIDA DA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA/PB. 

02.050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS 

15.451.1004.1018 - Implantação, Ampliação ou Melhoria de pavimentação (asfáltica ou 

paralepípedo). 

Elementos de Despesa: 

4490.51 - 1001 - Obras e Instalações. 

4490.51 - 1510 - Obras e Instalações. 

 

4 – AQUISIÇÃO DO EDITAL E INFORMAÇÕES 

4.1. O caderno do edital completo deverá ser adquirido na Sala da Comissão de Licitação, sede da 

Prefeitura Municipal de Santa Luzia, na sede temporária da Prefeitura Municipal, situada na Rua 

Caboclo Abel, s/n° – Bairro Antônio Bento de Morais, na cidade de Santa Luzia/PB – CEP 58.600-

000, em todos os dias úteis no horário de expediente, das 08:00 às 14:00h ou através do acesso à 

página http://www.santaluzia.pb.gov.br. 

4.2. Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas de interpretação do 

presente edital, deverá ser dirigida por escrito ao Presidente da Comissão Permanente de Licitação, 

no endereço referido na cláusula 4.1. deste edital até 05(cinco) dias antes da data da entrega dos 

envelopes. A resposta aos questionamentos será divulgada a todos os licitantes, sem a identificação 

da fonte, até o segundo dia anterior à data determinada para a sessão inaugural da licitação; 

4.3. Ao receber a cópia deste Edital, o concorrente deverá, informar ao Presidente da Comissão 

Permanente de Licitação, endereço, número de telefone, fax ou e-mail do mesmo, preenchendo o 

Protocolo de entrega de documentação e entregando-o no Setor de Licitação ou remetendo-o para o 

e-mail: licitacao@santaluzia.pb.gov.br. 

 

5 - FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES HABILITAÇÃO/PROPOSTAS E 

ABERTURA 
5.1 – Os documentos de Habilitação/Proposta deverão ser apresentadas em 02 (dois) invólucros, 

fechados e rubricados, numerados e identificados, contendo externamente, os seguintes dizeres: 

http://www.santaluzia.pb.gov.br/
mailto:licitacao@santaluzia.pb.gov.br
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5.1.1 – PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-PB 

ENVELOPE HABILITAÇÃO 

NOME DA EMPRESA 

CNPJ Nº: 

TOMADA DE PREÇOS N.º 00004/2019 

DATA E HORA DA ABERTURA DA LICITAÇÃO 

 

5.1.2 – PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-PB 

ENVELOPE PROPOSTA 

NOME DA EMPRESA 

CNPJ Nº 

TOMADA DE PREÇOS N.º 00004/2019  

DATA E HORA DA ABERTURA DA LICITAÇÃO 

 

5.2. A apresentação dos envelopes contendo a documentação de habilitação e as propostas somente 

poderá ser feita por intermédio de REPRESENTANTE credenciado, com poderes para deliberar, 

inclusive renunciar e desistir de interposição de recursos, onde deverão ser apresentados à 

Comissão Permanente de Licitação em invólucros distintos e separados, todos fechados, com as 

informações a seguir discriminadas.  

5.2.1. A inversão dos documentos no interior dos envelopes, ou seja, a colocação da PROPOSTA 

DE PREÇOS no ENVELOPE dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, ou vice-versa, acarretará 

a exclusão sumária da licitante no certame; 

5.3. As propostas de preços deverão ser apresentadas em papel timbrado da licitante, datilografadas 

ou digitadas em 01 (uma) via, numerada sequencialmente, em linguagem clara, sem emendas, 

rasuras ou entrelinhas, devidamente assinadas na última página e rubricadas em todas as demais, 

pelo responsável técnico e representante legal da empresa licitante; 

5.4. A validade das Propostas de Preços deverá ser de no mínimo 60 (sessenta) dias, contados a 

partir da data da sessão de abertura da presente Licitação. 

5.5. Os envelopes apresentados em desacordo com o estabelecido no item 5.1., não serão recebidos 

pela CPL. 

 

6 – DA DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO 

6.1 - Para habilitarem-se nesta Licitação, atendidas as exigências legais, os interessados deverão 

apresentar, em 01 (uma) via os documentos necessários a Habilitação que deverão ser 

acondicionados no ENVELOPE Nº 01 – DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO, fechado 

com cola ou lacre, em original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente 

e ou por membro da Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal, ou publicação em órgão da 

Imprensa Oficial, conforme a ordem a seguir, sob pena de INABILITAÇÃO constando de:  

 

I – HABILITAÇÃO JURÍDICA 

6.1.1. As participantes, em se tratando de Sociedades Comerciais, deverão apresentar devidamente 

registrados no Órgão de Registro do Comércio local de sua sede os respectivos Contratos Sociais e 

todas as suas alterações subsequentes ou o respectivo instrumento de Consolidação Contratual em 

vigor, com as posteriores alterações, se houver; 

 

6.1.2. As participantes, em se tratando de Sociedades Civis, deverão apresentar os seus respectivos 

Atos Constitutivos e todas as alterações subsequentes em vigor, devidamente inscritos no Cartório 

de Registro Civil, acompanhados de prova da diretoria em exercício; 
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6.1.3. As participantes, em se tratando de Sociedades por Ações, deverão apresentar as publicações 

nos Diários Oficiais dos seus respectivos Estatutos Sociais em vigor, acompanhados dos 

documentos de eleição de seus administradores. 

 

6.1.4. No caso de empresário individual, inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, 
com as posteriores alterações, se houver; 

  

6.1.5. Para as sociedades empresárias ou empresas individuais de responsabilidade limitada - 

EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta 

Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;  

 

6.1.6. Cópia da Cédula de identidade dos sócios ou Documento Equivalente. 

 

II – REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 

 

6.1.7. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) do Ministério da 

Fazenda; 

 

6.1.8. Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuintes Municipal, se houver, ou Alvará de 

localização e funcionamento, emitido pela Prefeitura da sede da licitante ou Prova de inscrição no 

Cadastro de Contribuintes Estadual relativo ao domicílio ou sede do licitante; 

 

6.1.9. Prova de regularidade com a Fazenda Nacional, relativos aos Tributos federal, inclusive 

contribuições previdenciárias, tanto no âmbito Federal quanto no âmbito da procuradoria da 

Fazenda Nacional (Certidão Unificada, conforme portaria MF 358, de 05 de setembro de 2014, 

alterada pela Portaria MF nº 443, de 17 de outubro de 2014), no caso de filial este documento 

deverá ser apresentado em nome da Matriz; 

 

6.1.10. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual (relativa ao ICMS); 

 

6.1.11. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede da interessada.  

6.1.12. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, 

mediante certificado expedido pela Caixa Econômica Federal (nos termos do art. 27, alínea “a” da 

Lei n º 8036/90). 

 

6.1.13. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 

apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do 

Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n
o
 5.452, de 1

o
 de maio de 1943.  (Incluído dada pela Lei nº 

12.440, de 7.7.2011 – DOU de 8.7.2011 - Vigência: 180 (cento e oitenta) dias após a data de  

publicação desta Lei). 

 

III – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

6.1.14. Registro e Quitação do licitante e seu(s) responsável(is) técnico(s) no Conselho Regional de 

Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CREA). 

6.1.14.1. Demonstração de capacitação técnico-profissional mediante comprovação de possuir 

em seu quadro permanente até a data prevista para entrega da proposta, engenheiro civil ou 

outro profissional devidamente reconhecido pelo CREA, detentores de certidões ou atestados de 

responsabilidade técnica (ART), fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, 
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devidamente acompanhada de Certidão de Acervo Técnico, expedida pelo CREA, de 

características iguais ou semelhantes, limitadas exclusivamente às parcelas de maior relevância 

e valor significativo do objeto da licitação. 

 

6.1.14.2. A comprovação do vínculo dos responsáveis técnicos serão efetuadas 

mediante apresentação de um dos documentos a seguir indicados: 

 

1) No caso de vínculo empregatício: cópia do contrato de trabalho com a 

empresa, constante na Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), 

expedida pelo Ministério do Trabalho e Ficha de Registro de Empregado;  

 

2) No caso de vínculo societário: ato constitutivo da empresa e todas as 

alterações contratuais, se for o caso, devidamente registradas no órgão do 

Registro do Comércio competente, do domicílio ou sede da licitante;  

 

Parágrafo único - Fica estabelecido que para o cumprimento de que trata a o item 6.1.14.1. e 

6.1.14.2 Será(ão) aceito(s) contrato(s) particular(es) de prestação de serviços feito com 

profissional(is), celebrado de acordo com a legislação civil comum, vez que tal situação não 

configura o mesmo como sendo do “quadro permanente” da empresa. 

 

6.1.14.3. O(s) profissional(ais) detentor(es) de Acervo Técnico obrigatoriamente 

deverá(ao) ser designado(s) como integrante(s) do Quadro de Profissionais que executarão a obra 

objeto do presente instrumento convocatório, na hipótese da adjudicação do objeto a empresa 

licitante e somente poderão ser substituídos na fase executiva de obra, por profissionais de 

experiência equivalente ou superior e com a anuência da Fiscalização da Prefeitura Municipal de 

Santa Luzia/PB. 

6.1.14.4. A empresa licitante terá que apresentar pelo menos um profissional pertencente ao 

seu Quadro Permanente, que reúna a experiência técnica-profissional exigida nas parcelas de maior 

relevância. 

6.1.15.  Declaração de visita ao município, declarando que visitou o local da obra e que tem pleno 

conhecimento das dificuldades dos serviços, devendo ser emitida e assinada, pelo(s) Engenheiro(s) 

Civil(is), devidamente reconhecido pelo CREA, ou Representante Legal da Empresa. 

 

6.1.15.1. O(s) profissional(ais) detentor(es) de Acervo Técnico obrigatoriamente deverá(ao) ser 

designado(s) como integrante(s) do Quadro de Profissionais que executarão a obra objeto do 

presente instrumento convocatório, na hipótese da adjudicação do objeto a empresa licitante e 

somente poderão ser substituídos na fase executiva de obra, por profissionais de experiência 

equivalente ou superior e com a anuência da Fiscalização da Prefeitura Municipal. 

 

6.1.15.2. O(s) Engenheiro(s) Civil(s) ou outro profissional devidamente reconhecido pelo CREA, 

responsável(is) técnico(s) da Empresa licitante ou representante legal da empresa, quando da Visita 

Técnica deverão apresentar documentos de identificação pessoal - Carteira de Identidade 

Profissional, expedita pelo CREA, em original, bem como, caso necessários outros documentos 

pessoais.  

 

6.1.16. Apresentar indicação das instalações e dos equipamentos/aparelhamentos e do pessoal 

técnico especializado, adequados e disponíveis, considerados essenciais para o cumprimento do 

objeto da licitação, bem como da qualificação de cada dos membros da equipe técnica que se 
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responsabilizará pelos trabalhos, mediante apresentação de relação explícita, conforme estabelece o 

parágrafo 6º do Art. 30 da Lei n° 8.666/93. 

 

6.1.17. Declaração do responsável técnico autorizando sua inclusão na equipe, devidamente 

preenchido e assinado, conforme modelo anexo VI ao edital. 

 

 

IV – REGULARIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA 

 

6.1.18 - Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social (2017) que 

comprovem sua boa situação financeira, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços 

provisórios. As empresas que ainda não encerraram o seu primeiro exercício social deverão 

apresentar, para tanto, o balanço de abertura, arquivado na Junta Comercial, obedecidos aos 

aspectos legais e formais de sua elaboração. O balanço e demonstrações contábeis das sociedades 

anônimas ou por ações deverão ser apresentadas em publicações no Diário Oficial e o 

arquivamento do registro no órgão de registro do comércio competente do Estado do domicílio ou 

sede da licitante. As demais deverão apresentar o balanço e demonstrações contábeis devidamente 

assinados pelo representante legal da empresa e por contador registrado no Conselho Regional de 

Contabilidade e acompanhado de cópia dos termos de abertura e de encerramento do Livro Diário 

do qual foi extraído, com o devido arquivamento no órgão de registro do comércio competente do 

Estado do domicilio ou sede da licitante. 

       

  
Índice de Liquidez Geral           =  

AC + ARLP 
Igual ou superior a 1,0 

 PC + ELP 

 

 Índice de  Liquidez Corrente    =  AC Igual ou superior a 1,0 

 
 

PC 

 
 

 
Índice de Solvência Geral         =  

AT 
Igual ou superior a 1,0 

 PC + ELP 

 

 

Onde:   

AC = Ativo Circulante 

ARLP = Ativo Realizável a Longo Prazo 

AT   = Ativo Total 

PC =  Passivo Circulante  

ELP = Exigível a Longo Prazo 

 

6.1.18.1. Caso o subitem 6.1.18. não seja atendido, o licitante estará imediatamente 

inabilitado, o mesmo acontecendo se as demonstrações contábeis não contiverem assinaturas de 

contador e indicação do número de inscrição no Conselho Regional de Contabilidade. 

 

6.1.19. Certidão negativa de feitos sobre falência, recuperação judicial ou recuperação 

extrajudicial, expedida pelo distribuída expedida pelo distribuidor da sede da licitante, até 30 

(trinta) dias antes da data da licitação.   

 

6.1.20. A licitante deverá prestar Garantia (caução) de participação na presente licitação no valor 

de R$ 2.270,94 (dois mil, duzentos e setenta reais e noventa e quatro centavos), correspondente 

a 1% (hum por cento) do valor da obra, nos termos do artigo 31, inciso III da Lei 8.666/93 e suas 
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alterações. A garantia da proposta deverá ser realizada, nas modalidades abaixo, nos termos da Lei 

8.666/93 e alterações posteriores. 

  

a) Caução em dinheiro*; 

b) Seguro – Garantia; 

c) Fiança Bancária; 

d) Título da Dívida Pública
1
; 

 

6.1.21. Declarações em papel timbrado da empresa, destinadas ao município, carimbadas e 

assinadas por pessoa legalmente autorizada a fazê-lo em nome da empresa, que deverão ser 

apresentadas no Envelope nº 01 - Documentação, claramente se comprometendo a: 

 

a) Declaração da empresa Licitante de que não foi declarada inidônea para licitar e contratar com a 

Administração Pública, conforme modelo Anexo III do Edital; 

 

b) Declaração da empresa licitante de que cumpre com o disposto no artº 7º, inc. XXXIII da 

Constituição Federal de 1988, conforme modelo Anexo IV do Edital; 

 

c) Declaração de comprovação, exigida somente para microempresa e empresa de pequeno porte, 

de enquadramento em um dos dois regimes, caso tenha se utilizado e se beneficiado do tratamento 

diferenciado e favorecido na presente licitação, sob as penas do artigo 299 do Código Penal na 

forma do disposto na Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006, Lei Complementar n° 147/2014, 

conforme Anexo V, deste edital; 

 

 c.1.) A declaração deverá ser subscrita por quem detém poderes de representação da 

licitante. 

 c.2.) a falsidade das declarações prestadas, objetivando os benefícios da Lei 

Complementar nº 123, de 2006, Lei Complementar n° 147/2014, poderá caracterizar o 

crime de que trata o artigo 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em 

outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na legislação pertinente, 

mediante o devido processo legal, e implicará, também, a inabilitação da licitante, se o 

fato vier a ser constatado durante o trâmite da licitação. 

 

d) Declaração de que estar ciente das condições da licitação, que assume a responsabilidade pela 

autenticidade e veracidade de todos os documentos apresentados, sujeitando-se às penalidades 

legais e a sumária desclassificação da licitação, e que fornecerá quaisquer informações 

complementares solicitadas pela CPL; 

 

e) Declaração que aceita todas as condições do Edital; 

 

f) Declaração que executará as obras de acordo com o projeto de engenharia, as especificações 

técnicas e as normas da ABNT e demais normas emanadas pela Prefeitura Municipal de Santa 

Luzia/PB, que serão tomadas todas as medidas necessárias para assegurar um controle adequado da 

qualidade da obra; 

 

                                                 
1
 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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g) Declaração de que não possui em seu quadro societário servidor público da ativa, ou empregado 

de empresa pública ou de sociedade de economia mista; 

 

h) Declaração indicando o nome, CPF e número do registro no CREA do responsável técnico que 

acompanhará a execução dos serviços de que trata o objeto deste Edital. 

 

i) Declaração em atendimento a Lei Municipal nº 833/2017, que em sendo vencedora desta 

licitação, compromete em reservar até 5% (cinco por cento) do total de vagas existentes, ou no 

mínimo 01(uma) vaga caso o percentual não atinja, para sentenciados na Comarca de Santa Luzia-

PB, para execução desta obra. 

 

6.2. DA HABILITAÇÃO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE, 

NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 14/12/2006 e LC 147/2014.
2
 

a) A comprovação de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte somente 

será exigida para efeito de assinatura do contrato. 

b) As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação em certames 

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

regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição. 

c) Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 5 

(cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado 

o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a 

regularização da documentação. 

d) A não-regularização da documentação no prazo previsto no subitem acima implicará decadência 

do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81 da Lei no 8.666, de 

21/06/1993, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de 

classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação. 

6.3. A certidão emitida via Internet, ficarão condicionadas à verificação pela Comissão Permanente 

de Licitação via Internet, devendo ser certificadas pelo servidor nos autos do processo, podendo o 

licitante apresentá-las já conferidas e autenticadas pelos emissores. No caso de expirada as 

validades no momento da contratação, estas deverão ser reapresentadas. 

 

6.4. Os documentos solicitados, neste Edital, deverão estar em plena vigência na data de abertura 

desta Licitação. No caso de documentos que não tenham a sua validade expressa e ou legal, serão 

considerados válidos pelo prazo de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de sua emissão. 

 

6.5. Os documentos necessários à HABILITAÇÃO deverão ser apresentados em original, ou por 

qualquer processo de cópia autenticada por Tabelião de Notas, este deverá ser através de Selo 

Digital de Fiscalização Extrajudicial, nos termos da Lei Estadual 10.132/2013, ou por membro da 

Comissão Permanente de Licitação da PMSL, ou publicação em órgão da Imprensa Oficial, 

obrigando-se, no entanto, a fornecer os originais correspondentes em qualquer época que lhes 

forem solicitados pela Comissão. 

 

                                                 
2
 As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar a documentação de regularidade fiscal exigida no subitem 

6.1.7 a 6.1.13, deste edital, ainda que apresente alguma restrição, assegurado o prazo de cinco dias úteis, a partir do momento 
em que o proponente for declarado o vencedor do certame, para apresentação de nova documentação sem restrição, sob pena de 
inabilitação, cujo prazo pode ser prorrogado, mediante justificativa apresentada pelo proponente e aceita pela Administração, 
observado o § 1º do art.43 da LC Nº 123/2006 e LC 147/2014. 
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6.5.1. Não haverá, em hipótese alguma, confrontação de documentos na abertura dos 

envelopes para autenticação. 

6.5.2. A possibilidade de confrontação de documentos na abertura dos envelopes para 

autenticação ficará a cargo da Comissão de Licitação.  

            6.5.3. Caso a autenticação seja feita por membro da CPL, os documentos originais serão 

apresentados antes do horário estabelecido para a licitação. Em nenhuma hipótese serão 

autenticados documentos após este prazo. 

 

6.6. As LICITANTES que possuírem restrição no CEIS (Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas 

e Suspensas), disponibilizado no site www.portaldatransparencia.gov.br/ceis, ao direito de 

participar em licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública, serão inabilitadas. 

 

6.7. A critério da Comissão Permanente de Licitações poderão ser solicitados documentos 

complementares, visando à elucidação de dúvidas porventura havidas. 

 

6.8. Quaisquer documentos assinados pelo responsável técnico e/ou representante legal, tanto para 

fins de habilitação quanto para classificação, deverão ter assinaturas comprovadas por meio de 

documento de identificação legal, ou seja, cópia da cédula de identidade ou outro documento que 

comprove sua assinatura.  

 

7 – PROPOSTA 

  

   7.1. As propostas de preços contidas no envelope nº 02 deverão ser apresentadas, conforme 

definição na fase de habilitação, com as indicações citadas no item 7 deste Edital; 

 

 7.2.  A proposta deverá ser apresentada em 01 (uma) 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, SOB PENA DE 

DESCLASSIFICAÇÃO, 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 o preço 

global proposto, incluindo o BDI - Benefícios e Despesas Indiretas, que deve computar 

todos os custos necessários para a realização do objeto desta licitação, bem como todos 

os impostos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, seguros, 

deslocamentos de pessoal, quaisquer outras taxas, custas ou emolumentos que incidam 

ou venham a incidir sobre a obra e demais serviços; 

 

 a1) O BDI deverá estar expresso em percentual e em Reais (R$). 

 

    a2) As despesas relativas aos tributos IRPJ e CSLL não deverão ser incluídas no BDI 

como despesas indiretas, uma vez que se referem a tributos incidentes sobre o lucro, não 

podendo ser classificado como despesa indireta decorrente da execução de um 

determinado serviço. 

  

    a3) As despesas com a administração local não deverão ser incluídas no BDI como 

despesas indiretas, devendo ser computadas no custo direto dos serviços. 
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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 I deste edital. 

 

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

de quantitativos e preços. O seu conteúdo deverá ser impresso em uma 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;  

 

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 de 90 

(noventa) dias corridos, a contar da emissão da Ordem de Serviço; 

 

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

da composição dos preços unitários. 

 

i) Apresentar a composição de custos para todos os itens da proposta. 

 

j) Apresentar Cronograma físico - financeiro, compatível com os prazos para conclusão 

da obra, de 90 (noventa) dias corridos. 

 

k) Apresentar Planilha Eletrônica de dados (PROPOSTA) em CD ROM. Havendo 

divergência entre os valores constantes da Proposta Escrita e da Planilha Eletrônica de 

dados, prevalecerá àqueles constantes da Proposta Escrita, mesmo que sejam de 

valores superiores ao da Planilha Eletrônica. 

 

8 – FORMA E APRESENTAÇÃO  
 

8.1. Para facilitar o processamento da licitação, solicitamos que os documentos exigidos sejam 

apresentados, numerados, na mesma ordem indicada, precedidos de um índice; 

 

8.2. Todas as folhas da proposta de preços deverão ser assinadas por um titular e um 

responsável técnico da licitante, conforme Lei Federal n. 5.194 de 24/12/66. O nome, 

título e registro no CREA do responsável técnico deverão ser indicados de forma clara; 
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8.3. Somente serão aceitas propostas de preços para a totalidade dos serviços indicados na 

planilha do Anexo nº I, não sendo admitida exclusão ou alteração de qualquer um deles, 

sob pena de imediata desclassificação. 

