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EDITAL DE LICITAÇÃO TIPO MENOR PREÇO 

 

TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2018  
 

OBJETO: Contratação de empresa especializada para implantação de 

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

convênio n° 848001/2017. 

 

DATA DA REUNIÃO: 22/08/2018, às 08:00 HORAS. 

 

VALOR DA OBRA: R$ 745.928,75 (setecentos e quarenta e cinco 

mil, novecentos e vinte e oito reais e setenta e cinco centavos). 
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PROTOCOLO DE ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO 

  

REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2018 

 

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 00003/2018 

 

 

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 

001/2018, 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 22 DE AGOSTO DE 2018, 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° 848001/2017. 

1.2. Importa a presente licitação o valor de R$ 745.928,75 (setecentos e quarenta e cinco mil, 

novecentos e vinte e oito reais e setenta e cinco centavos). 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° 848001/2017 - 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 Obras de infraestrutura Urbana 

23.695.1037.1025 - Implantação de Infraestrutura Turística 

Elementos de Despesa: 

4490.51 - 0000 - Obras e Instalações. 

4490.51 - 0052 - 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 00003/2018 

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 00003/2018  

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. Cédula de identidade dos sócios. 

 

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 Estadual ou Municipal, se houver, relativo 

ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto 

contratual; 

 

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 seus responsáveis técnicos 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, 

devidamente acompanhada de Certidão de Acervo Técnico, expedida pelo CREA, de 
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características iguais ou semelhantes, limitadas exclusivamente às parcelas de maior relevância 

e valor significativo do objeto da licitação, conforme a seguir: pavimentação em paralelepípedo. 

 

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, com firma 

reconhecida em cartório. 
 

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. Demonstração da experiência do engenheiro civil responsável técnico, com declaração 

autorizando sua inclusão na equipe, devidamente preenchido e assinado para cada um dos 

profissionais detentores de acervo técnico, 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$ 7.459,29 (sete mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais e vinte e nove centavos), 
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correspondente a 1% (hum por cento) do valor da obra, nos termos do artigo 31, inciso III da Lei 

8.666/93 e suas 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 até 24 (vinte e quatro) horas 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 180 

(cento e oitenta) 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 Cronograma físico – financeiro, compatível com os prazos para conclusão 

da obra, de 180 (cento e oitenta) dias corridos. 

 

j) 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; 

 

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. 
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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, sob pena de recebimentos dos envelopes de 

habilitação e proposta de preços. 

 

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.  

 

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. 
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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; 

 

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. 
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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; 

 

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. 
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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). 

 

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. 
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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 
 

  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; 
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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 240 (duzentos e quarenta) dias e o prazo da 

execução da obra será de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da emissão da Ordem de Serviço, 

podendo ser prorrogado, a critério exclusivo da Administração Municipal, mediante Termo 

Aditivo. 

 

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 
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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). 

 

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. 
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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 

PREFEITURA. 

 

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

seguinte fórmula: 

 

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

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. 
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    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 

 

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

transcritos: 

 

Anexo I – Projeto Técnico;  
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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 –  Experiência e 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.  

 

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 
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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, 03 de agosto de 2018. 

 

 

 

 

 

Everaldo Martins de Oliveira 

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

 

 
TOMADA DE PREÇOS N° 00003/2018 

 
 
 

1-Planilha Orçamentária; 

2-Cronograma Geral; 

3-Memória de Cálculo; 

4-Memorial Descritivo e Especificações Técnicas; 

5-PLE - Planilha de Levantamento de Eventos; 

6-Sinalização; 

7-Relatório Fotográfico. 
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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 nas Ruas João Evangelista da Nóbrega, José Frade, 

Rua do Matadouro, Regina Maria Dantas, Severino Cândido da Silva, Trecho da Rua Antônio Birro, 

Luís de França, Trecho da Rua do Meio e Rua Projetada 12, 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. 
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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; 

D. -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; 

Contrato: 1043011-08 4 
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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 responsáveis, 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. Qualquer dúvida ou 

irregularidade observada nos projetos ou especificações deverá ser previamente esclarecida 

com o proprietário e autor do projeto. 