 

9 – PROCEDIMENTO E CREDENCIAMENTO 

 

9.1. No local, dia e horário previsto no preâmbulo deste Instrumento convocatório serão abertos os 

envelopes habilitação, onde serão observados os seguintes procedimentos: 

 

9.2. Cada proponente deverá se credenciar, por pessoa, perante a Comissão Permanente de 

Licitação, apresentando a solicitado a seguir: 

 

a) Na condição de procurador – Documento oficial de identidade e instrumento público ou 

particular de procuração específica (neste caso com firma reconhecida) ou carta de 

credenciamento que comprove a outorga de poderes, na forma da lei, para praticar todos 

os atos inerentes ao certame, expedida pela licitante, datilografada ou impressa por meio 

eletrônico, em papel timbrado e assinatura com firma reconhecida.  

 

a1) deverá ser juntada a cópia autenticada em cartório do ato que estabelece a prova de 

representação da empresa, em que constem os nomes dos sócios ou dirigentes com 

poderes para a constituição de mandatários. 

 

b) Na condição de sócio, proprietário ou dirigente da sociedade – Documento Oficial de 

Identidade e cópia do contrato social registrado no órgão de registro de comércio 

competente ou documentação na qual estejam expressos poderes para exercer direitos e 

assumir obrigações em nome da licitante; 

 

c) Somente poderão manifestar-se em nome da empresa Licitante os representantes legais 

e/ou aqueles devidamente credenciados, portando CPF, RG. 

 

d) Junto ao credenciamento o fornecedor deverá anexar à declaração de elaboração 

independente de proposta, constante no anexo VII, conforme IN nº 02, de 16 de 

setembro de 2009, do Governo Federal. Os licitantes que protocolarem seus envelopes 

antes do inicio da sessão deverão anexar a referida declaração junto à documentação de 

habilitação.  

 

9.3. A documentação de credenciamento do representante que se fizer representar legalmente na 

presente licitação deverá ser entregue fora dos envelopes “HABILITAÇÃO” e “PROPOSTA”, 

antes do inicio do recebimento dos mesmos.   

 

9.4. Nenhuma pessoa, ainda que munida de procuração, poderá representar mais de uma empresa 

junto à Comissão Permanente de Licitação, na mesma licitação.  

 

9.5. Os documentos de credenciamento serão rubricados pela comissão e pelos proponentes 

presentes, sendo em seguida juntados ao processo de licitação. A não apresentação do documento 

de credenciamento ou a sua incorreção não impedirá a participação da licitante no certame, porém 

impossibilitará o representante de se manifestar e responder pela empresa, não podendo rubricar 

documentos ou fazer qualquer observação ou interferir no desenvolvimento dos trabalhos.  
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9.6. A Comissão de Licitação examinará a documentação apresentada que será devidamente 

rubricada pelos representantes legais das licitantes e membros da Comissão de Licitação que 

decidirá pela habilitação ou inabilitação das participantes, dando ciência às interessadas na própria 

sessão ou em outra que será oportunamente convocada. 

 

9.7. Na hipótese da Comissão Permanente de Licitações efetuar o julgamento e proferir o resultado 

na mesma sessão, verificar-se-á se todos os participantes estão presentes e no caso de desistência 

expressa do prazo recursal, será consignado em ata, quando então, preferencialmente, serão abertos 

os envelopes contendo as propostas na mesma reunião de abertura do envelope contendo a 

documentação. 

 

9.7.1. A comissão e os demais licitantes que assim desejarem rubricarão os envelopes das propostas 

e abrir-se-á o prazo recursal. Caso estejam todos os licitantes presentes, estes serão intimados em 

ata, caso contrário, mediante publicação no Diário Oficial do Estado da Paraíba. 

 

9.8. Caso não tenha sido julgada a habilitação, a Comissão Permanente de Licitações reunir-se-á 

posteriormente para a avaliação da documentação, tornando público o resultado desta fase por 

meio de publicação no Diário Oficial do Estado da Paraíba, quando se dará a abertura do prazo para 

recurso. 

 

9.9. Após a fase recursal será marcada nova reunião de abertura das propostas, mediante publicação 

no Diário Oficial do Estado da Paraíba. 

 

9.10. Aos Licitantes inabilitados serão devolvidos os envelopes fechados contendo as respectivas 

propostas, transcorrido o prazo recursal ou após sua denegação. 

 

9.11. Das sessões realizadas, lavrar-se-ão atas circunstanciadas, das quais constarão eventuais 

manifestações dos representantes, que serão lidas em voz alta e assinadas por estes e pelos 

membros da Comissão, não sendo permitidas refutações orais, cabendo, entretanto, recurso quanto 

aos seus efeitos; 

 

9.12. As dúvidas que surgirem durante as sessões serão resolvidas, pela Comissão de Licitação na 

presença dos participantes, ou relegadas para posteriores deliberações, a juízo do Presidente, 

devendo o fato constar das atas; 

 

9.13. Após o Presidente da Comissão de Licitação declarar encerrado o prazo para recebimento dos 

envelopes, nenhum outro, em qualquer hipótese, será aceito; 

 

9.14. Julgados os recursos ou transcorrido o prazo sem a sua interposição, o Presidente da 

Comissão de Licitação designará sessão de prosseguimento para abertura do ENVELOPE Nº 02 – 

PROPOSTA DE PREÇOS, deverá se efetuar conforme o seguinte: 

 

9.14.1. O conteúdo dos ENVELOPES Nº 02 – PROPOSTA DE PREÇOS das empresas 

habilitadas quanto à documentação, deverá ser rubricado, obrigatoriamente, pelos membros 

da Comissão e pelos representantes legais presentes; 

 

9.14.2.  A(s) proposta(s) contida(s) nos ENVELOPES Nº 02, depois de rubricadas serão 

analisadas pela Comissão de Licitação e verificadas se as exigências contidas no item 7. e 

seus subitens, deste Edital, foram atendidas; 
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9.14.3. As licitantes poderão recorrer das decisões da Comissão Permanente de Licitação, 

nos termos do Capítulo V, art. 109 e seguintes da Lei Federal nº 8.666/93 e suas posteriores 

alterações. 

  

9.15. Os envelopes contendo a proposta dos Licitantes inabilitados que não forem retirados no 

prazo de 30 dias, serão inutilizados pela Administração. 

 

10 – JULGAMENTO 

 

10.1 – DA HABILITAÇÃO: 

 

10.1.1 - Serão consideradas inabilitadas automaticamente as participantes que não apresentarem a 

documentação solicitada, ou apresentarem-na com vícios ou defeitos que impossibilitem seu 

entendimento, ou não atendam satisfatoriamente as condições deste Edital, e: 

a) Apresentar conteúdo dos envelopes, divergente do indicado no seu sobrescrito; 

b) Deixar de apresentar qualquer dos documentos exigidos para a habilitação neste certame; 

c) Deixar de comprovar atividade pertinente e compatível com o objeto da licitação; 

d) Apresentar qualquer documento exigido para habilitação com rasura, com prazo de validade 

vencido ou em desacordo com as exigências estabelecidas neste Edital. 

 

10.2 – DA PROPOSTA: 

 

10.2.1 - O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO GLOBAL. 

 

10.2.1.1 - Se houver discrepância entre o preço unitário e o preço total em qualquer item, o qual 

será obtido pela multiplicação da quantidade pelo preço unitário correspondente, prevalecerá o 

valor do preço unitário e o valor do preço total será corrigido. 

 

10.2.1.2. Atendendo os termos da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, após 

abertura do envelope de proposta e elaborado o Mapa Comparativo de Preços, se a proposta mais 

bem classificada não tiver sido ofertada por microempresa ou empresa de pequeno porte e sido 

verificada a ocorrência de empate – entende-se por empate aquelas situações em que as propostas 

apresentadas pelas microempresas ou empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10%(dez por 

cento) superiores à proposta melhor proposta – será assegurada, como critério de desempate, 

preferência de contratação para empresas enquadradas na definição de microempresa ou empresa 

de pequeno porte. 

 

10.2.1.2.1. Para efeito do disposto no item 10.2.1.2., ocorrendo o empate, proceder-se-à da 

seguinte forma: 

 

10.2.1.2.2 - A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá, 

no prazo de 5 (cinco) minutos após a convocação, apresentar nova proposta de preço 

inferior àquela considerada vencedora do certame, sob pena de preclusão;  

 

10.2.1.2.3. - Não sendo vencedora a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem 

classificada, na forma do subitem anterior, serão convocadas as remanescentes que 

porventura se enquadrem nessas categorias e cujas propostas estejam dentro do limite 

estabelecido no subitem 10.2.1.2, a seguir, na ordem classificatória, para o exercício do 

mesmo direito; 
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10.2.1.3 - Na hipótese de não-contratação nos termos previstos nos subitens anteriores, o 

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

10.2.3. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de 

pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 10.2.1.2, será realizado 

sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 

10.2.4. O disposto no subitem 10.2.1.2. somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver 

sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte. 

10.2.5. A Comissão Permanente de Licitação reserva-se o direito de realizar, a qualquer momento, 

por si ou através de assessoria técnica, diligências no sentido de verificar a consistência dos dados 

ofertados pelas Licitantes, nela compreendida a veracidade de informações e circunstâncias 

pertinentes. 

 

10.3. SERÁ DESCLASSIFICADA a licitante que: 

 

10.3.1. Apresentar conteúdo dos envelopes, divergente do indicado no seu sobrescrito; 

 

10.3.2.  Deixar de apresentar a composição de custos para todos os itens da proposta; 

 

10.3.3. Propor condições ou propostas alternativas, que não às contidas neste Edital; 

 

10.3.4. Serão desclassificadas as propostas cujos preços ofertados sejam inexequíveis, na forma 

estabelecida no art. 48 da Lei n. 8.666/93, atualizada. Consideram-se manifestamente inexequíveis, 

no caso de licitação de menor preço, as propostas cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta 

por cento) do menor dos seguintes valores: a) média aritmética dos valores das propostas superiores 

a 50%(cinquenta por cento) do valor orçado pela Administração ou; b) valor orçado pela 

Administração. 

 

11 – RECURSOS E IMPUGNAÇÕES 

 

11.1. Dos atos da Administração praticados no presente TOMADA DE PREÇOS caberá recurso na 

forma do Art. 109 da Lei 8.666/93 e suas alterações. 

 

11.2. Os recursos administrativos deverão ser interpostos devidamente fundamentados, assinados 

por representante legal da recorrente e/ou credenciado com poderes para tal, dirigidos à Comissão 

Permanente de Licitação, protocolizados no setor competente do órgão licitante e seguirão os 

procedimentos estabelecidos no art. 109 e parágrafos da Lei Federal n.º 8666/93. 

 

11.3. Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital perante a Administração, a Licitante 

que não o fizer até o 2º dia útil que anteceder a abertura dos envelopes, hipótese em que tal 

comunicação não terá efeito de recurso, conforme preceitua o artigo 41 e parágrafos da Lei nº. 

8.666/93 e suas alterações. 

 

11.4. A impugnação feita tempestivamente pela Licitante não impedirá de participar do processo 

licitatório até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente (art. 41, § 3º da Lei Federal nº 

8666/93). 
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11.5. Não serão conhecidos impugnações e recursos por meio de fax-simile, devendo o impugnante 

protocolar à impugnação no setor de protocolo do município, no prazo legal. 

 

11.6. O recurso interposto fora do prazo não será conhecido. 

 

11.7. Por ocasião da habilitação e julgamento das propostas, estando todas as propostas dos 

licitantes presente à reunião em que for adotada a decisão e havendo concordância poderá ser 

consignada na Ata a desistência expressa ao direito de interposição do recurso previsto no Art 109, 

inciso I, alínea a e b, consoante disposto no Art.43 inciso III, ambos da Lei 8.666/93. 

 

12. ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

 

12.1. A adjudicação e homologação dos serviços objeto deste Edital será feita à licitante vencedora 

com base no relatório final elaborado pela Comissão Permanente de Licitação, pela autoridade 

competente; 

 

12.2. A(s) empresa(s) vencedora(s) deverá assinar o contrato em até 05 (cinco) dias úteis após a 

data de convocação da assinatura do mesmo; 

 

     12.2.1. Após emissão da Ordem de Serviço, a empresa vencedora terá um prazo de até 05 

(cinco) dias para iniciar os trabalhos, a contar da data de recebimento da Ordem de Serviço; 

        

12.3. Findo o prazo de 05 (cinco) dias úteis, o não comparecimento ou recusa de assinar contrato, 

implicará à licitante vencedora, a aplicação das penalidades estabelecidas neste Edital. 

 

13 – DA GARANTIA E ASSINATURA DO CONTRATO 

    

13.1. A garantia de proposta prevista no item 6.1.20 tem o objetivo de proteger a Entidade 

de Licitação contra atos ou omissões dos Licitantes: 

 

a) garantir à satisfação de multa imposta ao licitante que, no curso ainda da disputa, venha 

a praticar ato ilícito visando frustrar os objetivos da licitação.  

 

b) caso a Licitante retire sua proposta durante o período de validade definido no Edital e 

na Garantia de Proposta, e 

 

c) caso a Licitante vencedora, deixar de assinar o Contrato.  

 

13.2. A Garantia de Proposta das Licitantes não vencedoras ser-lhes-á restituída no prazo 

de até 10 (dez) dias, contado a partir da homologação da adjudicação. A Garantia de Proposta das 

Licitantes inabilitadas ser-lhes-á restituída no prazo de 10 (dez) dias contado a partir do 

encerramento da fase de habilitação; no caso de interposição de recurso o prazo de devolução será 

contado a partir do julgamento definitivo dos recursos. 

 

13.3. A Garantia da Proposta da Licitante vencedora será liberada quando assinado o Contrato. 

 

14. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS 
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  14.1. O pagamento dos serviços será efetuado, através de transferência bancária, em até cinco 

dias, após aceitação pela fiscalização do município, das medições apresentadas da execução dos 

serviços, o qual deverá estar acompanhado com: 

1. Boletim Medição; 

2. Memória de cálculo; 

3. Relatório Fotográfico de cada etapa (devidamente datado); 

4. Nota Fiscal dos Serviços; 

5. Certidões fiscais e trabalhista. 

 

      14.1.1. O fornecedor contratado deverá apresentar junto com as Notas Fiscais e medição da 

obra para conferência da fiscalização de serviços, com a descrição detalhada dos serviços prestados 

e confirmados pela fiscalização. 

 

       14.1.2 - A nota fiscal fatura com defeitos ou vícios, ou ainda aquela que não cumprir com o 

disposto no item 14.1.1 do Edital, deverá ser retificada/substituída/complementada sendo que o 

prazo de pagamento reiniciará após a regularização, sem quaisquer ônus para a Contratante. 

 

    14.1.2.1.  O fornecedor deverá indicar no texto da nota fiscal a que medição se refere o 

faturamento, o número do contrato e do processo licitatório, sob pena de não recebimento da 

mesma. 

 

14.2. No caso do não cumprimento do prazo estabelecido acima, as faturas serão atualizadas 

financeiramente pelo IGP-M (Índice Geral de Preços de Mercado, publicado pela revista 

Conjuntura Econômica da Fundação Getúlio Vargas), calculado “pró-rata die”, considerando-se o 

mês do efetivo pagamento e o mês da comprovação da regularidade da documentação fiscal 

apresentada; 

   

14.3. A fiscalização da Prefeitura de Santa Luzia/PB, elaborará mensalmente a medição dos 

serviços efetuados. 

 

15. DA REVISÃO CONTRATUAL 

  

15.1. O valor contratual poderá ser revisto mediante solicitação da Contratada com vista à 

manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato na forma do artigo nº 65, Inciso II 

alínea d, da Lei nº 8.666/93, e observados os itens subsequentes deste Edital; 

 

15.2. As eventuais solicitações, observado o disposto no item anterior, deverão fazer-se 

acompanhar de comprovação de superveniência do fato imprevisível ou previsível, porém de 

consequências incalculáveis bem como de demonstração analítica de seu impacto, nos custos do 

Contrato. 

 

16 – DO(S) CONTRATO(S) E PRAZO 

 

 16.1. As obrigações decorrentes desta Licitação constarão de Contrato, Anexo II do Edital, a ser 

firmado entre a proponente vencedora e o município de Santa Luzia-PB. 

 

16.2. O prazo de vigência do Contrato será de 150 (cento e cinquenta) dias e o prazo da execução 

da obra será de 90 (noventa) dias, a contar da emissão da Ordem de Serviço, podendo ser 

prorrogado, a critério exclusivo da Administração Municipal, mediante Termo Aditivo. 
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16.3. O objeto contratual poderá ser acrescido ou reduzido de acordo com o disposto no art. 65 da 

Lei Federal n.º 8.666/93. A duração do Contrato resultante deste Edital e suas prorrogações, 

obedecerão ao disposto no artigo 57 da Lei n.º 8.666/93. 

 

16.4. Farão parte integrante dos Contratos todos os documentos apresentados pela Licitante 

vencedora que tenham servido de base à Licitação, bem como as condições estabelecidas neste 

Edital. 

 

17. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

17.1. Disponibilizar o número mínimo de operários indicados no projeto básico nas unidades de 

serviço e nos horários definidos pelo mesmo. 

 

17.2. Todos os defeitos, erros, danos, falhas e quaisquer outras irregularidades ocorridas durante a 

execução das obras e provenientes de dissídio, negligência, má execução dos serviços ou emprego 

de mão-de-obra de qualidade inferior, serão refeitos pela CONTRATADA, exclusivamente à 

custa, dentro do prazo estabelecido pela CONTRANTE. 

 

17.3. Substituir qualquer componente da equipe que apresentar comportamento inadequado ou 

indecoroso, ou não demonstrar qualificação para os serviços que são objetos do Contrato, no prazo 

máximo de 24 horas. 

 

17.4. Não permitir que componentes das equipes de trabalho, enquanto estiverem a serviço do 

Município, executem serviço para terceiros. 

 

17.5. Manter seus funcionários sempre identificados e uniformizados durante a execução dos 

serviços. 

 

17.6. Acatar, em todos os seus termos, as determinações de segurança que venham a ser 

implantadas através de Ordens de Serviço expedidas pelo Município. 

 

17.7. Responder por quaisquer danos pessoais ou materiais ocasionados por seus funcionários em 

serviço, causados a terceiros ou a CONTRATANTE, mesmo quando utilizando equipamentos da 

CONTRATANTE. 

 

17.8. Não transferir a terceiros, no todo ou em parte, as obrigações decorrentes do contrato. 

 

17.9. Manter nas frentes de serviço pessoa autorizada a atender e fazer cumprir as determinações 

dos fiscais do MUNICÍPIO. 

 

17.10. Sanar imediatamente quaisquer irregularidades ou defeitos verificados pela fiscalização da 

Secretaria de Serviços Urbanos do MUNICÍPIO na execução da(s) obra(s)/serviço(s). 

 

17.11. Além das disposições acima, a empresa contratada estará sujeita às seguintes obrigações: 

 

17.11.1. Cumprir com o disposto no inciso XXXIII, do art. 7º da CF/88, de acordo com a lei n.º 

9.854/99, (proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre aos menores de dezoito anos e 

de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz a partir de 

quatorze anos). 
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17.11.2. Informar imediatamente a Secretaria de Serviços Urbanos do MUNICÍPIO, 

verbalmente e por escrito, quaisquer problemas ocorridos durante a execução da(s) obra(s) 

serviço(s). 

 

17.11.3. Atender as solicitações da Secretaria de Serviços Urbanos, de fornecimento de 

informações de dados sobre os serviços, dentro dos prazos estipulados. 

 

17.11.4. Cumprir integralmente o disposto no projeto básico.  

 

17.11.5. A Contratada deverá cumprir todas as disposições legais pertinentes à segurança do 

trabalho às quais estão sujeitos contratos de trabalho regidos pela CLT, independente pelo seu 

quadro de pessoal enquadrar-se nesta situação. 

 

17.12. A Contratada é obrigada a manter, durante toda a execução do contrato, as mesmas 

condições da habilitação. 

 

18. DA FISCALIZAÇÃO 

 

   18.1. A fiscalização do Contrato será exercida pela Secretaria Municipal de Serviços Urbanos 

através do seu Secretário Municipal e dos seus técnicos, sendo gestor do Contrato o servidor 

indicado pelo município. 

 

   18.2. A fiscalização poderá proceder qualquer determinação que seja necessária à perfeita 

execução dos serviços, inclusive podendo determinar a paralisação dos mesmos quando não estiver 

havendo atendimento às cláusulas contratuais. 

 

  18.3. A fiscalização de que tratam os subitens anteriores não isenta a Licitante vencedora das 

responsabilidades assumidas com a celebração do Contrato. 

 

19. DISPOSIÇÕES CONTRATUAIS 
 

19.1. O contrato decorrente desta licitação, cuja minuta encontra-se no anexo II do presente Edital, 

será formalizado através de termo em conformidade com legislação pertinente, fazendo dele, com 

os seus anexos e a proposta da concorrente vencedora, parte integrante deste edital; 

 

19.2. O preço unitário para execução dos serviços constantes da licitação e objeto da proposta, 

com os reajustes previstos neste Edital, serão, a qualquer título, a única remuneração devida à firma 

contratada. No referido preço estão incluídos o pagamento da mão-de-obra necessária e adequada a 

sua perfeita execução, os encargos sociais a ela referentes e as despesas com material de limpeza, 

equipamentos, veículos, sua manutenção e conservação; 

 

19.3. A partir do início efetivo dos serviços, será instituído um livro de ocorrência, onde deverão 

constar as comunicações, por ventura necessitem de registro. Esse livro independente de 

atribuições deverá ser atualizado e visitado pelas partes e deverá permanecer na sede da Secretaria 

Municipal de Serviços Urbanos, em local de fácil acesso à contratada. 

 

20. MULTA E PENALIDADES 
 

20.1. Pelo descumprimento das obrigações assumidas, o licitante estará sujeito as seguintes 

penalidades, assegurados o contraditório e a prévia defesa, ficando sob responsabilidade da 
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PREFEITURA. 

 

           20.1.1 - MULTAS POR ATRASO CONTRATUAL: A multa global será calculada pela 

seguinte fórmula: 

 

  M = (0,01V / P) x N 

 

  Onde: 

  M = Valor da multa em Reais; 

 

  V = Valor inicial do contrato em Reais reajustado; 

 

  P = Prazo contratual de execução, em dias corridos; 

 

  N = Números de dias corridos que exceder a data contratual marcada para entrega 

dos serviços, devendo no caso existir prorrogação, a contagem ser feita após a data da referida 

prorrogação. 

 

 20.1.2. - A multa, dependendo da PREFEITURA, poderá ser aplicada parcialmente, isto 

quando houver atraso na execução das parcelas, onde o valor de N, seria o número de dias corridos 

que exceder a data de término da referida parcela, no cronograma físico-financeiro da proposta e V 

o valor atualizado da parcela. 

 

         20.1.3. O descumprimento do prazo na implantação dos serviços, bem como as 

infringências das obrigações contratuais ensejará a aplicação de multas moratórias. 

  

21.  DA INEXECUÇÃO DO CONTRATO 

 

  21.1 Pela inexecução total ou parcial dos serviços, poderá a contratante, garantida a prévia 

defesa da licitante, aplicar as seguintes sanções: 

 

     21.1.1.  Advertência; 

 

     21.1.2. Multa equivalente a 0,1% (um décimo por cento) do valor global do contrato. 

 

     21.1.3  Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a 

PMSL, por prazo não superior a 02 (dois) anos.  

 

     21.1.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração pública. 

 

22. DA RESCISÃO DO CONTRATO 

 

22.1 – O contrato será rescindido de pleno direito, independente de notificação ou interpelação 

judicial ou extrajudicial, sem qualquer espécie de indenização, nos casos previstos nos artigos 77 e 

78, obedecendo, ainda, ao disposto nos artigos 79 e 80 da Lei Federal nº 8666/93. 

 

22.1.1. Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos XII a XVII do citado art. 78 da Lei 

nº 8.666/93, sem que haja culpa da CONTRATADA, será esta ressarcida dos prejuízos 

comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito à devolução de garantia, aos pagamentos 
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devidos pela execução do contrato até a data da rescisão e ao pagamento do custo da 

desmobilização. 

 

22.1.2. A rescisão de que trata os incisos I a XII e XVII do supracitado artigo, sem prejuízo 

das sanções descritas na Lei acarretará as consequências previstas nos incisos do art. 80 da Lei nº 

8.666/93. 

 

    22.1.3. A rescisão administrativa será apreciada e precedida de autorização escrita e 

fundamentada da autoridade competente, atendida a conveniência dos serviços, recebendo a 

CONTRATADA o valor dos serviços executados. 

 

22.2. Constituem motivos para rescisão dos contratos: 

 

22.2.1. O não cumprimento ou cumprimento irregular sistemático de cláusulas contratuais, 

especificações, planos de trabalhos, projetos ou prazos contratuais; 

 

22.2.2. Atraso não justificado na execução dos serviços; 

 

22.2.3. Paralisação da execução dos serviços sem justa causa ou prévia comunicação ao 

contratante; 

 

22.2.4. O desatendimento das determinações regulares da fiscalização; 

  

22.2.5. A decretação de falência ou instauração de insolvência civil; 

 

22.2.6. A dissolução da sociedade; 

 

22.2.7. Por razões de interesse público e alta relevância e amplo conhecimento, a contratante 

poderá promover a rescisão unilateral do contrato mediante notificação por escrito à contratada, 

que acontecerá com antecedência mínima de 30 (trinta) dias;  

 

22.2.7.1. A rescisão unilateral dar-se-á, sempre, tomando como termo final do contrato o último dia 

do mês, após o decurso do prazo determinado no item anterior; 

 

22.3 Qualquer que seja o fundamento da rescisão antecipada, responderá a garantia de fiel 

execução pelas obrigações da contratada, somente sendo liberada mediante comprovação de ter 

havido a rescisão dos contratos de trabalho do pessoal e satisfeitas todas as obrigações trabalhistas 

e previdenciárias.   

 

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. ANEXOS 
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24.1 Encontram-se anexos ao presente edital os seguintes documentos como se aqui estivessem 

transcritos: 

 

Anexo I – Projeto Técnico;  

 

Anexo II –  Minuta do Contrato; 

 

Anexo III -  Modelo da Declaração de Idoneidade;   

 

Anexo IV – Modelo da declaração de cumprimento do Art. 7º da CF; 

          

Anexo V – Modelo da Declaração para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte; 

 

Anexo VI –  Declaração do Responsável Técnico; 

 

Anexo VII – Modelo Declaração Independente de Proposta. 

 

 

25. DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

25.1. As licitantes interessadas devem ter pleno conhecimento dos elementos constantes do edital, 

bem como de todas as condições gerais e peculiares das áreas definidas, não podendo invocar 

nenhum desconhecimento como elemento impeditivo da formulação da sua proposta ou do perfeito 

cumprimento do contrato;  

 

25.2. Serão mantidas durante a execução do contrato, todas as condições da Habilitação. 

 

25.3. Não será conhecido o recurso cuja petição tenha sido apresentado fora do prazo legal e/ou 

subscrito por procurador, não habilitado legalmente no processo a responder pela firma. 

 

25.4. Os casos omissos neste TOMADA DE PREÇOS, serão regulados em observância a Lei nº 

8.666 de 21/06/93 e suas alterações. 

 

25.5. Farão parte integrante do contrato todos os elementos apresentados pela licitante vencedora, 

que tenham servido de base para o julgamento da licitação, bem como as condições estabelecidas 

neste edital e seu anexo. 

 

25.6. O contratado deverá permitir o livre acesso de servidores da Prefeitura de Santa Luzia/PB e 

do órgão concedente dos recursos, bem como dos órgãos integrantes do sistema de controle interno 

e externo a qual esteja subordinados a Prefeitura e o Ministério aos documentos e registros 

contábeis da empresa contratada no que concerne a execução dos serviços vinculados a contratação 

em tela. 

 

25.7. A Prefeitura Municipal de Santa Luzia reserva-se o direito de revogar total ou parcialmente a 

presente licitação, tendo em vista o interesse público, ou ainda anulá-la por ilegalidade, de ofício 

ou mediante provocação de terceiros, não cabendo as licitantes o direito de indenizações, 

ressalvado o disposto no parágrafo segundo do citado artigo.  
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25.8.  Na hipótese de não haver expediente na data prevista para recebimento e abertura dos 

envelopes de propostas, a reunião ficará transferida para o primeiro dia útil subsequente de 

funcionamento normal desta Repartição, no mesmo local e horário anteriormente estabelecidos.  

 

25.9. Demais informações relativas a presente Licitação serão prestadas no Setor de Licitações da 

Prefeitura Municipal de Santa Luzia-PB, na sede temporária da Prefeitura Municipal, situada na 

Rua Caboclo Abel, s/n° – Bairro Antônio Bento de Morais, na cidade de Santa Luzia/PB – CEP 

58.600-000, de segundas às sextas-feiras, das 8h às 14h.  

 

25.10 A participação na presente Licitação implica em concordância tácita, por parte da empresa 

Licitante, com todos os termos e condições deste Instrumento convocatório.  

 

25.11. O Licitante é responsável, sob as penas da lei, pela fidelidade e legitimidade das 

informações e dos documentos apresentados em qualquer fase desta Licitação.  

 

Fica eleito o foro a que pertencer o município de Santa Luzia, Estado da Paraíba, para dirimir 

litígios resultantes deste Instrumento convocatório. 

 

 

Santa Luzia - PB, 11 de abril de 2019. 

 

 

 

 

 

Jonas Pereira de Andrade 

Presidente da CPL/PMSL 
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 ANEXO I - PROJETO TÉCNICO DE ENGENHARIA 

 

 
TOMADA DE PREÇOS N° 00004/2019 

 
 
 

1-Planilha Orçamentária; 

2-Cronograma Geral; 

3-Planilha de Composição do BDI; 

4-QCI - Quadro de Composição do Investimento; 

5-Memória de Cálculo; 

6-Memorial Descritivo e Especificações Técnicas; 

7-Sinalização. 
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Encargos Sociais= 86,95% (HORA) (JÁ INCLUSOS NA MAO DE OBRA) B.D .I. = 25,44% 

Contrato : 1054 296-70 

i!: •Jí:\ . • :;; ":r· ft:~ '<. - •COMPOSIÇÃ60E PREÇO_ UNITÁRIO (C.P.UJ"''" < 
,, -' ' 

- f. .. ,. COMPOSIÇÃO RAMPA 

Descricão do fnsumo Unld. Quantdade Valor Unit . Valor Total cód. SINAPI 

Concreto fck = 15mpa, traço 1:3,4:3,5 
)cimento/ areia média/ brita 1)- preparo m' 0,73 251,30 182,19 SINAPI 94963 

mecânico com betoneira 400 I. ·--- -
lançamento / Apl icação manual de 

m' 0,73 79,14 S7,38 SINAPI 74157/004 
concreto em funda~ões ---
Pintura acrflica em piso cimentado duas 
demãos 

m' 10,3S 10,S3 108,99 SINAPI 7424S/001 
----- -- - - - ··- --- --· 

Piso com placa ciment icia de alta 

resistência, podotátil (alerta) , 20x20cm, 
m' 1,13 60,92 68,S4 Composição 1 

assentado com argamassa de cimento e 
areia no traço 1:3 

·~ ' ~. Valor Total Unitário SEM BOI R$ 417,10 

li COMPOSIÇÃO 1 ·PIS.O PLACA CIMENT[CIA ALERTA E DIRE.CIONAL (M2} CODiGO DA TCPO 09620.8.3.1 

I 

Pedreiro h 0,50 11,81 S,91 47SO 
Servente h 0,60 8,76 S,26 6111 
Areia lavada ti ~o média m' 0,01 60,00 0,60 370 
Cimento portland com posto cp 11 · 32 k~ 7,SO 0,46 3,4S 1379 

Piso com placa cimentícia de alta 
resistência, podotátil {alerta e direcional) m' 1,0S 43,S2 4S,70 3731 

20x20cm e= 2cm (ladrilho) 

'" ~ ,,,. . - Valor Total Unitário SEM BOI 60,92 

I< l'l'~>._,."' -··- • •c• MEIVIÓRIA DE CALCIJ LO PARA RAM PA 

Rampa d~~cesso (N BR 9050/ 04) .. Quantidade Und 

Co ncreto fck = 15mpa, preparo com bet oneira, 

(0,07) . (2, 70+ 1,50+2, 70)) * 1,50) 0,73 m ' 

Lança m ento / Aplicação m anual de concret o em 

fu ndações 

A rea d e lan çament o= área d e concreto 0 ,73 m ' 

Pintu ra ac ríl ica em p iso cimentado duas demãos 

(2, 70* 1,50). 2+( 1,50* 1,50) 10, 35 m ' 

Piso com placa ci m ent ícia d e al t a res istê ncia, 

IArea= 3x(0,25x1,50) 1,13 m' 

COMPOSIÇÃO: €ARGA E DES_€ARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 10M3 E PA CAR~EGADE I RA SOBRE RODAS, 
<i< , ·: , ~ POT~NCIA LIQUIDA 12S HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG 

• D Valor Total Cód. SINAPI 

Caminhão basculante 10 m3, trucado 
cabine simples, peso bruto total 23 chp as 

156,44.000 kg, carga útil máxima 15 .935 
kg, distância entre eixos 4,80 m, potência 
230 cv inclusive caçamba metá li ca 

chp 0,003 16S, 13 O, SO 91386/SINAPI 

'------------~i----- - ---- ------- 1-·------11------1· 

Pá ca rregadeira sobre rodas , potência 
liquida 128 hp, capacidade da caçamba 1,7 
a 2,8 m3, peso operacional 11632 kg - chp 
diurno. af_06/ 2014 

Servente com encargos complementares 

chp 0,008 128,96 

0,008 11,98 

COMPOSIÇÃO·: EM BASAM ENTO C/ PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4 

Descri ão do Insumo I Unid. 11 Quontdode 11 Valor Unit. 

arrtmo/ fundacao (posto 1,10 54,36 

1,03 S940/ SINAPI 

0,1 88316/SINAPI - ~~ 

Valor Totol I Cód. SINAPI 

S9,80 04730/SINAPI 

pedreira/fornecedor, sem frete) _ --------11- - -----11- ----- --
Argamassa traço 1 4 (c•mento e are1a 