Contrato: 1043011-08 5 
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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 PRELlMINARES 
Antes do lnfclo das obras, a empreiteira se responsabilizará em entrar em contato com a 

concessionária de energia local para remanejamento 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 inrclo 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, conforme quadros de 

cubação anexos. Os serviços de corte e aterro serão realizados de modo que as ruas que precisem 

destes serviços fiquem regularizadas ao final do serviço, aptas a receberem o pavimento, sem que 

prejudiquem os serviços de pavimentação, e ajudem as condições de locomoção pelas mesmas. 

Contrato: 1043011..08 11 ( 6 ·5·~-~ nes 
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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. 

3,() 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 f im 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 ta l 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. 

Caso alguma rua possua uma declividade consideravelmente alta, deverá ser executado um 

cinturão de travamento, conforme projetos. 
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4.1- Caiação 
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Será executada a caiação do meio-fio, após o seu assentamento. 

4.2 - Calçada 

Será executada em concreto de FCk = 20 Mpa, espessura de 7 em, preparo mecânico, já 

incluso as juntas de dilatação em madeira. 

4.3 - Rampas de Acessibilidade 

As rampas serão executadas conforme a NBR 9050/04. As mesmas terão pisos táteis 

direcionais e de alerta (ladrilhos) dispostos na rampa de acordo com projeto anexo. Os pisos táteis 

serão em blocos de concreto pré-moldado (ladrilho) e obedecerá ao dimensionamento do projeto 

específico. 

4.4- 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. Os detalhes das 

placas estão dispostos em projeto anexo. 

4.5- 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 939 A 959 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 MfNIMO, 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: 1043011-08 
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4.6- Suporte e travessa para as placas 

Deverão ser confeccionados suportes e travessas para sustentação das placas. 

4. 7 - Piso podotátil 

Os pisos podotáteis deverão ser instalados e dispostos de forma que criem uma rota 
acessível para deficientes visuais, executados em blocos de concreto pré-moldado (ladrilho), dos 
mesmos tipos que os ladrilhos das rampas. 

5.0 DRENAGEM 
5.1-locação da drenagem 

Como primeiro passo de instalação da obra, será feita a topografia de campo e, tendo em 

vista além das exatas locações das obras, detectar a exata posição de pontos onde vão ser 

instalados pontos de captação de águas pluviais, sejam bocas de lobo, grelhas, escadarias ou 

rampas. 

5.1.1. A empreiteira deverá estaquear a linha de passa~em dos coletores de 20 em 20 

metros. Deverá ser efetuado o desenho do perfil da tubulação, aí se mostrando as interferências 

encontradas. 

5.1.2. Ao longo da diret riz do coletor, deverão ser deixadas R.Ns. (Ref. de Nível) auxiliares 

de 200 em 200 met ros, em locais de fácil visibilidade e de difícil danificação. Esses R.Ns. estarão 

amarrados ao R.N. utilizado no projeto. 

5.1.3. Os nivelamentos e contranivelamentos dos R.Ns. auxiliares serão feitos pelo 

sistema geométrico, sendo admissível um erro máximo de Smm. por quilômetro, conforme NB 

37 da ABNT. 

No término da obra, serão entregues os desenhos "como construído", desenhos estes 

que serão executados paralelamente à execução das obras. Nesses desenhos, além do sistema 

pluvial, deverá: constar a localização de outros serviços públicos subterrâneos encontrados 

durante a abertura das valas. 

Contrato: 1043011-08 9 



5.2. - Abertura da vala 
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5.2.1. A abertura da vala será feita de maneira que assegure a regularidade do seu fundo, 

compatível com o greide da tubulação projetada e a manutenção da espessura prevista para o 

lastro inferior à t ubulação. 