Pedra de mao ou pedra rachao para g 
grossa) para chap1sco convencional, 3 0,30 274, 82 82,45 87316/SI NAPI 
~~~ân•co c_QID__betonel_@_400...1._ _ _ ____________ _ 

Servente com encargos complementares h 6,00 11,98 71,88 883 1.6/SINAPI 

214,13 

Engen ~ Civil 
Pc~.-a Scuza d~:.J.r-t?.~ ~;u~es 

CREAIPB: 604632-~ 
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CAl 'A 

GIGOV 
JP- JOAO PESSOA 

OBJETO 

GESTOR 
MCIOADES 

CFF-CT- CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DO CONTRA TO 

PROGRAMA 
PLANEJAMENTO URBANO 

MUNICÍPIO I UF 
SANTA LUZJAIPB 

IMPLANTAÇÃO DE PAVI MENTAdO EM VIAS PÚBUCAS URBANAS NO MUf\ldPIO DE SANTA LUZIA PB r-nvn vn:::: r.., •r. v ~Vl rnrv·n .. ~L~rlr~vvv 

I #PUBLICO! 

·DESCRIÇÃO DO EMPREENDIMENTO 1 RECURSO 1 
IMPLANTACÃO DE PAVIMENTACÃO EM VIAS PÚBUCAS URBANAS NO MUI\IdPIO DE SANTA LUZIA PB OGU nã0-PAC 

Tipo de Cronograma Inicio Previsto 
I Inicial I abr-19 I 

2. I RUA MILTON CIRILO DA SILVA 31 .802,02 
0,00% 

Local: Santa Luzia - PB Representante Tomador I Agente Promotor 
Data: segunda-feira. 25 de março de 2019 Nome: José Alexandre de Araújo 

Car~o : Prefeito 

elt3o Nunes 



~ w 
ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA 
COMPOSIÇÃO DO B.D.I . COM CPRB 

Obra: Implant ação de Pavimentação no Município de Santa Lu zia - PB 

Município: Santa Luzia/PB 

Contrato: 1054296-70 

Rodovias e Ferrovias -I nfra Urbana, Abastecimento de Água, Coleta de Fornecimento de materiais e 
Construção e Manutenção de 

Construção de Edifícios Estações e Redes de Distribuição Portuárias, Marítimas e Fluviais 

CÁLCULO DE BDI 
praças, ca lçadas, etc. Esgoto equipamentos 

de Energia Elétrica 

Item componente do BOI % Informado 12Q Médio 32 Q 12Q Médio 30 Q 12Q Médio 32 Q 12Q Médio 32 Q 12Q Médio 32 Q 12Q M édio 32 Q 
Administração CentraTf ACl 3,80- 3,00 4,00 5,50 3,80 4,01 4,67 3.43 4,93 6,71 1,50 3,45 4.49 5,29 5,92 7,93 4,00 5,52 7.85 
Seguro (S) e Garantia (G) 0,32 0,80 0,80 1,00 0,32 0,40 0.74 0,28 0,49 0,75 0,30 0,48 0,82 0,25 0,51 0,56 0,81 1,22 1,99 
Risco (R) 0,50 0,97 1,27 1,27 0,50 0,56 0,97 1,00 1,39 1,74 0,56 0,85 0,89 1,00 1,48 1,97 1,46 2,32 3,16 
Despesas Financeiras (DF) 1,02 0,59 1,23 1,39 1,02 1,11 1,21 0,94 0,99 1,17 0,85 0,85 1,11 1,01 1,07 1,11 0,94 1,02 1,33 
lucro (L) -6,64 6,16 7,40 8,96 6,64 7,30 8,69 6.74 8,04 9,40 3,50 5,11 6,22 8,00 8,31 9,51 7,14 8,40 10,43 
Impostos (1)- PIS, COFINS,ISSQN 10,15 Conforme l egislação Específica 

,, 
' Observações ~ ···--;;,:",-""'- VALORES DE BOI POR TIPO DE OBRA . 

~~t I 

11) Preencher apenas a coluna% Informado (Gol una B) Tipo de Obra 12Q Médio 32Q 
2·) Os Tributos normalmente apl icál!ei~ são: PIS (0,65%), COFINS (3,00%), ISS (2,00% 

conforme o município) e CPRB. (~:so %) - •' Construção de Edificios --- -- 20,34 22,12 2S,OO 
3) O cáÍculo do BDI se baseia na fórmula abaixo utilizada pelo Acórdão 2622/13 do TCU, 

conforme CE GEPAD 354/2013 de Fl/10/2013. Construção de Rodovias e Ferr9vias- Infra Urbana_! _ _P_:aças-!. ~te. 19,60 20,97 -~ 

B.D.I = 25,44% Rede de Abastecimento de Água, Coleta de Esgotos 20,76 24,18 26,44 
- -- - - --

Fórmula Util izada: 
Estações e Redes ~e Distrib~Ç,ã_o ~e Energia Elêtri~ - - 24,00 25,84 27,86 

BD/ ={[(1 + AC + G + R;~~l + DF)*(I t L)J - I}* IOO 
Obras Portuárias,_ Marítimas e Fluviais 22,80 27,48 30,95 

Fornecimento de Materiais e Equipamentos 11,10 14,02 16,80 

Obselvações sobre os% irlfo'rma'dos no cálculo do BOI, neste caso: 
,,- -tr 
' 

OBRAS DE REDES DE ÁGUA E ESGOTO 

OS VALORES % INFORMADO ENQUADRAM-SE NOS LIMITES DO ACÓRDÃO 2622/2013-TCU-PLENÁRIO 

OS VALORES % INFORMADO DE AC,DF E L ESTÃO NOS VALORES MÁXIMOS DOS LIMITES DO ACÓRDÃO 2622/2013-TCU-PLENÁRIO 

OS VALORES % INFORMADO DE S+G E R FORAM CONSIDERADOS ZERADOS OU SEJA, ABAIXO DO MfNIMO DOS LIM ITES DO ACÓRDÃO 2622/2013-TCU-PLENÁRIO 
- ·--

1), • .. o ~0 11'" dcs s· ,,;, .. n!l"'es t,~, v u~Q .I 1-:~ni.-f íui l 

Engenhei 1vil 
CREA/PB: 04632-5 



CAIXA QCI- QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO INVESTIMENTO 

Etapa 

~t'.l2 I 

1 
1 

.. 

DE SANT,A LUZIA - PB 

1-lUNICÍPIO DE SANTA IA -PB 

Metal Kem de 
Sub-Item de Investimento Descriçao 

Investimento Sub-Meta 
... 

TÓTAL -~j)i' l:..; :lJ,'L. ~~;,.' ',.,-:f/; .}~: ' ··~:.:. 
~~" ·r· ,,-, ' '.p: ' I·, '" •.Y I "'~~~ 

Meta I 1. Pavimentacao Pavimentacao de vias 
Meta 2. Pavimentaçao Pavimentaçao de vias 

3. 

Representante Tomador I Agente Promotor 
Nome: José Alexandre de Araújo 
Carçro: Prefeito 

t z1_ dos S. Lettáo Nunes 
genhniro Civil 
·;:>;]: 161604632-5 

l,:fl'J. ;;_...;J•··~,j.,e 
.-.. t;:.'" /·~! r· .... ~-,- .; Jr::- .:;J, r'-~: ~·' ,!ji 

RUA SERAFICO NOBREGA 
RUA MILTON CIRILO DA SILVA 

ANO 

Situaçao I 
t. -~ .·;.' 

Em Análise 
Em Análise 

local: 
Data: 

Qnt 

ACÃO /I.IODALIDADE 

Unid. 

s 

I Saldo a I Repasse (R$) I 
Reprogramar 

Lote de Ucitaçao I 
Repasse (R$) 

n• CTEF 
Contrapartida 

Financeira (R$) 
Outros (R$) 

[-7. ~A -~·'W, :.~- '" ,,-•l ,.· ( 96,.1,3%) •. ,,,,~ <t.B7%J o~,>li -.. . r··· .•- (o.oo~.J ..•.. 
·<f -~ ' 222.857• 14 ' , 4 .236 B'l· ~l:i . _ '·' _-- ·· _ •(. ·' "f ,. 

1.286,1 0 m' Lote 1 191.648,45 3.643,54 
345 00 m' Lote 1 31 .208 69 593,33 

Santa Luzia - PB 
segunda-feira. 25 de março de 2019 

Grau de Sigilo 
#PUBLICO 

Investimento (R$) 

( 100,0Q% ) 
·-227.094 01 

195.291 ,99 
31.802,02 
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ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA 

Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com 

!concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento 

: conv,~nc:i orlal , não armado 

com retroescavadeira cidade da 

M' 

M' 

Já está sendo descontada a largura (15 em) do 
,fio da Calçada Fórmula=> 
, (Comprimento x Largura)'2 - (Área de 
, Rampa)'Qtde)'Espessura do piso-( Desconto do Piso 
Podotatil) 
A=((((142,9'1 ,35)'2)-((6 ,9'1 ,35)'6))'0 ,07-(48,04 '0,03)) 

rr.r>mr.rirr>F>nln da Rua x Largura da Placa x 
da Rampa x Largura da Placa x 

bs: (Para área de corte do talule existente) (Formula 
Área do Talude x Comprimento) 
V=(16.84'12,00) 

Obs: (Para Volume total de aterro) 
V=(202,08+888,00) 

Obs: (Para aterro necessario da rua serafico nobrega) 
(Área total- Área de Corte) V=(1090,08- l 
202,08) 

i Obs: (Para Volume total de aterro) 
iV=(202,08+888,00) 

Obs: (Para escavação da fundação do muro de 
contenção) (Área da escavação x Comprimento) 

' '0,80) 

202 08 

08 

Pedro Souz~f· Leitão Nunes 
Enge .ire Civil 

CREA/ 161604632-5 
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ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA 

Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto 

internas, com colher de pedreiro. Argama ssa traço 1:3 

Obs: (Para muro de arr imo que sera construido com 
intuito de conter a égua que vem do açude) 
I (Área do muro x espessura). dividido em três partes 

M' ' V=(28 1.81"0,35) + 0,5"(281.81"0,45) 

5.4.1 com em betoneira 4001 M' 

4.2 

Massa única, para recebimento de pintura, em 

argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 

4001, aplicada manualmente em faces internas de 

de 20mm com de tal iscas 

ontagem de fôrma de laje maciça com 

Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com 

concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento 

convencional, não armado 

M' 

M 

M' 

M' 

M ' 

(Para massa unica da parte interna e superior do 
de arrimo) 

187,74+(145,18.0,35)) 

V=((7.00"4,00)"0.15) 

V=((7.00"4,00)"0.1 5) 

Est.O a Est.3+9,00 
A=(69,oo·s.oo) 

', Est.O a Est.3+9,00 
A=(69.00"5.00) 

A=(138.00"0.25) 

(Comprimento 

Formula 

bs: Ja está sendo descontada a largura (15 em) do 
da Calçada Fórmula => 

:on1orime:nto x Largura)"2Lados) - (Área de 
I R;•m•,~ \ ·Otn"''· IÁ.r"" de Calçada Existente))"(Espessura 

I do Piso Podotatil) 
,oo·1 ,35)"2)-((S,9o·1 .35)"4))"0,07)-(21 ,52·o.03)) 

Pedro Souza dos 
Engenhei 

CREAIPB: 16 



ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA 

Engenh Civil 
CREA/PB : 1 ~04632-5 

Pedro Souza do,. L {tão Nunes 



ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA DE SANTA LUZIA 
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO 

MEMORIAL DESCRITIVO E 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO 

DE DIVERSAS RUAS 

Pc',-o Scuz:; dos ' I~3a r:~;nes 
Engenhf:i Civil 

CREA/PB: 04632-5 
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ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA DE SANTA LUZIA 
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO 

SERVIÇO PRELIMINAR 

MOVIMENTO DE TERRA 

PAVIMENTAÇÃO 

DIVERSOS 

MURO DE CONTENÇÃO E LAJE 

Contrato : 1054296· 70 
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08 

09 
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FINALIDADE 

ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA DE SANTA LUZIA 
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO 

A presente especificação tem por finalidade descrever de forma clara os serviços a serem 

executados e materiais a empregar, definindo Normas e Condutas Técnicas a serem observadas na 

execução da pavimentação em paralelepípedo em diversas ruas, no município de Santa Luzia/PB. 

OBJETO DA OBRA 

Construção de uma pavimentação em paralelepípedo com Meio-fio (Guia) de concreto pré

moldado e calçada em concreto. 

O município é carente de infraestrutura em grande parte da sua área de expansão, 

principalmente em pavimentação de ruas. Com o objetivo de diminuir os transtornos da população, 

em especial nos períodos chuvosos e para dar um deslocamento tranquilo do trânsito será feita a 

pavimentação das ruas apresentadas no projeto. 

FISCALIZAÇÃO 

A FISCALIZAÇÃO é o preposto direto da PREFEITURA junto às obras, que dá as instruções 

para execução dos serviços, podendo rejeitar ou alterar processos de execução, aplicação de mão

de-obra, de material e equipamentos considerados inadequados à execução do projeto. 

Toda liberação será tomada tendo em vista o conteúdo destas Especificações. Os casos 

omissos serão resolvidos mediante consulta à FISCALIZAÇÃO. As dúvidas suscitadas na 

interpretação do Projeto e das Especificações serão encaminhadas, inicialmente, à FISCALIZAÇÃO 

que, caso julgue necessário, consultará sua instância superior. 

Todos os pagamentos de taxas e licenças serão de responsabilidade da CONTRATADA, bem 

como a execução e fixação, em local a ser definido pela FISCALIZAÇÃO, de placas indicativas da 

obra, nas dimensões e modelos fornecidos pela Prefeitura. 

Contrato: 1054296-70 3 



ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA DE SANTA LUZIA 
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO 

Será mantido no escritório da construção, um livro de ocorrência onde serão anotados, pela 

CONTRATADA e pela FISCALIZAÇÃO, todos os fatos que interfiram no desenvolvimento dos 

trabalhos. 

Consideram-se como partes integrantes destas especificações, as instruções registradas no 

livro de ocorrência, concernentes a serviços, materiais, equipamentos e mão-de-obra. 

Os materiais que derem entrada no canteiro, só serão considerados recebidos e aplicáveis, 

depois de inspecionados e aprovados pela FISCALIZAÇÃO. 

A CONTRATADA facilitará ao pessoal da FISCALIZAÇÃO, livre e seguro acesso e trânsito no 

canteiro de trabalho. 

As obras, a serem executadas, obedecerão aos cálculos, desenhos, memórias justificativas 

do projeto e a estas Especificações. 

No caso de eventuais divergências entre elementos do projeto, serão observados os 

seguintes critérios: 

A. - as cotas assinaladas prevalecerão sobre as respectivas dimensões em escala; 

B. -os desenhos de maior escala prevalecerão sobre os de menor escala; 

C. -em outras divergências, prevalecerá a interpretação da FISCALIZAÇÃO; 

O. -os casos omissos ou particulares do projeto, que não estejam detalhados e especificados, 

serão decididos pela FISCALIZAÇÃO ou pela instância superior, prevalecendo, em qualquer 

caso, o que estabelecem os quantitativos constantes da Planilha Orçamentária, objeto da 

Licitação. 

A EMPREITEIRA deverá providenciar as seguintes instalações no canteiro de obra: 

A. Sanitários para operários; 

B. Tanques para água da construção; 

c. Equipamentos mecânicos; 

D. Canteiro para depósito de material exposto ao tempo; 

E. Instalação de água potável; 

F. Escritório para FISCALIZAÇÃO; Pc~:o ~cuz~ dos S. Lr::?t'·,
1 ·~· . ,r-. 

Eng€1lh&iro Civ · 
CREA/P8 : 161604 ,. - 4 

Contrato: 1054296· 70 



ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA DE SANTA LUZIA 
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO 

G. Colocação de placas indicativas da obra com desenhos fornecidos pela 

PREFEITURA; 

H. Instalação elétrica para a obra; 

I. Almoxarifado; 

J. Alojamento para operários, se necessário. 

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 

Será exercida por ENGENHEIROS responsáve is, mestres gerais e demais elementos 

necessários para a boa execução dos serviços. 

Será procedida periodicamente a remoção de todo o entulho, ou detritos, que venham a se 

acumular no decorrer da obra. 

Deverão ser apresentados à FISCALIZAÇÃO, "croquis" indicativos das instalações, antes de 

sua efetiva execução . 

ABASTECIMENTO E SERVIÇOS PÚBLICOS 

O abastecimento d' água é realizado através da CAGEPA regional e a energia elétrica ficará 

por conta da ENERGISA ou qualquer outra atividade que se faça necessária para perfeita execução 

da Obra. 

DISPOSITIVOS PRELIMINARES 

0.1. A execução de todos os serviços contratados obedecerá, rigorosamente, os projetos fornecidos 

e as especificações, que complementam, no que couber, deverá ser combinado previamente 

entre as partes. 

0.2. Compete ao Construtor fazer prévia visita ao local da obra para proceder a minucioso exame 

das condições locais, averiguarem os serviços e material a empregar. Qualque r dúvida ou 

irregularidade observada nos projetos ou especificações deverá ser previamente esclarecida 

com o proprietário e autor do projeto. 

Contrato : 1054296-70 
P: ~;o Gcm dos S. L€:t: . . · '; s 

Engenh<' iro Civi 
CREA/P 3 : 1616046 
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ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA DE SANTA LUZIA 
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO 

0.3. No intuito de tomar todas as precauções necessárias a evitar a ocorrência de acidentes na 

obra, informamos que durante a execução dos trabalhos deverá ser rigorosamente observada 

as Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho (NR - 18 Obras de Construção, 

Demolição e Reparos). 

1.0 SERVIÇOS PRELIM.INARES 
Antes do início das obras, a empreiteira se responsabilizará em entrar em contato com a 

concessionária de energia local para remanejam ento de qualquer poste que por ventura esteja nas 

faixas de rolamento a serem pavimentadas. 

1.1- Serviços topográficos 

A locação deverá ser executada com instrumentos topográficos de precisão, devidamente 

aferidos antes do início dos trabalhos. 

A locação será feita sempre usando as medidas calculadas sobre as cotas do projeto. 

Em caso de dúvidas, deverá ser consultada a FISCALIZAÇÃO. 

A ocorrência de erro na locação da obra projetada implicará para a CONTRATADA, na 

obrigação de fazer, por sua conta e risco e, nos prazos estipulados, as modificações, demolições e 

reposições necessárias. 

1.2 - Placa da obra 

Será em chapa de aço galvanizado, tamanho 2,50x4,00m, devendo obedecer rigorosamente 

ao modelo fornecido pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. 

2.0 MOVIMENTO DE TERRA 
O corte e aterro compensado deverá ser feito sempre que possível. Ao fim do processo de 

terraplanagem, todas as ruas deverão estar regularizadas e compactadas. 

Será feita também uma escavação manual de valas de 0,15x0,20m para assentamento do 

meio-fio . 

Contrato : 1054296-70 

Pc~',-o Scuza aos S. Lf:t~a r:t;r, 
Engenh&iro Civil 

CREA/?8: 161604632-!i I 6 
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ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA DE SANTA LUZIA 
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO 

3.0 PAVIMENTAÇÃO 
3.1- Meio Fio 

Os meios-fios serão assentados e alinhados ao longo da pista de rolamento. Serão em 

concreto pré-moldado, dimensões 12x15x30x100cm, rejuntado com argamassa 1:4 (cimento:areia), 

incluindo escavação e reaterro. Os meios-fios deverão ter suas faces aparentes sem falhas ou 

depressões. Quando curvos, os meios-fios deverão obedecer aos raios de curva projetada. 

A face livre deverá ficar aproximadamente vertical ao meio-fio, constituindo o ressalto, 

com 15 a 20 em de altura exposta. O piso superior do meio-fio deverá ter de 15 a 20 em de largura. 

3.2 - Pavimentação 

Os pavimentos graníticos serão constituídos de pedras entalhadas em forma de 

paralelepípedos e assentados sobre colchão de areia com espessura de 10cm de modo conveniente 

a fim de possibilitar o entrosamento necessário e obedecer a condições projetadas de greide, 

alinhamento e perfil transversal. As juntas serão preenchidas com argamassa de cimento e areia no 

traço 1:3, alternadas em relação às duas fiadas vizinhas, de tal modo que cada junta ficasse dentro 

do terço médio do paralelepípedo vizinho. 

A penetração da argamassa do rejunte entre as pedras deve ser, no mínimo, de 1/3 da 

altura da pedra {3,3 a 4,0 em). 

O espaçamento entre as pedras (espessura) deve ser de 1,5 a 2,0cm. 

Os meios-fios deverão ter suas arestas rigorosamente alinhadas como estabelecida em 

projeto e serão rejuntados com argamassa. 

4.0 DlVERSOS 

4.1- Caiação 

Será executado Caiação sobre revestimento liso e/adoção de fixador com duas demãos, na 

parte superior e inferior da pavimentação. 

Contrato: 1054296-70 7 



4.2 - Calçada 
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Será executado Piso em concreto 20mpa preparo mecânico, espessura 7cm, incluso juntas 

de dilatação em madeira. 

4.3 - Rota Acessível 

Será colocado Piso com placa cimentícia de alta resistência, podotátil (alerta e direcional) 

20x20cm e= 2cm (ladrilho). 

4.4- Rampas de Acessibilidade 

Vale salientar que as rampas de acessibilidade já estão implícitas na execução das calçadas, 

uma vez que as mesmas são constituídas dos mesmos insumos que compõem o preço unitário das 

calçadas. As rampas terão pisos táteis direcionais e de alerta (ladrilhos) dispostos na rampa de 

acordo com projeto em ANEXO. Os pisos táteis serão em blocos de concreto pré-moldado (ladrilho) 

e obedecerá ao dimensionamento do projeto específico. 

4.5 - Placas de identificação de rua 

Deverá ser providenciada placa de identificação para todas as ruas . Terão dimensões de 

45x25cm e colocadas em local de fácil visualização. Serão em chapa esmaltada. 

4.6- Placas de sinalização vertical 

O projeto de sinalização viária segue os seguintes volumes: 

• Volume I- Sinalização Vertical de Regulamentação 
• Volume 11- Sinalização Vertical de Advertência 

• Volume IV- Sinalização horizontal 

DEVEM SER COLOCADAS NA POSIÇÃO VERTICAL, FAZENDO UM ÂNGULO DE 93º A 95º EM 

RELAÇÃO AO SENTIDO DO FLUXO DE TRÁFEGO, VOLTADAS PARA O LADO EXTERNO DA VIA; 

O AFASTAMENTO LATERAL DAS PLACAS, MEDIDO ENTRE A BORDA LATERAL DA MESMA E DA 

PISTA, DEVE SER, NO MÍNIMO, 0,30 METROS PARA TRECHOS RETOS DA VIA, E 0,40 METROS NOS 
TRECHOS CURVOS; 

· DEVERÁ SER COLOCADA NO MÁXIMO A 10,00 METROS DO PROLONGAMENTO DO MEIO-FIO OU 
DO BORDO DA PISTA TRANSVERSAL; 
· LOCALIZADA DO LADO DIREITO DA VIA (EXCETO QUANDO SUA VISIBILIDADE ESTIVER 
PREJUDICADA). 

Contrato: 1054296-70 
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S~O MURO DE AR.RIMO E LAJE 
5.1- Movimento de Terra 

Será executado toda a parte de movimento de terra necessário para a Rua Seráfico Nobrega, 

viabilizando assim um melhor fluxo de interligação com a Rua José Gambarra, será feito o corte do 

talude existente, o mesmo volume de corte será espalhado na área da rua onde será necessário o 

aterro em um volume maior que o corte, o mesmo será adquirido nas proximidades do açude 

existente que se encontra com um baixo nível de agua, sendo possível ser adquirido próximo à rua 

que será pavimentada. 

5.2- Muro de contenção por gravidade 

Será executado para a parte de fundação da obra a escavação da cava onde será preenchida 

com pedra argamassada, para uma melhor sustentação do muro de contenção que será construído, 

assegura assim que a água que vem do açude não transborde para a pavimentação a ser executada. 

Água 

Solo 

' .. ' .. '•' 

;;;"~'i'~,,:';;,",:\1fi\~;h~'?: : :': ;: ·_: :-- ;_- -: .: 
Figura 1. Muro de contenção por gravidade 

'F dos S. Le!t§o rwnes 
ger1hr.iro Civil 
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5.3 - Elevação 
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Será construído um muro de contenção em pedra argamassada utilizando argamassa de 

cimento e areia traço 1:4, para assegurar que a água proveniente do açude existente as margens da 

pavimentação, não transborde para a Rua Seráfico Nobrega . 

5.4- Memória de Cálculo 

Para cálculos estruturais, foram feitas as verificações necessárias acerca do muro. 

Segundo Marchetti {2008), em "Muros de arrimo", o coeficiente de empuxo ativo para o 

solo é considerado entre 0,4 e 0,5, sendo utilizado o valor de 0,5 para fins estruturais. As dimensões 

do muro foram adotadas através dos dados de pré-dimensionamento do livro Muros de arrimo. 

Para fins de garantia e a favor da segurança, foi desprezado o empuxo pass ivo. 

Para: 

Altura do solo: Z = 1,67 m; 
Peso específico: y = 1,80 t/m 3

; temos: 

Empuxo ativo = 1,25 t/m 

Sabendo que a força atua a 1/3 de altura da base, temos Ya = 0,56 m 

Contrato: 1054296-70 
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Figura 2. Empuxo ativo atuante 

O muro foi dividido em partes geométricas definidas, para facilitar nos cálculos de Momento 

atuante no muro. Desta forma, foi feita a verificação de segurança ao tombamento, considerando o 

peso específico do muro como y = 2,40 t/m 3 (Moraes, 1978). 

Assim, foram calculados os pesos e os braços de alavanca de cada parte do muro para se 

obter os Momentos Resistentes do muro. Sendo: MR = M1 + M2 + M3 + Mp. 

Portanto, MR = 2,29 t.m/m; 

O Momento Ativo é obtido através do produto do Empuxo ativo com a distância em que o 

mesmo está atuando em relação a um ponto de referência adotado. 

Portanto, Ma = Ea * Ya. Ma = 0,7 t .m/m 

Logo, a verificação do Fator de Segurança para o muro de contenção é satisfatória quando a 

razão entre MR e Ma for<:: 1,5. Então, MR/Ma = 3,27. 

Assim, verifica-se que a construção do muro de contenção por gravidade no local é segura e 

pertinente . 

5.4 -laje 

Será construído a continuação de uma laje já existente, com a finalidade de vencer o vão do 

canal que se encontra aberto, melhorando assim o fluxo da rua seráfico Nobrega com a Rua José 

Gambarra e possibilitando o acesso entre as mesmas. 

6.0 ESTUDOS HIDRÁULICO E HIDROLÓGICO 

A bacia do açude local, o qual localiza-se ao lado da área de intervenção (Rua Dr Seráfico 

Nóbrega), possui área igual à área do açude, visto que o mesmo não recebe influência de águas de 

outras ruas, pois as águas da microbacia destinam-se para um canal existente. Assim, como o 

mesmo não possui contribuição externa, a entrada de água é a própria chuva que precipita nele. 

Dispondo do mapa hidrológico do açude, é possível aferir a área do mesmo e, portanto, a 

cota da lâmina d'água natural do mesmo. 

Contrato: 1054296-70 
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322.274 

)21.67_~ __ ......-_ --....._ 
fJ 

321174 

fJ 

Figura 3. Bacia hidrográfica com cotas 

A intensidade de precipitação "i" será obtida através do trabalho desenvolvido pelo 

Mestre em Eng. Civil na área de recursos hídricos Ricardo de Aragão, apresentado na publicação 

específica- Chuvas Intensas no Estado da Paraíba- UFPB. 

A equação geral da relação IDF usada neste estudo é dada na forma (Bernard, 1930): 

K.T 117 

l=----
(t + B)n 

Onde i é a intensidade máxima (mm/h); T expressa a frequência em termos do t e mpo d e 

recorrência, em anos; t é a duração da chuva; B, n, m e K são constantes locais . 

Contrato: 1054296-70 

P, '·o \c•z1 dnr S I cz~;; ·~r "' ~' v l~ . ., \IV • _ .. . . ~ ... 

Engcllhr.iro Civil 
CREA/PS: 16160463 

12 



ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA DE SANTA LUZIA 
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO 

Como Patos - PB é o município mais próximo com uma curva IDF definida (d ista ap rox. 

40km), e Santa Luzia - PB se encontra dentro da área de abrangência do mesmo, foram utilizados 

seus coeficientes para cálculos hidrológicos. 

Os coeficientes B, n, me K adotados estão na tabela 02. 

Tb l 2 Cfi' a e a - oe Icientes B , n, me Kd E as ~quaçoes d C! e lUVa ti as 
Nome Lat (s) L on (w) N* P eríodo B n m K 

A Navarro 6°44' 38°27' 30 (65 -94) 15 0,693 0, 161 936 

B. Sta. Rosa 6°43' 36° 4' 17 (65-89) 16 0,786 0,277 765 

B . Sta. Fé 7°19' 38°31 I 15 (67-94) lO 0,729 O, 18 1 8 13 

C. Grande 7°14' 35°52' 1 I (66-89) 5 0,596 0,227 334 

C.do Rocha 6°21' 37°45' 27 (63 -92) 13 0,566 0,095 708 

Guarabira 6°5 0' 35°29' 12 (65-8 1) 5 0,536 0,239 246 

Taperoá 7°12' 36°50' 15 (63-93) 7 0,497 0,074 342 

Teixeira 7°13' 37°15' 17 (63 -85) 18 0,604 0, 160 877 

Seridó 6°51' 36°25' 16 (79-94) 8 0,543 0, 168 492 

Itaporanga 7°19' 38°9' 12 (65 -83) 15 0,580 0,083 527 

J . Pessoa 7°8' 34°53' 6 (81-86) lO 0,398 0,087 290 

M onteiro 7°52' 37°7' 9 (67-86) lO 0,604 0,295 392 

Patos 7°1' 37°17' 9 (65-87) 12 0,639 0,305 429 

B. Exp . Sumé 7°43' 36°57' 9 (84-92) 12 0,735 0, 187 874 

São Gonçalo 6°50' 38°19' 7 (81-87) 7 0 ,6 51 0,301 352 

(*) N ... Número de anos de observação usados no trabalho 

Fonte : "Chuvas intensas no estado da Paraíba" 

CURVAIDF PATOS-PB 
m K Tr t 

429 10 24 

Então, temos que numa intensidade de 87,69 mm/h, em 24 horas, resultaria num acréscimo 
da lâmina d' água do açude de : 

Acréscimo d e Lâ min a = 8 7 , 69 x 2 4 

Contrato : 1054296-70 
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Considerando um caso extremo em que a chuva de 87,69 mm/h dure 1 dia inteiro (24 

horas), o máximo nível que a lâmina d'água no açude pode crescer é 2,10 m acima no nível normal. 

Assim, o açude, que possui regularmente cota da lâmina d'água de 321,67 m, teria uma cota 

máxima de 323,77 m. 

Figura 4. Corte esquemático com representação do nível máximo da água 

Contrato : 1054296-70 
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SINALIZAÇÃO VERTICAL 

SANTA LUZIA/PB 

22 DE JANEIRO DE 2019 

Pedro Souza dos S. L 
Engenheiro 11 
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SINALIZAÇÃO VERTICAL: 

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, local izações, 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. 

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 v ia, garantindo a real 

eficácia dos sinais. 
Para isso, é preciso assegurar à sinalização vertical os princípios a seguir 

descritos: 

Legalidade 
Código de Trânsito Brasileiro- CTB e legislação complementar; 

Suficiência 
permitir fácil percepção do que realmente é importante, com quantidade de 
sinalização compatível com a necessidade; 

Padronização 
seguir um padrão legalmente estabelecido, e situações iguais devem ser sinalizadas 
com os mesmos critérios; (\ 

Pedro souza dos s. Le1tã ~r 
Engenheiro C1v1l \ 
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transmitir mensagens objetivas de fácil compreensão; 

Precisão e confiabilidade 
ser precisa e confiável, corresponder à situação existente; 
ter credibilidade; 
Visibilidade e legibilidade 
ser vista à distância necessária; 
ser lida em tempo hábil para a tomada de decisão; 
Manutenção e conservação 
estar permanentemente limpa, conservada, fixada e visível. 

CONSIDERAÇ0ES GERAIS SOBRE SINALIZAÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO 

Definição e função 

A sinalização vertical de regulamentação tem por finalidade transmitir aos 
usuário 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 que haja especial cuidado com a coerência entre 
diferentes regulamentações, ou seja, que a obediência a uma regulamentação não 
incorra em desrespeito à outra. 

Contrato: 1054296-70 
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Conjunto de Sinais de Regulamentação: 

v 
R-1 R-2 R-3 R-4a R-4b R-5a R-5b 

® 
R-6a R-6b R-6c R-7 R-8a R-8b R-9 

®9 
R-10 R-11 R-12 R-13 R-14 R-15 R-16 

® 8®8 
R-17 R-18 R-19 R-20 R-21 R-22 R-23 

8<96) @®<D 
R-24a R-24b R-25a R-25b R-25c R-25d R-26 

® <eED®@ 
R-27 R-28 R-29 R-30 R-31 R-32 R-33 

@@@@@) 
R-34 R-35a R-35b R-36a R-36b R-37 R-38 

® 
R-39 R-40 

Pedro Souza dos S. LeJtã~ ' 
Engenheiro Civ' 
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Aspectos legais 

As mensagens dos sinais de regulamentação são imperativas e seu desrespeito 
constitu i 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 entendimento por parte do usuário. Os detalhes dos sinais aqui 
apresentados constituem um padrão coerente com a legislação vigente. 

Sinais de regulamentação 

Com o objetivo de facilitar seu entendimento, escolha e aplicação, neste 
manual os 51 (cinqüenta 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: 

1. Preferência de passagem 

2. Velocidade 

3. Sentido de Circulação 

4. Movimentos de circulação 
4.1. proibidos 
4.2. obrigatórios 

5. Normas especiais de circulação 

5.1. controle de faixas de tráfego 

5.2. restrições de trânsito por espécie e categoria de veículo 
5.3. modos de operação 

6. Controle das características dos veículos que transitam na via 

7. Estacionamento 

8. Trânsito de pedestres e ciclistas 

Contrato: 1054296-70 
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Características: 

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, Arial, 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)" . 

Retrorrefletividade e iluminação 

Os sinais de regulamentação podem ser aplicados em placas pintadas, 
retrorrefletivas, 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 retrorrefletivas, 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, 
retrorrefletivas. 

Estudos de engenharia podem demonstrar a necessidade de utilização das 
placas 

retrorrefletivas, luminosas ou iluminadas em vias com deficiência de iluminação ou 
situações climáticas adversas. 

As placas confeccionadas em material retrorrefletivo, luminosas ou iluminadas 
devem apresentar o mesmo formato, dimensões e cores nos períodos diurnos e 
noturnos. 

Materiais das placas 

Os materiais mais adequados para serem utilizados como substratos para a 

confecção das placas de sinal ização 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 retrorrefletivas 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 

Contrato: 1054296-70 
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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 retrorrefletivas do tipo "esferas expostas". O verso 
da placa deverá ser na cor preta, fosca ou semifosca. 

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 v ida útil em quaisquer 

condições climáticas. 

Exemplos de suportes: 

o o o 

Pedro Souza dos S. Le1tâ -~un o 

Engenheiro C1v 1 
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ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA DE SANTA LUZIA 
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO 

T 
o 

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. 

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 93º a 95º 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 especular que pode ocorrer com a incidência de faróis de 
veículos ou de raios solares sobre a placa. 

Pedro Souza dos S. L e 
Engenheiro C 11 

CREA/PB: 16160 
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ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA DE SANTA LUZIA 
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO 

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 le itura 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. 

Contrato: 1054296-70 

Pedro Souza dos S. Leitão 1'1 
Engenheiro Civil 
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ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA DE SANTA LUZIA 
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO 

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. 

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. 

Contrato: 1054296-70 Página 10 de 16 
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Significado 

Princípios de 
utilização 

Posicionamento 
na via 

Contrato: 1054296-70 

ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA DE SANTA LUZIA 
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO 

Duplo sentido de circulação 
R-28 ® 

Assinala ao condutor do veiculo que a via de sentido único de 
circulação passa a ser de sentido duplp, após o ponto em que o 
sinal estiver colocado. 

O sinal R-28 deve ser utilizado quando uma via de sentido único 
de circulação passa a ter sentido duplo. 

A placa deve ser colocada no ponto a partir do qual ocorre a 
alteração na circulação. 

Deve ser colocada no lado direito da via/pista, e repetida no lado 
esquerdo, quando a visibilidade estiver prejudicada. 

Em vias com mais de 2 faixas e sentido único de circulação a placa 
deve ser repetida no lado esquerdo da via/pista. 

Nos casos em que o sinal precisa ser visto também pelo fluxo de 
trânsito da via/pista transversal, a placa deve ser colocada em 
ângulo que permita a adequada visibilidade. 

Em vias urbanas ou rurais a placa deve ser colocada no máximo 
a 5,0 m do prolongamento do meio-fio ou bordo da via/pista 
transversal ou canteiro central. 

A placa pode ser suspensa sobre a pista. 

Em interseção semaforizada a placa pode ser fixada na coluna 
ou braço projetado do semáforo, obedecendo aos critérios de 
posicionamento . 

Engenheiro · 
CREA/PB : 16160 

Página 11 de 16 



Exemplos de 
aplicação 

Relacionamento 
com outras 
sinalizações 

Enquadramento 

Contrato: 1054296-70 

ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA DE SANTA LUZIA 
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO 

®.-
---
--

Fig. 94 via urbana Fig. 95 via urbana 

-
Fig. 96 via urbana Fig. 97 via rural 

O sinal R-28 deve ser antecedido pelo sinal A-25 "Mão dupla 
adiante", acrescido, sempre que possível, de mensagem 
complementar "A __ m" ou "Próxima quadra" . 

O sinal R-28 pode vir acompanhado de linhas de divisão de fluxos 
opostos. marcas de canalização e setas direcionais. 

O desrespeito ao sinal R-28 caracteriza infração prevista no art. 
186, inciso I, do CTB. 

. Le1!ão Nunes 
Civil 

1604632-5 
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Nota: 

ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA DE SANTA lUZIA 

VIA 

~ 
z 
~ 
al 
0::: 
:J 

...J 
<( 
0:: 
:J 
0::: 

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO 

DIMENSÕES (mm) 

Sinal Malha a 

ct>400 20 x20 32 

c!>500 25X25 40 

cll 750 37,50 X 37,50 60 

c!> 500 25X25 40 

$750 37,50 X 37,50 60 

c!> 1000 50 X 50 80 

<P 1200 60X60 96 

b 

40 

50 

75 

50 

75 

100 

120 

R-28 
Duplo Sentido 
de Circulação 

CORES: 
Fundo: Branco 
Ona: Vermelho 
Seta: Preto 
Verso: Preto Fosco 

Seta 
c 

60 SR1 

75 SR2 

113 SR3 

75 SR2 

113 SR3 

150 SR4 

180 SRS 

As dimensões dos sinais deverão ser definidas confcmne o tipo de via, especificado no item 
4 .6 "dimensões". 

Contrato: 1054296-70 

Pedio Souza dos S. Le1tâa 
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ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA DE SANTA LUZIA 
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO 

5.1 Regutamentação de Preferénda de Passagem 

Refere-se aos sinais que determinam os fluxos de veículos que devem parar ou dar 
preferênoía de passagem em uma interseção. São caracterizados, a seguir, os sinais: 

R-1 - "Parada obrigatória" 
R-2 - "Dê a preferência" 

Sinal 

Significado 

Principias de 
utilização 

Posicionamento 
na via 

Contrato: 1054296-70 

Parada obrigatória R-1 

Assinala ao rondulor que deve parar seu veículo antes de entrar 
ou cruzar a via/pista . 

O sinal R-1 deve ser utilizado quando se deseja reforçar ou alterar 
a regra geral de direito de passagem prevista no art. 29, inciso 111, 
doCTB. 

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 potencial, ou a ororrência de acidentes, demonstre 
sua necessidade; 

• nas interseções sem controle por semáforo, em área que tenha 
grande número de in~seções semaforizadas; 

• nas passagens de nível não semaforizadas; 

• em vias transversais, junto a interseções rom vias ronsideradas 
preferenciais, devido suas oondições geométricas, de volume 
de tráfego ou continuidade física; 

• en1 interseções em que a via consjderada secundária apresenta 
visibtlidade restrita. 

A placa deve ser colocada no lado direito da via/pista, o mais 
próximo possível do ponto de parada do veículo. 

Empistascomsentidoúnicodecí!OJlação,emqueoposicionameoto 
da placa à direita não apresente boas condições de visibilidade, 
este sinal pode ser repetido ou rolocado à esquerda. 

SW"Iais Regulamentação - Pref. Pass. 39 

PeC:ro Souza dos 
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Exemplos de 
aplicação 

ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA DE SANTA LUZIA 

Em pistas com sentido único de cirrulação, 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 secundãria interceptar a via que tem preferência de 
passagem em ãngulo agudo, a pos1ção da placa R-1 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-tio ou do bordo da 
pista transvernal . 

A placa pode ser utilizada suspensa sobre a pista. 

Fig. 9 via um-

Ag. 11 via urbana 

Ag. 10 ~fia urbaN 

Pedro S~ 
En 

CREA/ 

-· 
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Nota: 

ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA DE SANTA LUZIA 

VIA 
DIMENSÕES (mm) 

lado Malha 

<( 250 12,50 X 12,50 
z 
;á 350 17,50 X 17,50 
« 
;::) 400 20x20 

....I 350 17,50 X 17,50 
<( 
« 400 20x20 
;::) 
« 480 24x 24 

R-1 
Parada Obrigatória 

CORES: 
Fundo: Voonello Retleti\'tl 
Orla Interna: Branco Refletivo 
O,.-la Externa: \brmelho Reffetivo 
L 1ras: Branco Refletivo 
Verso: Pmto Fosco 

lETRAS: 
Série O ou E. texto centraizado. 

a 

72 

101 

115 

101 

115 

138 

As drnensões dos sinais devef"ão ser definidas conforme o tipo de via, especificado oo item 
4 .6 "dimensões". 

Pejro Sou S. Leitão Nunes 

Contrato: 1054296-70 Página 16 de 16 



ANEXO I 

LISTA DE VERIFICAÇÃO EM ACESSIBILIDADE 

ITEM DESCRIÇAO ATENDIMENTO• ETAPA DE VERIFICAÇAO 

PELO 
OBS. CONCEDENTE PELO ITEM DA NÃO NIA- ou CONVENENTE PELO 

NBR SIM nesta Justificar 
MANDATÁRIA"' NO PROJETO CONVENENTE 

9050/15: (não será NO LAUDO DE . etapa .. ' NO PROJETO EXECUTIVO DE verificado) CONFORMIDADE DE A!,;;E~SI BILIDADE 
ENGENHARIA 

...J w Há indicação em 
~-2: projeto do traçado da 

N s s s 6.1 o~ 1 
rota acessfvel na a::w 
área de intervenção? (.) 

<{ 

As calçadas novas 
ou reformadas 

2 possuem faixa livre s s s s 6 12 3 b) 
com largura mínima 
de 1.20m? 
As faixas livres não 

3 possuem s n s s 6.12.3.b) 
obstáculos? 
As calçadas novas 
ou reformadas 

4 possuem faixa de s n s s 6.12.3.a) 
serviço com largura 
mínima de 0,70 m? 
Em casos de 
calçadas novas ou 

6.12.1 reformadas com NA n s s 6.12.3 C) 5 largura superior a 
2,0m, há faixa de 
acesso? 
A faixa livre possui 

6.12.3.b) 2,10 m de altura livre s n s s 6 nas calçadas novas 
ou reformadas? 
A sinalização 
suspensa está 
instalada acima de n s s 5.2.8.2.3 7 2,10 m do piso nas s 
calçadas novas ou 
reformadas? 

VJ A faixa livre ou 
<{ passeio das calçadas o 

novas ou reformadas 
s 6.12.3.b) 

<l: 8 s n s <> possui inclinação ...J 

() transversal de até 
3%? 
Nas calçadas novas 
ou reformadas há 
sinalização tãtil ABNT 
direcional quando da NBR 9 s n s s 16537. ausência ou 
descontinuidade de 7.81 linha-guia 
identificável? 
A sinalização visual 
possui contraste de 

10 luminãncia, em s n s s 5.4.6.2 condições secas e 
molhadas nas 
calcadas novas? 
Há sinalização tátil 
ou piso tátil para 
informar a existência 
de: desníveis, 
objetos suspensos, 
equipamentos, 

5.4.6.3 mudança de direção, 
ABNT 11 travessia de s n s s NBR pedestre • . . . 

e IniCIO 
16537-término de rampas e 
6.6. 7.4 escadas, 

rebaixamentos de 
guia nas calçadas 
novas ou 
reformadas? 



As passarelas de 
pedestres possuem 

cn uma das 5 alternativas? w 
a: 22 a. rampas; 

NA < b. rampas e escadas; s s s 6.13.1 cn 
cn c. rampas e < 
0.. elevadores; 

d. escadas e 
elevadores. 
As rampas em rota 

23 acessfvel possuem, s no mínimo. 1,20 m s s s 6.6.2.5 
de largura? 
Os patamares 
Qntermediários, de 
inicio e término da 
rampa) possuem 

24 dimensão 
NA longitudinal minlma s s s 6.6.4 

de 1,20 m e não 
Invadem a área de 
circula<;ao 
adjacente? 
Para segmento de 

25 rampa com desnivel 
NA n s s 6.6.2.1 máximo de 1,50 m, a 

inclina<;ao é de 5%? 
Para segmento de 
rampa com desnlvel 

26 máximo de 1,00 m, a NA n s s 6.6.2.1 
lnclina<;ao é de até 
6 25%? 
Para segmento de 
rampa com desnivel 
máximo de 0,80 m, 

27 sua inclina<;ao é de 
NA n s s 6.6 2.1 até 8,33% e o 

número mâximo de 
segmentos de rampa 
é 15? 
Em rampas. na 
ausência de paredes 

cn 28 laterais, hâ guarda NA n s s 6.9.5 
< corpos e guias de o 
< balizamento? 
(.) 

As escadas em rota cn w acessivel possuem 
UJ 29 NA s s s 6.8.3 
cn no mínimo 1,20 m de 

~ laraura? 
:E Há patamar em 

~ escadas a cada 
desnível de 3,20 m 
(exceto escada de 

30 lances curvos ou NA s s s 6.6.7 
mistos) com no 
minimo 1,20m de 
dimensão 
longitudinal? 
Os pisos dos 
degraus das escadas 

31 possuem dimensão NA n s s 6.8.2 
entre 0,28 m e 0,32 
m? 
Os espelhos dos 
degraus das escadas 

32 possuem dimensão NA n s s 6.6.2 
entre 0,16 m e 0,18 
m? 
Há sinaliza<;ao visual 
aplicada nos pisos e 
espelhos dos 

33 degraus, NA n s s 5.4.4 
contrastante com o 
revestimento 
adjacente? 
Em escaoas. na 
ausência de paredes 

34 laterais, há guarda NA s s s 6.9.5 
corpos e guias de 
balizamento? 

Nas rampas e 
35 escadas hâ NA s s s 6.9.2.1 

corrimãos? 

Pc ;:o Scu~a dos S.~ rnes 
Engenh f:iro •! 

CREA/PB: 161 6J ~32·5 
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Em escadas e 
rampas os corrimãos 
são continues com 
diêmetro entre 30 
mm a 45 mm, com 

36 altura de 0,92 m e a 
0,70 m do piso e 
prolongamento 
mfnimo de 0,30 m 
nas extremidades e 
recurvados nas 
extremidad.es? 
Em rampas ou 
escadas com largura 

37 igual ou superior a 
2,40 m, há Instalação 
de corrimão 
intermediário? 
Em rampas ou 
escadas, se há 
corrimão 
intermediário e 

38 patamar com 
comprimento 
superior a 1,40 m, há 
espaçamento mínimo 
deO,SOm? 

Em platafonna de 
elevação vertical com 

39 
percurso aberto, há 

fechamento cont[nuo 
com altura de I ,lO me 

sem vãos laterais? 
Em plataforma de 
elevaç~o vertical COill 

40 percurso superior a 
2,00 m, o percurso é 
fechado? 
Em plmafon11a de 
elevação mclinada há 

41 parada programada no 
patamares ou pelo 
menos a cada 3,20 m 
de desnível? 
Há dispositivos de 
comunicação interno e 

42 externo à caixa de 
corrida, para solicitação 

ti) de auxilio? 
~ Os elevadores, quando 

~ projetados para l 
cadeira de rodas e I 

Gi 43 outro usuário, possuem 
m cabine com dimensões 
\JJ minimas de 1,40 m x 

~ 
l,IOm? 
Em elevadores, quando 

o projetados para I 
~ cadeira de rodas e I 
1- 44 outro usuário, as portas, 

~ quando abertas, 
possuem vão livre de 
0,80 m x 2,10 m'l 

o piso da cabine 
45 contrasta com o da 

circulaçao? 

Há sinaliz.ação com 
piso lâtil de alerta junto 

46 à porta dos elevadores 
e plawfonnas de 
elevaéao Vl!rt!cal? 
Possui sinalit.ação 
sonora informando o 

47 pavimento em 
eQuipamentos com 
mais de duns paradas? 
Junto à porta do 
elevador hâ dispositivo 
entre 1,80 m e 2,50 m 

48 que emite sinais sonoro 
e visual, indicando o 
sentido em que a 
cabine se movimenta? 

NA n s 

NA n s 

NA n s 

NA n s 

NA n s 

NA 11 s 

NA n s 

NA s 5 

NA 11 s 

NA 11 5 

NA n s 

NA 11 s 

NA n s 

s 6.9 

s 6.9 4 

s 6.9.4 1 

s 6.10 

s 6.10.3.2 

s 6.10.4.2 

s 6.10.1 

ABNT 
NBRNM s 313. 
Tabela 1 

ABNT 
s NBR NM 

313. 
Tabela 1 

ABNT 
s NBRNM 

313 

ABNT 
NBR s 

16537. 
6.9 1 

5 6.10.1 

ABNT 
5 NBRNM 

313 

Pc ~:·o ~C!!Z!J dç: S. ~r· ·r:~. · 
Engenhc:lro Ct 
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A botoeira do 

49 pavimento está ABNT 
localizada entre 0,90 m NA n s s NBRNM 
e 1,10 m do oiso? 313 
A botoeira da cabine 

50 está localizada entre ABNT 
0,90 m e 1,30 m do NA n s s NBRNM 
piso? 313 
O desnível entre o piso 

ABNT 
51 da cabine e o piso 

externo é de, no NA n s s NBRNM 
máximo. 15 mm? 313 
A distância horizontal 

52 
entre o piso da cabine e ABNT 
o piso extemo é de, no NA 11 s s NBRNM 
máximo, 35 mm? 313 
o nUmero do 
pavimento esta 

53 localizado nos batentes NA extemos, indicando o n s s 5.4 52 
andar, em relevo e em 
Braille? 
Há rota acesslvel 
interligando as vagas 

54 reservadas dos NA n s s 6.2.4 
estacionamentos aos 
acessos? 
Há vagas de 
estacionamento 
reservadas a veículos Lei 

55 NA s s s 13.146/2 que transportem 
pessoas com 015 
deficiência? 
O número de vagas de 
estacionamento 
reservadas a veículos 
que transportem Lei 

56 pessoas com NA s s s 13.146/2 
deficiência é de, no 
mínimo, 2% do total de 

01 5 

vagas, assegurada, no 
(I) mínimo I va~a? 

~ As vagas destinadas a 
u pessoas com 
üi 

57 deficiência localizam-
> se a, no máximo, SOm NA 11 s s 6.14.1.2 
Ul 
Cl do acesso á edificação 
o ou elevadores? .... 

~ 
As vagas destinad:ts a 
pessoas com 

58 
deficiência contam com NA 6.14.1.2 o espaço adicional de, no n s s 

ü mínlmo, 1,20 m de 
i5 largura? 
[3 Há vagas de 

esl.acionamenco Lei 
59 reservadas a veículos NA s s s 10.741/2 

que transportem 003 
pessoas idosas? 
o número de vagas 
destinadas a veículos 
que transportem Lei 

60 pessoas idosas é de, no NA s s s 10.741/2 
mínimo, 5% do total de 003 
vagas. com no m inlmo 
uma vaga? 
As vagas destinadas a 
pessoas idosas estão 

61 posicionadas próximas NA 11 s s 6.14 
das entrddas do 
edifício? 
As vagas reservadas 5.5.2.3 

62 contem sinalização NA " s s 
vertical e horizontal? 6.14 

H~ lnd1caciio no projeto 
63 do traçado do rota NA . s s 6.1.1 

o 
tn 

acessível? 
(I) 
Ul 
u A rota acessível 
< interliga as áreas de uso 

64 público e adaptadas da NA s s s 6.1.1 
edificação e incorpora 
a.s circulações? 

P~.:::o Souza dos S. L~~ :fnes 
EngenhE:iro C 
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o 
(/) 

õ:: 

65 

66 

67 

68 

69 

70 

71 

72 

73 

74 

75 

76 

77 

7S 

79 

Todas as entradas da 
edi ficaçi!o de uso 
público ou comum silo 
acessíveis? 
Se bouver controle de 
acesso, tipo catracas ou 
cancelas, pelo menos 
um deles em cada 
conjunto é acessível? 
Possui sinalização 
infomlativa e 
direcional nas entradas 
e saídas acessíveis? 
Há mapa acessível 
instalado 
imediatamente após a 
entrada principal com 
piso t:'uil associado, 
informando os 
principais pontos de 
distribu ição no prédio 
ou locais de maior 
utilizacão? 
Há pelo menos duas 
formas de 
deslocamento vertical 
nas circulações 
verticais? (escadas, 
rampas, plataformas 
elevatórias ou 
elevador) 
As superflcies de piso 
possuem revestimento 
regular, firme, estável, 
não trepidante e 
antiderrapante, estando 
secas ou molhadas? 
A rota acesslvel ê 
nivelada ou possui 
desniveis de no 
máximo 0,5 em, ou 
quando maior que 0,5 
em e menor que 2 em é 
chanfrada na proporção 
1:2(50%) 

Hà rampa nos casos em 
que ocorra um desnível 
maior que 2 em? 
Se houver grelhas e 
juntas de dilatação em 
rotas acessíveis, os 
vi!os perpendiculares 
ao fluxo principal 
possuem dimensão 
máxima de I 5mm? 
Para corredores de uso 
comum com extensão 
de ate 4,00 m, a largura 
e de, no mínimo, 0,90 
m? 
Para corredores de uso 
comum com extensão 
de ate 10,00 m, a 
largura é de, no 
mlnimo 1 20 m? 
Para corredores de uso 
comum com extensão 
acima de IO,OOm, a 
largura é de, no 
mínimo, 1.50 m? 
Para corredores de uso 
público, a largura é de. 
no mínimo, 1,50 m? 
Para transposição de 
obstãculos com no 
nH't,xirno 0.40 l\l de 
extensão, a largura é de 
no mínimo O 80 m? 

Para transposição de 
obstáculos com 
extensão superior a 
0,40 m. a largura é de 
no mlnimo 0,90 m? 

NA 

NA 

NA 

NA 

NA 

NA 

NA 

NA 

NA 

NA 

NA 

NA 

NA 

NA 

NA 

s 

5 

s 

5 

s 

11 5 

5 

n s 

5 

o 5 

fi s 

n s 

n s 

11 5 

5 

5 

5 

5 

5 

s 

5 

s 

5 

s 

s 

5 

s 

s 

6.2.1; 
6.1.1.1 

6 .2 .5 

6.2.8 

Anexo B 
8.4 

6.3 

6.3.2 

6.3.4. 1 

6.1 
6.1.1.2 
6.3.4.1 

6 .3.5 

6.11 .1 

6 .1 1.1 

6.11 .1 

6.11 .1 

6.1 1.1 .2 

6.11 .1.2 
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As passagens possuem 

80 infonnaçào visual, 
associada a sinalização 
tátil ou sonora? 
Hã placas de 
sinalização infom1ando 
sobre os sanitários, 

81 acessos verticais e 
horizontais, numeros de 
pavimentos e rota de 
ful!a? 
Esta sinalização está 
disposta em locais 
acesslveis para pessoa 
em cadeira de rodas, 

82 com deficiência visual, 
entre outros llsuãrios. 
de tal forma que possa 
ser compreendida por 
todos? 
Quando a rota de fuga 
incorpOra escadas de 
emergência e elevaores 
de emergência há área 

<3 83 
de resgate com no 
mínimo M.R ::l um 

u. (O.SOX 1,20m) por 
Ul pavimento e um para Cl 
<( cada escada e elevador 
f- de emergência? 
~ As rotas de fuga e as 

saídas de emergência 
84 estao sinalizadas, com 

informações visuais, 
sonoras e táteis? 
As rampas possuem 
largura mínima de 1,50 
m? Sendo o mín1mo 

85 admissivel de 1,20m 
(indicadas no projeto 
como as pertencentes à 
rota acessível) 
As escadas possuem 
largura mini ma de 

86 
1,20m? (indicadas no 
projeto como ns 
pertencentes â rota 
acessível) 
Há guarda-corpos e 
guias de balizamento 
em rampas e escadas, 

87 na ausência de paredes 
laterais? (indicadas no 
projeto como as 
pert~ncentes à rota 

"' acessível} < 

6 Hã corrimãos em 
escadas e rampas? 

~ 88 (indicadas no projeto 
Ul como as pertencentes à 
"' < rota acessivell 

§ Os corrimãos são 
continuos, com 
diâmetro entre 30 mm a 
45 mm, em ambos os 

89 
lados, com ahura de 
0,92 m e a 0,70 m do 
piso, prolongamento 
mínimo de 0,30 m e 
recurvados nas 
extremidades ? 
Em rampas ou escadas 
com largurn igual ou 

90 superior a 2,40 m, h:i 
h~sralu~;lo de .,;on, ~na o 

intennediârio? 
Em rampas ou escadas, 
se há corrimão 
intermediário e patamar 

91 com comprimento 
superior a 1,40 m. há 
espaçamento mhlimo 
de O 80 m? 

NA n s 

NA ll s 

NA 11 s 

NA s s 

NA ll s 

NA s s 

NA s s 

NA s s 

NA s s 

NA n s 

NA 11 s 

NA 11 s 

s 5.4.1 

s 5.2.8.1 

s 5.2.8.1 

s 6.4.4 

s 5.5.1 

s 6.6.2.5 

s 6.8.3 

663 s 6.9.5 

s 6.9.2.1 

6.9.2.1; 
s 4.6.5 

s 6.9.4 

s 6.9.4.1 
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Os patamares 
(intennediários, de 
inicio e tém1ino) das 

92 rompas possuem 
NA s s 6.6.2 dimensão longitudinal s 

6.6.4 mínima de 1,20 m e 
não invadem a área de 
circulaci!o adiacente? 
Há patamar em escadas 
a cada desnível de 3,20 

93 m (exceto escada de 
NA 6.8.7 

lances curvos ou s s s 
6.8.8 mistos), com dimensão 

longitudinal de I ,20 m? 
Os patamares de 
mudança de direção em 

94 rampas e escadas 
NA 6.6.4; 

possuem o s s s 
6.8.3 comprimento igual à 

largura das mesmas? 
Para segmento de 

95 rampa com desní vel NA 662.1 máximo de I ,50 m, a n s s 
inclinação é de S%? 
Para segmento de 
rampa com desnível 

96 máximo de 1,00 m, a NA 11 s s 6.6.2.1 
inclinação é de até 
6,25%? 
Para segmento de 
rompa com desnível 
máximo de 0,80 m, sua 

97 incli nação é de até 
8,33% e o número 

NA 11 s s 6.6 .2.1 

"' 
mâximo de segmentos 

< de ramoa é 15? 

3 Os pisos dos degmus 

98 das escadas possuem NA s s s 6.8.2 "' di mens.~o entre 0,28 m w 
w e O 32m? 
"' Os espelhos dos 

~ 99 degraus das escadas NA s s s 6.8.2 possuem dimensão 
entre O 16m e 0,18 m? 
O primeiro e o último 

100 degrau de um lance de NA s s s 6.8.4 escada distam 0,30m da 
circulação adjacente? 
As escadas que 
interligam os 

IOI pavimentos, possuem NA 11 s s 5.5.1.3 
sinalização tátil, visual 
e/ou sotlora? 

102 Há sinalização visua l NA 11 s s 5.4.4 de degraus isolados? 

Em plataforma de 
elevação vertical com 

103 
percurso aberto, há NA n s s 6.10.3.1 
fechamento continuo 
com altura de 1,10 me 
sem vi!os laterais? 
Em platafonna de 

"' elevação vertical com 
~ 104 percurso superior a NA n s s 6.10.3.2 

~ 2,00 m, o percurso é 

> fechado? 
Ul Em plataforma de -l 
Ul elevação inclinada há 
Ul parada programada nos s 6.10.4.2 "' 105 NA n s 

~ 
patamares ou pelo 
menos a cada 3,20 m 

o de desnível? 
"" Há dispositivos de ~ 
<( comunicação intento e 

6.1 0.1 ;;.: 106 externo â caixa de NA n s s 
corrida, para solicitação 
de auxílio? 

Os elevadores possuem ABNT 
107 cabine com dimensões NA s s s NBR NM 

mínimas de 1,40 m x 
313 I,IOm? 
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Em elevadores as 
po11as, quando at>enas, 

108 possuem vão livre 
mlnimo de 0,80 m x 
210m? 

o piso da cabine 
109 contrasta com o da 

circulação? 

Possui sinalização com 
piso tátil de alena e 

110 visual junto ao 
equipamento? (exceto 
plataforma de elevação 
inclinada) 
Possui sinalização 
sonora infonnando o 

111 pavimento em 
equipamentos com 
mais de duas paradas? 
Junto à pona do 
elevador há dispositivo 
entre 1,80 m e 2,50 m 

112 que emite sinais sonoro 
e visual, indicando o 
sentido em que a 
xcabine se movimenta? 
A botoeira do 

113 pavimento está 
localizada entre 0,90 m 
e 1,10 m do piso? 
A botoeira da cabine 

114 está localizada entre 
0,90 m e 1,30 m do 
oiso? 
O desnivel entre o piso 

115 da cabine e o piso 
externo e de, no 

Ul máximo, 15 mm? 

~~ 
A distância horizontal 

116 entre o piso da cabine e 

o~ o piso externo é de, no 

~> máximo 35 mm? 
;-.~ o número do 
::ÍUJ pavimento está 
o. localizado nos batentes 117 externos, indicando o 

andar, em relevo e em 
Braille? 
As ponas, quando 
abenas, possuem vão 

118 livre de 0,80 m de 
largura e 2, I O nt de 
altura? 
Nos locais de prática 
esportivas, as ponas 

119 tem largura minima de 
lm nas circulações 
destinada a oraticantes'l 
Em ponas de duas ou 
mais folhas, pelo 

120 menos um delas possui 
vão livre de 0,80 m de 

V) 

< largma? 
...! Se houver ponas em 

~ sequencia, há espaço 

121 entre elas (abertas) de, UJ no mínimo, 1,50 m de 
(/) 

< diâmetro e 0,60 m ao 
~ lado da macaneta? 
2 A área de varredura das 

portas mlo interfere nas 

122 
áreas de manobra, na 
dimensão mínima dos 
patamares e no fluxo 
orincioal de circulacão? 
Se a\>crtum dn pon:u 6 

no sentido do 
deslocamento do 
usuário, exáste espaço 

123 livre de 0,30 m entre a 
porta e a parede e 
espaço frontal de 1,2 m 
ou acionamento 
automál i co? 

NA n s 

NA 11 s 

NA n s 

NA n s 

NA n s 

NA n s 

NA n s 

NA n s 

NA n s 

NA n s 

NA s s 

NA s s 

NA 11 s 

NA n s 

NA n s 

NA 11 s 

s 6.11.2.4 

ABNT 
5 NBRNM 

313 

6.10.1: s 
6 .10.4.4 

s 6.10.1 

ABNT 
s NBRNM 

313 

ABNT 
s NBRNM 

313 

ABNT 
s NBRNM 

313 

ABNT 
s NBR NM 

313 

ABNT 
s NBRNM 

313 

s 5.4.5.2 

5 6.11 .2.4 

6.11.2.4; 
6.11 .2.1 

5 2; 
10.11 .1 

s 6.11 .2.4 

s 6.11.2 

6.6.4.1 ; 
s 6.8.8: 

6.11 .2.1 

s 6.1 1.2.2 
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Se abertura da )Xlrta é 
no sentido oposto ou 
lateral ao deslocamento 
do usuário. existe 

124 espaço livre de 0,60 m NA n s 6.11 .2.2; 
entre a porta e a parede s 

6 .11 .2.3 
e espaço frontal de 
1,5m ou acionamento 
automático? 
Possui sinalização 
visual no centro da 
)Xlrta ou na parede ao 

125 lado da maçaneta { 1,20 NA n s s 5.4.1 m • 1,60 m) no lado 
extemo, informando o 
ambiente? 
A sinalização visual 
está associada ã 
sinalizaçâo tátil em 

126 relevo e Braille NA (instalada na parede n s s 5.4.1 
adjacente ou batente 
em altura entre 0,90 m 
• 1,20 m) ou sonora? 
As maçanetas das 
)Xlrtas são do tipo 

127 alavanca e estão NA n s s 6.11.2.6 
instaladas entre 0,80 m 
e 1, 10 m do piso? 
A altura do peitoril 

128 respeita o cone vi sua I NA de pessoa em cadeira 11 s s 6.11 .3 
rodas (aprox. 60 em)? 
As janelas possuem 

129 comando de abertura NA instalados entre 0,60 m n s s 6.11.3 
e 1,20 m do piso? 
Existe sanitário 
acessível, para cada 
sexo, em todos os 

130 pavimentos, com 
entrada independente 

NA s s s 7.4.3 

dos sanitários 
coletivos? 
As superficies de piso 
dos sanitários 
acessíveis não possuem 
desníveis e possuem 

6.3.2 131 revestimento regular, NA n s s 6.3.4 finne, estável, não 
trepidante, e 
antiderrapante, estando 
secas ou molhadas? 
Há no mínimo S% do 
total de cada peça 
sanitâri;l. com no 

132 mínimo uma, para cada NA ll s s 7.4.3 

~ 
sexo em cada 
pavimento, onde h a 

o saniulrios? 
O sanitário acessível ou 
boxe sanitário acessível 

133 possui circulação livre NA s s s 7.5.a) 
para giro de 360° 
(diâmetro 1.50 m)? 
Os sanitários acessíveis 
)XlSSuem dis)Xlsitivo de 
sinalização de 
emergência {alarme 
sonoro e visual) 

134 próximo á bacia, NA n s s 5.6.4.1 
acionado a traves de 
pressão ou alavnnca, 
instalado â 40 em do 
piso e com cor 
contrastante? 
Os interruptores roram 

135 instalados em altura de 
0,60m 1,00 do a m NA n s s 4.6.9 

piso? 

<I> 
As ponas, quando 

< abenas, possuem vão 
r- 136 livre de 0,80 m de NA , s s 6.11 .2.4 ex: 
2 largura e 2,10 m de 

altura? 



Em caso de poru de 

137 Cl>tO \'enteal, a abertura 
NA s s s 7.5.f) t pano o lado e'(Jemo 

do SIIUWJO OU boxe? 
Nos loeais de pliuea 

6.11.2.4; esporll\11$, IIS ponas 
6 11.2 1 138 tem l~tgW11 mlnama de NA ~ s s 

2; lm nas cn·cula~ 
desuna® a orauçnmet7 10.11 .1 
A pona possua pW<ador 
horizontal, com 
dalmetro en1rc 25 mm a 

611 2 7 3$ mm, com 
Ftgura 139 compnmento mana mo NA n s s 84; de 0,40 m, afixlldo na 

pane mrema da pona c 7 11 5 
mtçanell llpo 
ala,~? 

Hi san;thzaçlo vasual 
no centro da ponn ou 
na parede ao lado ® 

140 maçaneta {1,20 m . NA n s s 5.4.1 
1,60 111) no lado 
extenao, h1 formondo o 
nmblente? 
A sinali:roçAo visual 
está assoçiadn • sinaliZIIçllo tátil em 

141 rele'o e Brnalle 
NA n s s 5.4.1 (anstalada na p;trede 

adJaect\le ou batenre 
em altura entre 0,90 m 
• 1.20 m) ou sonora? 

"' irea de 
trnnsfer~nc&a (0,80 m ~ 

142 1,20 m) lluual, 
NA ' s s 75 daa.:onal e 

peJP(ndacular para • 
baei1 unatáraa? 
A bac:aa possua 0,43 m 

143 a 0,45 m de altura em o 
assento {46 em de NA n s s 77.2.1 
altura com assenao)? 

144 A bacaa NAO JlOSlUI 
NA n s s 7721 abertura frontal? 

Hi bams de apo1o com 
compnmento minamo 
de 0,80 m, fixodas < honzonralemente nas 

~ paredes de fundo e na 7.7 2.2 
lateral da bacaa Ftguras ~ 145 samtilrln, distaatdo 0,15 NA n s s 103 e V) m do piso aeobado e 

104 !!i uma bnrrn venical de, u 
< no mlnímo 0,70m, n co O,IOm acima da barro 

horiwntnl e n 0,30111 da 
boada frontal da bacao? 
o acaonomento da 

146 \1l1Vlala de dncaria NA n s s 7 7.3 1 
est4 a no mhuno 1,00 
mdo PISO' 

No caso de Cllll.l 

147 
KC>plada, a barra sobre NA n s s 7 7.2 3 3 
esta, possua altura 
rnt~una de O 89 m? 
o aaonamento de 

148 descarga em caaxo NA n s s 7.7.3.2 
acoplada t do llpo 
alavanca ou SCltSOres? 
O lavatório acesslval ~ 
acm coluna ou corn 
colun3 suspensn. com 7.5.d) 

149 profundadade mhlma NA n s s Ftgura 
de 0,50m, altura fi031 

98 o ~rure 0,78 ~ 0.80m " ii! diStante 0,30 m do 
~ DUO? < No caso de l3, .. a6no > 
:3 aosralado em bancada, a 

altura superaor da cuba 
ljO est4 entre 78 e 80 llm, e NA n s s 7.10.3 

possua ninam lavre 
mferior de, no minlano, 
73 can7 
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Há barras de apoio de 
cada lado dos 
lavatórios, distames a. 
no mãxirno, 0,50m da 
parede e do eixo da 
torneira e no caso de 

151 barra horizontal, o 
perfil superior de 0,78 a 
0,80rn do piso e no 
caso de barra venical 
com, no mínimo, 
0,40rn de comprimento, 
a 0,90m do piso? 
As torneiras são 
acionadas por alavanca, 

152 senso r eletrônico ou 
dispositivo equivalente 
? 
Existe área de 
aproximação frontal 
para Pessoa com 

153 Mobilidade Reduzida 
(diâmetro de 60 em) e 
para Pessoa em Cadeira 
de Rodas (0,80 m X 

1,20 m)? 
Para os mictórios 

154 suspensos, a altura da 
borda frontal é de 0,60 
ma 0,65 m? 

o Acionamento da 
õ2 descarga é do tipo 

~ 155 alavanca ou automática 

::2 
e possui altura de 1,00 
m do piso? 

o mictório possui 
barras de apoio em 
ambos os lados com 
afastamento de 0,30 m 

156 (a partir do eixo), 
comprimento mini mo 
de O, 70 m e fixadas a 
altura de 0,75 m do 
piso acabado? 

Se CXtSIIT ducha 
higiênica, está instalada 

157 de 0,45 a 1,20 do piso e 
distânte de 0,25 a 
0,43rn da borda lateral 
da bacia? 
o espelho, quando 
instalado em parede 
sem pias, possui borda 

158 inferior a. no máxlmo, 
0,50 m e a borda 
superior a, no mfnimo, 
1,80 m do piso? 
o espelho, quando 
instalado sobre o 
lavatório, possui borda 

"' 159 inferior a~ no máximo. o a 0,90 111 e a borda õ2 
·O superior n, no mínimo, 
"' 1,80 m do p1so'~ "' Ul A papeleira embut ida u 
< estâ em altura minima 

160 de 0,55 m {eixo) do 
piso e dista 0,20 m da 
borda frontal da bacia? 
A papeleira de sobrepor 
está alinhada COID a 

161 borda frontal da bacia e 
o acesso ao papel está a 
1,00 m do piso 
acabado? 

Os acessórios 
(papeleira, cabide e 

162 porta-objetos) a1e.ndem 
à altura entre 0,80 m e 
1,20 m? 

NA 11 s 

NA 11 

NA 11 s 

NA 11 s 

NA n s 

NA n s 

NA n 

NA Jl s 

NA 11 s 

NA 11 s 

NA 11 s 

NA 11 s 

7.8.1 

s Figuras 
113 e 
114 

7.8.2 

s 7.10.4 

s 7.10.4.3 

s 7.10.4.3 

s 7, 10.4.3 

7.5. m) 
Figura 

14 

s 7.11 .1 

s 7.11 .1 

s 7.11 .2 

s 7.11.2 

7.11.3 s 7. 11.4 
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As dimensões minimas 

163 do boxe de chuveiro 
são de 0,90 m x 0,95 
m? 
Caso exista porta no 
boxe, esta possui vao 
com largura livre 

164 mini ma de 0,90 m 
confeccionada em 
materia l resistente a 
impacto? 
O registro do chuveiro 
está a I ,00 m do piso 165 
acabado e a 0,45 m de o e; distância do banco? 

~ Há banco instalado na 
;::> parede lnteral ao o chuveiro, com 
LU 166 dimensões mínimas de o 

~ 
0,70 m X 0,45 m, e 
altura de 0,46 m do 

O!) piso acabado? 
No boxe há barra de 
apoio de 900 na parede 

167 lateral ao banco e barra 
vertical na parede de 
fixação do banco? 

O piso do boxe de 
chuveiro e 
antiderrapante, está 

168 
nivelado com o pi~ 
adjacente e poSSUI 
grelhas ou ralos fora da 
área de manobra e 
transferência? 

H I\ área de 

169 transferência (0,80 m x 
1,20 m) lateral a 
banheira? 

A banheiro possui 
170 altura máxima de 0,46 

m? 
o acionamento da 

~ banheiro do comando 

~ 
17 1 deve estar a uma altura 

de 0,80 m do piso 
acabado? CD 

A banheiro possui duas 
barras de apoio 

172 horizontais na parede 
frontal e uma vertical 
na parede lateral? 

Os vestiários acessíveis 
173 estao localizados em 

rotas acessíveis? 

EKiste vestiário 
V> 174 acessível com entrada 

~ independeme? 
·< As superfícies de piso 
i= dos vesciários 
~ acessiveis pos,suem 
;> 

revesti me mo regular, V> 175 o finne, estável, não o 
trepidante e 

~ 
::::> antiderrapante, estando 
~ secas ou molhadas? o Há, no mínimo, S% do u 
U'i total de cada peça 

·~ instalada acessível, 

176 com no mínimo uma. 
consideradas 
separodamente, se 
houver divisão por 
sexo? 

177 Há sinalização de 
emerl!éocia? 

NA s s 

NA ll s 

NA 11 s 

NA ll s 

NA n s 

NA ll s 

NA n s 

NA n s 

NA " s 

NA 11 s 

NA s s 

NA s s 

NA 11 s 

NA n s 

NA n s 

s 

s 

s 

s 

s 

s 

s 

s 

s 

s 

s 

s 

s 

s 

s 

7.12.1.2 

7.12.1.1 

7, 12.2 
Figura 

126 

7 12 3 
Figura 
126.b) 

7.12.3 
Figura 
126.a) 

7.12.4 

7.13.2 
Figuras 
127 e 
128 

7.13.2.1 

7, 13.2.3 

7.13.2.4 
Figura 

129 

7.3.1 

7.4.2 

7.12.4 

7.4.5 

7.4.2.2 
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178 

179 

180 

181 

182 

183 

184 

185 

186 

187 

Os vestiários acessiveis 
possuem dispositivo de 
sinalização de 
emergência (alarme 
sonoro e visual) 
próximo à bacia, 
acionado através de 
pressão ou alavanca, 
instalado à 40 em do 
piso e com cor 
contrastante? 
Os interruptores foram 
instalados em altura de 
0,60m a 1,00 m do 
oiso? 
A sinal iz.ação visual 
está associada à 
sinalização tátil em 
relevo e Braille 
(instalada na parede 
adjacente ou batente 
em altura entre 0,90 m 
• 1.20 m) ou sonora? 
As ponas, quando 
abenas, possuem ' 'âo 
livre de 0,80 m de 
largura e 2,10 m de 
altura? 
A pona possui puxador 
horizontal, com 
diâmetro entre 2 5 mm a 
35 mm, com 
comprimento mínimo 
de 0,40 m, afixado na 
pane interna da pona e 
maçaneta tipo 
alavanca? 

Nos locais de prática 
esponivas, as ponas 
tem largura mínima de 
I m nas circulações 
destinada a praticantes? 

As cabinas individuais 
acessiveis possuem 
superficie para troca de 
roupas na posição 
deitada, de dimensões 
mínimas de 0,70 m de 
largura, I ,80 m de 
comprimento e altura 
de0,46 m? 
Há duas barras de 
apoio horizontais junto 
à superfície de troca de 
roupas com 
comprimento minimo 
de 0,80 m, instaladas 
na cabeceira a 0,30 m 
da lateral c na lateral a 
0,50 m da cabeceira, 
ambas em altura de 
O, 75 m do piso 
acabado? 
A pona da cabina, 
quando abena, possui 
vão livre com largura 
de 0,80 m ou I ,00 m, 
em locais de pratica 
esponiva, com abenura 
para o lado externo da 
cabina? 

A pona da cabma 
possui puxador 
horizontal. com 
diâmetro entre 2S mm a 
35 mm, oom 
comprimento mínimo 
de 0,40 m, afixado na 
pane imerna da pona e 
sistema de travamento 
acessivel7 

NA n 

NA n 

NA 

NA 

NA 

NA 

NA n 

NA 

NA 

NA n 

s 

s 

s 

s 

s 

s 

s 

s 

s 

s 

s 

s 

s 

s 

s 

s 

s 

s 

s 

s 

5.6.4.1 

4.6.9 

5.4.1 

6.11 .2.4 

6.11.2.7 
Figura 

84; 
7.11.5 

6.11 .2.4; 
6.11.2.1 

2• 
10.11 .1 

7.14.1 

7.14.1 

7.14.1 ; 
10.11 .1 

7 .5 .1) 
Figura 

84 
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o espelho, quando 
instalado, possui borda 

188 inferior a 0,30 m e a NA 7.14.1 borda superior a. no n s s 

mfnimo, 1,80 m do 
piso? 

Os bancos para 
vestiários possuem 
encosto e profundidade 
mínima de 0,45 m, 

189 
largura mínima de 0,70 NA n s 7.14.2 m e altura de 0,46 m do s 

<I) 

~ 
piso, e possuem um 
espaço livre inferior 
com 0,30 m de 

lll profundidade? 
Os bancos possuem 
área de transferência 7.14.2 

190 lateral com dimensões NA 11 s s Figura 
mínimas de 0,80 x 1,20 131 
m? 
A altura de uti lização 

19 1 dos annários está entre NA 7.14.3 0,40 me 1,20m do piso 11 s s 

acabado? 
A altura de fixação dos 

192 
puxadores dos armários NA n s s 7.14.3 estâ entre 0,40 rn e 1,20 
m? 

"' As prateleiras possuem o 
2 profundidade que 

7.14.3 ·< variam entre 0,25 e 

~ 193 
0,43, a depender da NA 

4.6.2 
altura de cada 

n s s 
Figura 

prateleira, conforme 14 
figura 14 da NBR 
9050? 
As projeçâo de abertura 
das ponas dos annários 

194 permite área de NA n s s 7.14.3 
circulaçilo mini ma de 
0,90 m? 

Os cabides e porta-

"' objetos estilo a uma o 195 NA s s 7.1 4.5 
2 altura entre 0,80 m e 

n 

·O 1,20 m? <I) 

"' O porta-objetos possui 
~ 7.14.5 
< 196 profundidade mâxirna NA n s s 

de0,25 m? 

o mobiliário urbano 
está hx:alizado junto a 4.3.3 

197 uma rota acessível e NA s s s 8.1 
fora da faixa livre para 
circulacão de pedestre? 
Os assentos públicos 
possuem altura e 
profunidade entre 0,40 

198 e 0,45 m, largura 
individual entre 0,45 e 

NA ll s s 8.9.1 

ô 0,50 m e encosto com 

:2 ângulo entre 100• e 
U-1 110"7 
~ Em locais de 
LIJ atentimento ao público. 
o existe assento de uso 

~ preferencial sinalizado 5.3.2 
com o Sfmbolo Figuras 

!::!. lntemacional de 31 e 32: 
o 199 Acesso e com os NA 11 s s 5.3.5.1 
2 símbolos de gestante, Figuras ·.s pessoa com criança de 
::l colo, pessoa idosa, 35 a 39 
lll o pessoa obesa e pessoa 
~ com mobllldade 

reduzida? 
O assento para pessoa 
obesa possui largura 
mínima de 0,75 m, 

201 
profundidade entre 0,47 
nJ e 0,51 me altura do NA n s 5 4.7 

assento entre 0,41 m e 
0,45 m e supona carga 
de 250 Kg? 

Engcnhf,iro C 
rc::o Souza dos S. Lf~· ·"r: ' s 
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o mobiliário na o 
interrrompe a livre 

202 passagem, nos espaços NA 11 s s 4.3.3 de circulação das rotas 
acessíveis? 
Há M.R (0,80 x 1,20 
m) ao lado dos assentos 

203 fixos e fora da faixa NA s s s 8.9.3 
para circulação de 
pedestres? 
A circulação enrre os 
móveis ou passagens 

204 internas é, no minimo, 
NA 11 s s 4.3 de 0,90 m e possui 

áreas de giro para 
retomo? 
As mesas possuem 
largura minima de 0,90 

205 m e altura da superfície NA n 
de trabalho entre 0,75 

s s 9.3.1.3 

me O 85 m? 
As mesas pennitem 
aproximação frontal da 
cadeira de rodas, com 
uma altura li vre 

206 mínima de 0,73 m NA 9.3.1 .4 embaixo da superficoe n s s 
de trabalho, garantindo 
largura mínima de 0,80 
m e profundidade 
mínima de 0.50 m? 
Em pomos de 
embarque e 
desembarque de 
transporte público, se 

t= 207 houver assentos fixos NA s s s 8.2.1.2 

"' e/ou apoios isquiáticos, 
2 há também espaço para 
<I) P.C.R com dimensões ;z; 

g de0,80 m x 1.20 m? 
R á sinalização 
informativa sobre as 

8.2.1.3 208 linhas disponíveis nos NA n s s 
5.2.7 pontos de ônibus, dos 

tipos visual e sonora? 
Em edificações de 
grande porte e 
equipamentos urbanos, 
há pelo menos um 
telefone que transmita 

209 mensag~ns de texto NA 11 s s 8.3.2 
(TDD) ou tecnologia 
similar, instalado a uma 
altura entre O. 7 5 m e 
0,80 m do piso 
acabado? 

Pelo menos 0111 

telefone de cada 
conjunto assegura 

8.3.1 
<I) 210 dimensão e espaço 

NA n s s UI apropriado para 8.1 z aproximação. alcance, o u. manipulação e uso, UJ 
....l devidamente t= sinalizado? 

Caso exista cabina 
telefônica, pelo menos 
uma é acessível e 

211 possui dimensões que NA n s s 8.4.2 
garantem um M.R 
(0,80 m x t,20 m) com 
aproximação frontal? 
O telefone da cabina 

212 
acessível está instalado NA suspenso, nn parede n s s 8.4.2 
ooosla à entrada? 
Em frente á cabina há 

213 
espaço para rotação de NA ll s s 8.4.2 
180' de cadeira de 
rodas (1,50 x 1,20 m)7 



Se houver áreas o drenantes de árvores .. .: 
<> invadindo as faixas 

~ 214 livres do passeio, há 

~ 
grelhas de proteção, 
com vãos de no 
máximo 15 mm? 
o balcão de 
atendimento e/ou 

215 
infonnações está 
facilmente identificado 
e localizado em rota 
acessível? 
Os balcões de 

216 
atendimento e/ou 
infonnações garantem 
um M.R frontal? 
Há circulação adjacente 
aos balcões que pennita 

Vl 
217 giro de 1so• (1 ,20 x 

Ul 1,50 m) de cadeira de 
8 rodas? 

~ Balcão de atendimento 
possui superflcie com 

~ largura mínima de 0,90 

218 me altura entre 0,75 m 
;:) a 0,85 ltl do piso, 
o assegurando-se largura iil 

~ 
livre mínima sob a 
superlicíe de 0,80 m? 

~ Balcão de informações 
possui superficie com 

Q largura mínima de 0,90 z 
Ul m e altura entre 0,90 m 
~ 219 

a 1,05 m do piso, 
Ul assegurando-se largura Q 
Vl xlivre mini ma sob a 
Ul superficie de 0,80 m? o u Balcão de atendimento 
~ ou de informação 
tO 

possui almra livre sob 
o tampo de no mínimo 
0,73 m e profundidade 

220 livre mínima de 0,30 
m, de modo que a 
pessoa em cadeira de 
rodas tenha a 
possibilidade de 
avançar sob o balcao? 
Os balcões possuem o 

221 
Sim bolo Internacional 
de Acesso próximo à 
pane rebaixada? 
Em áreas de 
atendimento, no caso 
de dispensers de senha 

222 
ou totens de 
autoatendimento, estes 
estão localizados em 
área de piso nivelado e 
sem obstruções? 
Pelo menos um desses 
equipamentos possui 
um M. R. para 

o 223 aproximação (frontal e 
E- alcance visual frontal 

~ ou lateral) de pessoa 
em cadeira de rodas? 

o 
Os controles estilo z 

t!: localizados enrre 0,80 
~ m e 1,20 m do piso, 

~ 224 
com profundidade de 

::::> no máximo 0,30 m em 
< relação a face frontal 

externa do 
eouioamento? 

o equipamemo 
apresenta instruções e 

225 
informações visuais e 
auditivas ou tãteis em 
posição visivel, 
conforme Seção 5? 

NA n s 

NA fi s 

NA s s 

NA s s 

NA n s 

NA 11 s 

NA n s 

NA ll s 

NA n s 

NA n s 

NA n s 

NA 11 s 

s 8.8.3 

s 9.2.1.1 

s 9.2.1.2 

s 9.2.1.2 

s 9.2.1 .4 

s 9.2.3.4 

s 9.2.1.5 
9.2.3.5 

s 5.3.2.2 

s 9.4.3.2 

s 9.4.3.4 

s 9.4.3.5 

s 9.4.3.8 
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No caso de displays de 
senhas. a informação é 
compreensível por 

226 pessoas com NA n s 
deficiência, sendo 
apresentada de forma 
visual e sonora? 

Os bebedouros estão 
instalados com no 
mínimo duas alturas 

227 diferentes de bica: 0,90 NA n s 
111 e outra entre 1,00 111 
e 1,10 m em relação ao 
oiso acabado? 
O bebedouro de 0,90 m 

228 possui altura livre NA n s 
inferior de 0,73 m? 
Há possibilidade de 

229 
aproximação frontal NA 

"' sob o equipamento, 
n s 

~ D.arantido um M.R.? 
Havendo copos 

8 230 
descanáveis, estes NA lil estão entre 0,80 m e 

n s 
LLI 
CQ 1,20 m do piso? 

Os outros modelos 
(garrafilo, filtro, etc.), 
assim como o manuseio 

231 dos copos. estão NA n s 
posicionados na altura 
entre 0,80 m e 1,20 m 
do piso acabado? 
Estes modelos 
pennitem a 

232 aproximação lateral de NA n s 
uma Pessoa com 
Cade•ra de Rodas? .. 

• A ser preencludo pelo Proponente na entrega de documentação para a Mnndatana I Concedente, referente n I' etapa de venficaçào (mmhse do 
Projeto Engenharia) 

s 

s 

s 

s 

s 

s 

s 

•• Serâ verificado pelo Convenente no Projeto Executivo de Acessibilidade 
••• A Mandatária verificarâ somente os itens inseridos na rota acessível (indicada no projeto) marcados com ''SIM" nos instrumentos de transferência com 
valor de repasse acima de RS 5 milhões. 
N/ A- Nilo se aplica; s-sim; n-não 

5.1.3 

8.5.1.2 

8.5.1 .3 

8.5.1.3 

8.5.2 

8.5.2 

8.5.2 
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART 
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da PaÇHEA-PB 

ART OBRA/ SERVIÇO 
NO PB20190237429 

___ 1. Responsável Técnico 

PEDRO SOUZA DOS SANTOS LEITAO NUNES 

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL 

Empresa contratada: CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SÁTIRO- ME 

INICIAL 

RNP: 1616046325 

Registro : 1616046325 

Registro: 0000337583-PB 

___ 2. Contratante ----------------------- -----------------
Contratante: Prefeitura Municipal de Santa Luzia 

PRAçA Estanlslau de Medeiros 

Complemento: 

Cidade: Santa Luzia 

Pais: Brasil 

Telefone: Email: 

Celebrado em: 

CPF/CNPJ: 09.090.68910001-67 

N°: sln 

Bairro: Antônio Bento de Morais 

UF: PB CEP: 58600000 

Contrato: Nao especificado 

Valor: RS 1.600,00 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO 
Ação Institucional: Outros 

___ 3. Dados da Obra/Serviço 

Proprietârio: Prefeitura Municipal de Santa Luzia 

RUA DIVERSAS 

Complemento: 

Cidade: SANTA LUZIA 

Telefone: Email: 

Coordenadas Geográficas: Latitude: o Longitude: o 
Data de Inicio: 10/08/2018 Previsão de término: 1310212019 

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO 

___ 4. Atividade Técnica 

CPF/CNPJ: 09.090.68910001-67 

N°: S/N 

Bairro: SEDE DO MUNICÍPIO 

UF: PB CEP: 58600000 

1- DIRETA Quantidade Unidade 

36 • ORÇAMENTO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - ARQUITETURA -> 
PAISAGISMO -> PAISAGISMO -> #0845 -ACESSOS E PASSEIOS 

5 · PROJETO > RESOLUÇÃO 1025 ->OBRAS E SERVIÇOS- ARQUITETURA-> PAISAGISMO-> 
PAISAGISMO -> #0845 · ACESSOS E PASSEIOS 

9 • ESPECIFICAÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - ARQUITETURA -> 
PAISAGISMO -> PAISAGISMO -> #0845 -ACESSOS E PASSEIOS 

38 • ORÇAMENTO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS • CONSTRUÇÃO CIVIL ·> 
SISTEMAS ESTRUTURAIS-> LAJES -> #1277 - CONCRETO ARMADO 

5- PROJETO > RESOLUÇÃO 1025 ->OBRAS E SERVIÇOS- CONSTRUÇÃO CIVIL-> SISTEMAS 
ESTRUTURAIS -> LAJES -> #1277- CONCRETO ARMADO 

9 - ESPECIFICAÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS· CONSTRUÇÃO CIVIL -> 
SISTEMAS ESTRUTURAIS -> LAJES -> #1277 - CONCRETO ARMADO 

38 - ORÇAMENTO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> 
TRANSPORTE-> #1361 ·SINALIZAÇÃO VERTICAL 

5 - PROJETO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> 
TRANSPORTE-> #1361 ·SINALIZAÇÃO VERTICAL 

9 - ESPECIFICAÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> 
TRANSPORTE-> #1361 ·SINALIZAÇÃO VERTICAL 

38 - ORÇAMENTO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> 
INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL-> PAVIMENTAÇÃO-> #1478- EM PARALELEPIPEDOS 

5 - PROJETO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL · > 
INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL-> PAVIMENTAÇÃO-> #1478- EM PARALELEPÍPEDOS 

9 - ESPECIFICAÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS -CONSTRUÇÃO CIVIL -> 
INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL-> PAVIMENTAÇÃO-> #1478- EM PARALELEPIPEDOS 

1.00 

1.665,60 

1,00 

1,00 

28,00 

1,00 

1,00 

1.665,60 

1,00 

1,00 

1.665,60 

1,00 

ApOs 8 CQnclusê.o das atividade~ t$cnicas o pron!Ssionat deverá proceder a baixa desta ART 

___ 5. Observaçoes 

un 

m' 

un 

un 

m' 

un 

un 

m' 

un 

un 

m' 

un 

Projeto, orçamento e especificaçao para pavimentaçao em paraleleplpedos das Ruas Milton Cirilo e Dr Serãfico Nóbrega, e construçao de laje em 
concreto armado sobre canal na Rua Dr. Seráfico Nóbrega, no muníclplo de Santa Luzia - PB. 

_____ 6. Declaraç0es --------------------------------------------------------------------------------

A autenticidade desta ART pode ser ver~ICada em httpJ/craa~ sttac.com.br/publico/, com a chave• cWbb8 
lmp~esso em: 16/0212019 és 10·44.09 por: . 1p: 177.154.50.141 

síc.creapb.org.br 

Tal: (83) 3533 2525 

creapD@creapb.org b< 

Fax: • ,_ 
I!] ~ . 
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART 
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da PaÇrf!.EA-p 8 

ART OBRA / SERVIÇO 
N° PB20190237429 

INICIAL 

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT. na legislação especifica e no decreto n. 
529612004. 

___ 7. Ent idade de Classe --------------------- .......,. ......... ..lo<.IL......,.......,.>I....Wl~'-""'"-!.!.!1.!.!!"'------
NENHUMA- NAO OPTANTE 

_ _ _ 8. Assinaturas 

Declaro serem verdadeiras as Informações acima 

---- -------- de _ _______ de ____ _ 

Local da la 

_ __ 9. lnfonnaçoes ---- ------------------------------------ --
• A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea. 

___ 10. Valor 

Valor da ART: R$ 85,96 Registrada em: 18/0212019 Valor pago: R$ 85,96 Nosso Número: 2639845 

A autenticidade desta ART pode ser veriftcada em: http.l/c:rea.pb.sltac.com.br/publico/, com a chave: cWbbB 
Impresso em: 1810212019 âs10:44·01l por . • lp: 177.154.50.141 

soc.c:reapb.org.br 

Tet· (83) 3533 2525 

creapb@cteapb.org.br 

Fax • f_ 
[!] . 



PLANTA DE SITUAÇÃO 
ESCALA 11250 
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Perfil Longitudinal LEGENDA: 
Escala : H... 1/5.000 V ..... 1/500 

r·------------~~~.00~----------~ 
MEIOFIO EXISTEN'ré 
t.IEIOFIO PROJETO 

EIXO DA PA'vlNENTAÇÂO EM PARAlELEPIPEDOS 

CALÇADA A ca~STRUIR 
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Terreno Natural 
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• PLACAS DE SINALI2AÇÁO DE TRÁNSfTO 

• PEDRA EXISTENTE 

• CAlÇADA EXI>TENTE 

• CALÇADA EXISTENTE A DEMOliR 

H3J CALÇADA E.)(ISTENTE A OESCOOTAR 

g) PAV1MENTAÇAO A COOSTRUIR 

hÇ!j PAVIMENTAÇÃO EXISTENTE 

~ PAVIIIIENTAÇ.l.o A CONSTRUIR NO MESMO 

D ESTRADA 

= Ctm.JRl.O DE TRAVAMENTO ce POSTE EXISTENTE o POÇO DE VISITA 

RUA MILTON CIRILO DA SILVA 
COMPRIMENTO DA RUA: 69.00M 
LARGURA FAIXA DE ROLAMENTO: 5.00 M 
MEIO-FIO A CONSTRUIR: 138.00M 
CINTURÃO DE TRAVAMENTO: O.OOM 
ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO: 
CALÇADA A DEMOUR: 
CALÇADA EXIST. DESCONTAR: 
CALÇADA A CONSTRUIR: 
RAMPAS DE ACESSIBILIDADE: 

PERFIL LONGITUDINAL 
ESCALA 1/500 

SEÇÃO TIPO DE PAVIMENTAÇÃO 
2.5llm 2.50m 

Pi&ta de Rolamento Pist! de Rolamento 
~Calçada Calçada --j 

PROPRIETÃRIO 

ENGENHEIRO 

TOPOGRAFIA 
PROPRIETARk>: PREFEmJRA MUNICIPAL DE SANTA WZIA 
MUN~fptO: SANTA LUZIA- Pl! 
LCX::AL: RUA MILTON CIRILO DA SILVA- BAIRRO : NOSSA SENH. OE FÁTIMA 

06RA: 

DATA 
2010 

01 f 01 
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-------- TemnoNIU• _ .,_ ,..._ 
PERFIL LONGITUDINAL (CORTE E ATERRO) 

"'" .!:r'"~:a]G 
Ef.Cifa H 115.000 V 
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----- - Tenwno Nllwtll 
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,_ .. 
PERFIL LONGITUDINAL (MURO DE ARRIMO E FUNDAÇÃO) 
""""'-' "'"' 
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RUA SE~ NÓBREGA. 
COMPRIMENTO DA RUA: 
LARGURA. FAIXA DE Rouu-&ENTO 
MED-flO A CONSTRUR: 
CNll.IRAo DE TRAVAMENTO 
ÁREA DE PA ....... ENTAÇAo: 
CALÇADA EXIST. DESCONTAR: 
CAL..ÇAMA DEMOLIR: 
CAL.ÇAilt.ACONSTRUIR: 
RAMPAS OEK'.ESSIBJL.IlAOE: 
ÁREA DE LAJEÁCONSTRUfR: 

Coias 
Poço de VIsita 
Coei de ama· 305.315 
Cota de Bob<o 303 059 
MtR> de Nrimo 
Cota . 306.299 
Comi 
Cota 304009 
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PLANTA DE SITUAÇÃO 
ESCALA 1/400 

TRABALHOS TÉCNICOS PRANCHA 

0~02i~~;~~~·o BACIA HIDROGRÁFICA 
PROF. !NOME 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA 
DESENHO I ESCALA SANTA LUZIA - PB 

RUA MILTON CIRILO DA SILVA- BAIRRO :NOSSA SENH. DE FATIMA 
INDICAOOS(AS) 

OBRA: 

PROPRIET, 
'J{ 

DATA 

2019 EN J - " EP g e n h a r 1 a 

Fone: (13) 35121293 -João Pe.soa- PB 
Fone: (83) 3421 1831· Patos- PB 
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PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA RUA 
ESC 1/25 

PLACA DE SINALIZAÇAO 
I'SC II.MDCALA 
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~LHE DA RAMPA DE ACESSIB! LIDADE 

As rampas deverão ser executadas com o mesmo material da calçada! 

rr:TI Piso Alerta - 0)5 x 0 ,25m 
E.:.:.i3 Indicação: obsláculo , mudança de rota .rampa, etc. 

FIGURA ILUSTRATIVA- RAMPA DE ACESSO 
ESCALA SEM ESCALA 

PLACAS DE SINALIZAÇÃO 
DEVEM SER COLOCADAS NA POSIÇÃO 

VERTICAL, FAZENDO UM ÂNGULO DE 93° A 95° 
EM RELAÇÃO AO SENTIDO DO FLUXO DE 
TRÁFEGO, VOLTADAS PARA O LADO EXTERNO 
DA VIA; 

O AFASTAMENTO LATERAL DAS PLACAS, 
MEDIDO ENTRE A BORDA LATERAL DA MESMA E 
DA PISTA, DEVE SER, NO MINIMO, 0,30 METROS 
PARA TRECHOS RETOS DA VIA, E 0,40 METROS 
NOS TRECHOS CURVOS; 
• DEVERÁ SER COLOCADA NO MÁXIMO A 10,00 
METROS DO PROLONGAMENTO DO MEIO-FIO 
OU DO BORDO DA PISTA TRANSVERSAL; 

LOCALIZADA DO LADO DIREITO DA VIA 
(EXCETO QUANDO SUA VISIBILIDADE ESTIVER 
PREJUDICADA); 

~ ' ·' 
DETALHE DO ACESSO À RAMPA 
ESCAlA SEM ESCAlA 

PROPRIETÁRIO 

ENGENHEIRO 

o o o o . ,,;:; 

PAVIMENTAÇ~O 
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA 
MUNICIPIO: SANTA LUZIA - PB 

LOCAL: DIVERSAS RUAS A SEREM PAVIMENTADAS 

DETALHES DAS PlACAS DE SINALIZAÇÃO VERTICAL E RAMPAS DE ACESSIBILIDADE 

TRABALHOST~NICOS I DATA 

PRu". NOMe 

PRANCHA 

01 I 01 

2018 

DESENHO I ESCALA 

PLACAS DE SNWZAÇ.Ao 
RAMPAS DE ACESSISJlDADE 

19\JEF 
- Engenharii 

Fone: (83) )61l72i3 · Joio Pu.• - PB 
Fon.:(13)352' ma~ Patae - P8 
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ANEXO II - MINUTA DE CONTRATO N° ______/2019 

TOMADA DE PREÇOS N° 00004/2019 

 

 

CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM O 

MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA/PB E A 

EMPRESA ................., PARA EXECUTAR 

OBRAS DE ............. NO MUNICÍPIO. 

 

O MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA/PB, entidade de Direito Público Interno, Órgão de Regime 

Jurídico Único, sediada à Praça Estanislau de Medeiros, s/nº, Bairro Antônio Bento de Morais - 

CEP n° 58.600-000, inscrita no Cadastro Geral do Contribuinte do Ministério da Fazenda sob o nº 

09.090.689/0001-67, representada neste ato pelo Prefeito Municipal o Sr. JOSÉ ALEXANDRE 

DE ARAÚJO, brasileiro, casado, empresário, RG Nº 660.496 SSP/PB e CPF Nº 374.318.894-53, 

residente e domiciliado na Rua João Bosco de Lima, n° 65 – Bairro São José na cidade de Santa 

Luzia-PB, doravante denominada de CONTRATANTE, e do outro lado, ......................., pessoa 

jurídica de Direito Privado, com sede na Rua ........., CEP n° .............., inscrita no CNPJ nº ........,  

por seu representante legal, ..................., portador da Cédula de Identidade nº ...... e CPF sob o nº 

......, doravante denominada CONTRATADA, celebram o presente CONTRATO, advindo do 

Processo licitatório, Tomada de Preços nº 00004/2019, tipo menor preço, regime de execução 

conforme art. 10 da Lei 8.666/93. O presente contrato obedecerá integralmente às disposições da 

Lei Federal n.º 8666/93 e suas alterações, e demais Legislações pertinentes à matéria, sob as 

seguintes cláusulas e condições: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
1.1. O objeto do presente CONTRATO é a contratação de empresa especializada para 

implantação de pavimentação em vias públicas no Município de Santa Luzia-PB, conforme 

Convênio n° 868299/2018/MCIDADES/CAIXA. 

 

1.2. As obras e serviços deverão atender às normas, especificações e métodos da ABNT 

(Associação Brasileira de Normas Técnicas) e condições expressas neste instrumento, proposta, 

especificações técnicas. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO 
2.1. Os prazos para início e conclusão dos serviços ora contratados serão de: 

a) (05) cinco dias úteis para o início da obra, após emissão da Ordem de Serviços; 

b) (90) noventa dias para conclusão, contados da expedição da primeira Ordem de Serviços. 

c) (150) cento e cinquenta dias da vigência do contrato, contados da expedição da primeira Ordem 

de Serviços. 

 

Parágrafo 1º - Os prazos parciais ou totais poderão ser prorrogados nos seguintes casos: 

a) Por ocorrência de circunstâncias imprevisíveis, prejudiciais ao normal desenvolvimento dos 

trabalhos, caracterizado como caso fortuito ou força maior; 

b) Pelo não cumprimento, por parte da CONTRATANTE, de obrigações contratuais que 

interfiram diretamente no andamento da obra; 

c) Por suspensão temporária da obra pela CONTRATANTE; 

d) Por eventual alteração substancial do projeto. 
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Parágrafo 2° - Ocorrendo uma das hipóteses acima, deverá a CONTRATADA, dentro do prazo 

máximo de 10 (dez) dias, a partir de sua verificação, endereçar à CONTRATANTE, os 

necessários pedidos de alterações de prazos, devidamente documentados, para julgamento de sua 

procedência, ficando a decisão final a critério da CONTRATANTE. 

 

2.2. O objeto contratual poderá ser acrescido ou reduzido de acordo com o disposto no art. 65 da 

Lei Federal n.º 8.666/93. A duração do Contrato, obedecerão ao disposto no artigo 57 da Lei 

Federal n.º 8.666/93, podendo o mesmo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO 
3.1. A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor de R$ __________ (____________), 

em moeda corrente nacional, conforme proposta da vencedora anexa ao processo, consoante 

execução dos serviços. 

 

3.2. Os serviços serão medidos, para efeito de faturamento e cobrança, conforme execução das 

atividades repassadas à Contratada, a contar da apresentação da nota fiscal, devidamente 

confirmada pela Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, que ficará responsável pela fiscalização 

da obra, devendo observar a base de cálculo e recolhimento conforme Código Tributário Municipal 

- Lei Municipal Nº 796/2015, Art. 37 e 38. Se o término deste prazo coincidir com um dia sem 

expediente na Prefeitura, considerar-se-á como vencimento o primeiro dia útil imediato a este. 

 

3.2.1. O pagamento somente será liberado após autorização do setor competente, mediante 

apresentação da nota fiscal de serviços e devida autorização da concedente, com a descrição 

detalhada dos serviços prestados e confirmados pela fiscalização.   

 

3.2.2. A nota fiscal fatura com defeitos ou vício deverá ser retificada/substituída/ 

complementada sendo que o prazo de pagamento reiniciará após a regularização, sem 

quaisquer ônus para a Contratante. 

 

3.2.2.1. O fornecedor deve indicar no corpo da Nota Fiscal, a qual medicação se refere, número 

do contrato e número da licitação, sob pena de não aceitação da mesma. 

 

3.3. Os pagamentos serão efetuados através da Ordem Bancária, mediante empenho ordinário. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DA FISCALIZAÇÃO 
4.1. A fiscalização do Contrato será exercida pela Secretaria de Serviços Urbanos através dos 

técnicos e/ou outros profissionais indicados pela CONTRATANTE. 

 

4.2. A fiscalização poderá proceder qualquer determinação que seja necessária à perfeita execução 

dos serviços, inclusive terá poderes para supervisionar a execução dos serviços e especialmente 

para: 

 

4.2.1. Sustar os trabalhos de qualquer parte do projeto, sempre que considerar a medida 

necessária à boa execução da Obra; 

4.2.2. Recusar qualquer trabalho ou material que esteja em desacordo com os padrões exigidos 

pelas especificações, desenhos e demais documentos que fazem parte do presente 

CONTRATO; 

4.2.3. Decidir, por parte da CONTRATANTE, todas as questões que se levantarem no campo 

durante o andamento das obras; 

4.2.4. Entrar, em qualquer tempo, nos canteiros das obras; 
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4.2.5. Definir, com o representante da CONTRATADA, em caso de força maior, alterações de 

sequência dos trabalhos que forem julgados necessários ou convenientes. 

 

4.3. A fiscalização de que tratam os subitens anteriores não isenta a CONTRATADA das 

responsabilidades assumidas com a celebração do Contrato. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 
5.1. Disponibilizar o número mínimo de operários indicados no projeto básico nas unidades de 

serviço e nos horários definidos pelo mesmo. 

 

5.2. Todos os defeitos, erros, danos, falhas e quaisquer outras irregularidades ocorridas durante a 

execução das obras e provenientes de dissídio, negligência, má execução dos serviços ou emprego 

de mão-de-obra de qualidade inferior, serão refeitos pela CONTRATADA, exclusivamente à 

custa, dentro do prazo estabelecido pela CONTRANTE. 

 

5.3. Substituir qualquer componente da equipe que apresentar comportamento inadequado ou 

indecoroso, ou não demonstrar qualificação para os serviços que são objetos do Contrato, no prazo 

máximo de 24 horas. 

 

5.4. Não permitir que componentes das equipes de trabalho, enquanto estiverem a serviço do 

Município, executem serviço para terceiros. 

 

5.5. Manter seus funcionários sempre identificados e uniformizados durante a execução dos 

serviços. 

 

5.6. Acatar, em todos os seus termos, as determinações de segurança que venham a ser implantadas 

através de Ordens de Serviço expedidas pelo Município. 

 

5.7. Responder por quaisquer danos pessoais ou materiais ocasionados por seus funcionários em 

serviço, causados a terceiros ou a CONTRATANTE, mesmo quando utilizando equipamentos da 

CONTRATANTE. 

 

5.8. Não transferir a terceiros, no todo ou em parte, as obrigações decorrentes do contrato. 

 

5.9. Manter nas frentes de serviço pessoa autorizada a atender e fazer cumprir as determinações dos 

fiscais do MUNICÍPIO. 

 

5.10. Sanar imediatamente quaisquer irregularidades ou defeitos verificados pela fiscalização da 

Secretaria de Serviços Urbanos do MUNICÍPIO na execução da(s) obra(s)/serviço(s). 

 

5.11. Além das disposições acima, a empresa contratada estará sujeita às seguintes obrigações: 

 

5.11.1. Cumprir com o disposto no inciso XXXIII, do art. 7º da CF/88, de acordo com a lei n.º 

9.854/99, (proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre aos menores de dezoito anos e 

de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz a partir de 

quatorze anos). 

 

5.11.2. Informar imediatamente a Secretaria de Serviços Urbanos do MUNICÍPIO, 

verbalmente e por escrito, quaisquer problemas ocorridos durante a execução da(s) obra(s) 

serviço(s). 
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5.11.3. Atender as solicitações da Secretaria de Serviços Urbanos, de fornecimento de 

informações de dados sobre os serviços, dentro dos prazos estipulados. 

 

5.11.4. Cumprir integralmente o disposto no projeto básico.  

 

5.11.5. A Contratada deverá cumprir todas as disposições legais pertinentes à segurança do 

trabalho às quais estão sujeitos contratos de trabalho regidos pela CLT, independente pelo seu 

quadro de pessoal enquadrar-se nesta situação. 

 

5.12. A Contratada é obrigada a manter, durante toda a execução do contrato, as mesmas condições 

da habilitação. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DAS PENALIDADES 
6.1. - Pela inexecução total ou parcial do Contrato com o CONTRATANTE poderá, garantida 

prévia defesa, além de rescindir o Contrato, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções: 

 

I - Advertência; 

II- Multa de 10% do valor do contrato. 

III- Suspensão do direito de licitar junto ao MUNICÍPIO, por prazo não superior a 2 (dois) anos. 

IV- Declaração de inidoneidade para contratar ou transacionar com o MUNICÍPIO. 

 

PARÁGRAFO ÚNICO – As penalidades previstas no item anterior, não se aplicarão quando o 

atraso no cumprimento dos cronogramas for motivado por força maior, considerando como tal, atos 

de inimigos públicos, guerra, revolução, bloqueios, epidemias, fenômenos meteorológicos adversos 

de vulto, perturbações civis ou acontecimentos semelhante, que fujam ao controle razoável de 

qualquer das partes contratantes. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DOS EQUIPAMENTOS 

7.1. A CONTRATADA compromete-se a reforçar seus equipamentos, seja espontaneamente, seja 

atendendo a pedido da CONTRATANTE, se ficar evidenciada a insuficiência dos equipamentos 

colocados na obra para cumprimento dos prazos contratuais ou em obediência às Especificações 

Técnicas. 

 

Parágrafo Único – A complementação do equipamento em qualquer das hipóteses será feita sem 

ônus à CONTRATANTE. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DA SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS 

8.1. A CONTRATANTE poderá em qualquer ocasião, suspender definitivamente ou 

temporariamente, no todo ou em parte, o serviço objeto do presente CONTRATO, através de 

comunicação por escrito à CONTRATADA. 

 

8.2. Se a suspensão total ou parcial da obra, resultado de ato de vontade da CONTRATANTE, vier 

a prejudicar comprovadamente à CONTRATADA, poderá este, considerar rescindido o presente 

CONTRATO, caso em que se aplicará o disposto no título XIII, Artigo 47, sem que caiba à 

CONTRATADA direito de qualquer outra indenização ou acréscimo. 

 

8.3. A CONTRATADA, após recebido o aviso de suspensão deve: 

 

1 – Suspender os trabalhos na data fixada pelo aviso, e durante determinado por ele. 
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2 – Não emitir novas ordens ou sub - contrato para aquisição de materiais, serviços ou facilidades 

relacionados com os trabalhos suspensos, durante o tempo requerido pelo aviso. 

 

3 – Fazer todo o esforço possível para obter a suspensão, em termos satisfatórios à 

CONTRATANTE, de todas as ordens, sub - contrato e contratos de aluguéis para o tempo que for 

determinado pelo período de suspensão. 

 

4 – A menos que especialmente determinado de outra maneira no aviso, a CONTRATADA deve 

continuar a ser responsável pelas obras, incluindo as partes nas quais os trabalhos foram suspensos, 

não cessando, no entanto as obrigações da CONTRATANTE, inclusive com o pagamento dos 

encargos com a manutenção da paralisação à CONTRATADA, enquanto perdurar a paralisação. 

 

CLÁUSULA NONA – DA PRORROGAÇÃO 

9.1. Quando for justificadamente necessário prorrogar o prazo contratual, o mesmo será feito 

automaticamente, do prazo inicialmente contratado, sem que seja motivo de qualquer indenização 

financeira à Empreiteira, embora preservando o equilíbrio Econômico - Financeiro do Contrato. 

 

CLÁSULA DÉCIMA – DA RETOMADA DOS SERVIÇOS 

10.1. Após o recebimento do aviso por parte da contratante, para retornar os trabalhos suspensos, a 

CONTRATADA, deve imediatamente fazê-lo dentro do prazo no aviso. Qualquer reclamação por 

parte da CONTRATADA, pela extensão do prazo que resultar da suspensão, deverá ser feita 

imediatamente à CONTRATANTE. Dentro do prazo de até 08 (oito) dias contados do 

recebimento do aviso de retomada do trabalho, a contratada deverá submeter à aprovação da 

CONTRATANTE um novo cronograma de construção. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA ACEITAÇÃO E RECEPÇÃO DA OBRA 

11.1. A recepção da obra será precedida das verificações por parte da CONTRATANTE, para 

comprovação da perfeita execução e funcionamento de todos os serviços contratados. 

 

11.2. A entrega da obra poderá ser feita parcialmente, à medida que cada parte for concluída. 

 

11.3. Decorrido o prazo de 30 (trinta) dias de conclusão das obras, comprovadamente em pleno e 

perfeito funcionamento, levar-se á o Termo de Recebimento Definitivo das Obras, sem renúncia, 

entretanto, do disposto no Código Civil a respeito da empreitada de mão-de-obra. A 

CONTRATADA deverá acompanhar e facilitar por todos os meios ao seu alcance, a comprovação 

da perfeita execução de todos os serviços contratados. 

   

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO: 
12.1. O contrato será rescindido de pleno direito, independente de notificação ou interpelação 

judicial ou extrajudicial, sem qualquer espécie de indenização, nos casos previstos nos artigos 77 e 

78, obedecendo, ainda, ao disposto nos artigos 79 e 80 da Lei 8666/93. 

 

12.2. Havendo possibilidade legal de a rescisão ser solicitada pela CONTRATADA, esta deverá 

notificar a CONTRATANTE, mediante documento protocolado, devidamente fundamentado e 

comprovado. 

12.2.1. A rescisão administrativa será apreciada e precedida de autorização escrita e 

fundamentada da autoridade competente, devendo a contratada manter a execução do 

contrato pelo prazo necessário para a administração efetuar nova contratação. 
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

13.1. As despesas decorrentes da contratação dos serviços previstos nesta Tomada de Preços 

correrão à conta da Dotação Orçamentária:  

CONVÊNIO N° 868299/2018 - MINISTÉRIO DAS CIDADES E CONTRAPARTIDA DA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA/PB. 

02.050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS 

15.451.1004.1018 - Implantação, Ampliação ou Melhoria de pavimentação (asfáltica ou 

paralepípedo). 

Elementos de Despesa: 

4490.51 - 1001 - Obras e Instalações. 

4490.51 - 1510 - Obras e Instalações. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA SUBCONTRATAÇÃO 

14.1. 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. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO 
15.1. As partes elegem o Foro de Santa Luzia-PB, para dirimir quaisquer dúvidas advindas do 

presente CONTRATO. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DISPOSIÇÕES GERAIS  

16.1. A CONTRATANTE, quando fonte retentora, descontará dos pagamentos que efetuar, os 

tributos a que esteja obrigado pela legislação vigente, fazendo o recolhimento das retidas nos 

prazos legais. 

O CONTRATO deverá ser registrado no CREA conforme determina a Lei Federal n.º 5.194, de 

24 de dezembro de 1966, combinado com a Resolução n.º 194 de 22 de maio de 1970 do 

CONFEA. 

E por estarem justos e contratados, mandaram digitar o presente instrumento em 02 (duas) vias 

de igual forma e teor, para um só efeito legal, que assinam com as testemunhas abaixo. 

 

Santa Luzia-PB, _____ de ____________ de 2019. 

 

________________________________________ 

JOSÉ ALEXANDRE DE ARAÚJO 

Prefeito Constitucional 

CONTRATANTE 

________________________________________ 

Representante da Contratada 

NOME DA CONTRATADA 

CONTRATADA 

 
 

Testemunhas: 

 

1-______________________________  

Nome: 

CPF: 

2-______________________________  

Nome: 

CPF: 



 

 

 

 

 

 

 

E ST AD O  D A P AR AÍ BA  

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA – PB 

 

 

 

 

 

 

ANEXO III - MODELO DE DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

 

 

À 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - PB 

TOMADA DE PREÇOS N° 00004/2019  

 

 

 

 

A empresa ______________________________________, inscrita no CNPJ nº 

________________________, por intermédio do seu representante legal o (a) Sr (a) 

________________________________, portador(a)  Carteira de Identidade _______________ e 

do CPF nº  ______________Declara, sob às penas da Lei, para fins da Tomada de Preços nº 

00004/2019, que não foi declarada INIDÔNEA para licitar ou contratar com a Administração 

Pública, nos termos do inciso IV, do  artigo 87 da Lei 8.666/93 e suas alterações, e que 

comunicaremos qualquer fato ou evento superveniente a entrega dos documentos de habilitação, 

que venham alterar a atual situação quanto à capacidade jurídica, técnica, regularidade fiscal e 

idoneidade econômico-financeira. 

 

 

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

 

 

 

_________________________________________________ 

 Carimbo (ou nome legível) e assinatura do Representante legal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

E ST AD O  D A P AR AÍ BA  

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA – PB 

 

 

 

 

 

 

ANEXO IV - MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO 

 

 

À 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - PB 

TOMADA DE PREÇOS N° 00004/2019 

 

 

A empresa ______________________________________, inscrita no CNPJ nº 

________________________, por intermédio do seu representante legal o (a) Sr (a) 

________________________________, portador(a)  Carteira de Identidade _______________ e 

do CPF nº  ______________Declaro, sob as penas da Lei, para fins desta licitação, que cumpre 

com o disposto no inciso XXXIII, do art. 7º. da Constituição da República Federativa do Brasil, 

bem como comunicarei qualquer fato ou evento superveniente à entrega dos documentos de 

habilitação, que venha alterar a atual situação. 

“Art.7º, XXXIII, da CF/88 – proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre aos menores de 

dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz a partir 

de quatorze anos.” 

 

 

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

 

 

 

 

_________________________________________________ 

 Carimbo (ou nome legível) e assinatura do Representante legal 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

E ST AD O  D A P AR AÍ BA  

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA – PB 

 

 

 

 

 

 

ANEXO V - MODELO DE DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA  

E EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 

 

 

À 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - PB 

TOMADA DE PREÇOS N° 00004/2019 

 

 

 

A empresa _____________________________, inscrita no CNPJ nº ________________, 

para fins de participação no Processo Licitatório Modalidade Tomada de Preços nº 00004/2019, 

por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr(a). __________________________________, 

portador(a) da Carteira de Identidade nº ______________(órgão expedidor:___________ e do CPF 

nº _________________,  DECLARA, para fins legais, ser microempresa / Empresa de pequeno 

porte, nos termos da legislação vigente. 

 

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

 

 

 

__________________________________________________________ 

Carimbo (ou nome legível) e assinatura do Representante legal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

E ST AD O  D A P AR AÍ BA  

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA – PB 

 

 

 

 

 

 

ANEXO VI - DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO 

 

 

À 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - PB 

TOMADA DE PREÇOS N° 00004/2019 

 

 

Ref.: Proposta para execução das obras do ___(nome da obra)___. 

 

Prezados Senhores, 

 

Tendo examinado o Edital nº ___(inserir o nº)___, eu, ___(nome do profissional)___, portador da 

carteira e registro o CREA número ____, declaro estar ciente e de acordo com a minha indicação 

pela empresa ___(razão social da Empresa Licitante)___, como responsável técnico pelos 

trabalhos objeto da licitação em referência. 

 

 

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

 

 

 

 

____________________________ 

Profissional 

(nome e assinatura) 

 

 

 

 

                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

E ST AD O  D A P AR AÍ BA  

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA – PB 

 

 

 

 

 

 

ANEXO VII - MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE 

PROPOSTA 

 

 

À 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - PB 

TOMADA DE PREÇOS N° 00004/2019 
 

 

(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. 

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

 

____________________________________________________ 

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

 