5.2.2. A largura de escavação será aquela necessária para a colocação do t ubo, com a vala 

devidamente escorada. 

A largura da vala será igual ao diâmetro do tubo, acrescida de 0,60m para diâmetro até 

0,40m e de 0,80m para diâmetros superiores a 0,40m. Esses valores serão seguidos para va las de 

profundidade até 2,00m. Para profundidades maiores, para cada metro ou fração se acrescenta 

mais 0,10m na profundidade da vala. 

5.2.3. Proteção contra danificação 

Durante a abertura da vala, deverão ser feitas todas as proteções a outros serviços 

públicos enterrados e proteção a edificações que possam ser danificadas ou prejudicadas pela 

abertura das valas, ou pelo abaixamento do lençol freático. 

5.3. - Escoramento de vala 

Com a vala aberta, deverá ser providenciado o pontaleteamento para auxiliar na 

execução dos serviços de drenagem. O escoramento deverá ser retirado cuidadosamente, à 

medida que a vala for sendo reaterrada e compactada. 

5.4. - Colchão de areia. 

Será executado com areia um colchão com espessura de Bem para receber o tubo de 

drenagem. 

5.5. - Fornecimento, recebimento e assentamento dos tubos. 

5.5.1 Tubos de concreto. 

Os tubos de concreto simples atenderão à EB-6 e os de concreto armado a EB-103. As 

classes a usar serão definidas em cada trecho no projeto. A par das exigências das 

normas, seguir-se-ão os seguintes critérios de recebimento dos tubos, baseados do Dep. 

Saneamento da SURSAN - Guanabara.' 
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"NORMAS PARA RECEBIMENTO DE TUBOS DE CONCRETO CENTRIFUGADO OU VIBRADO, PELOS 

DEPOSITO$ E OBRAS DO DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO DA SURSAN ESTADO DA 

GUANABARA". 

1) Fratura tendo largura maior que 0,002Sm, com o comprimento contínuo, transversal 

ou longitudinal, numa extensão de 0,30m ou mais, constituirá motivo de rejeição. 

2) Fratura deixando ver duas linhas viáveis de recepção, mesmo não tendo a largura de 

0,0002Sm ou mais, que se estenda transversal ou longitudinalmente por mais de 0,30m, 

constituirá motivo de rejeição. 

3) Fratura que se assemelhe a uma simples linha, como se fosse um fio capilar visível, 

interna e externamente na superfície do tubo, constituirá motivo de rejeição. 

4)Fratura que se assemelhe a um fio capilar, mas que não seja visível nas duas faces do 

tubo, não constituirá motivo de rejeição. 

S)Mistura imperfeita de concreto ou moldagem constituirá motivo de rejeição. 

6)Qualquer superfície do tubo que apresente "ninho de abelha" será motivo para 

rejeição, pois as superfícies internas ou externas deverão ser suficientemente lisas. 

7)Qualquer vestígio de que a superfície do tubo tenha sido retrabalhada após a sua 

fabricação constituirá motivo de rejeição. 

8)Variação na medida do diâmetro interno, fora da especificação das Normas Técnicas da 

Associação Brasileira de Normas Técnicas, será motivo de rejeição. 

9)Quando armado, se a armadura do tubo estiver exposta, constituirá motivo de rejeição. 

lO)Deficiências na espessura da parede do tubo, em relação ao recomendado pelas 

Normas Técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas, constituirá motivo de rejeição. 

ll)Qualquer obliquidade do corpo do tubo de relação à bolsa constituirá motivo de 

rejeição. 

12)Quando o tubo for percutido com batidas de um martelo leve, deverá emitir som 

claro, caso contrario constituirá motivo de rejeição. 
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13)Dever-se-á, para fins de exames tecnológicos, obedecer às normas de tubo para 

esgotos sanitários e de t ubos para águas pluviais da Associação Brasileira de Normas Técnicas 

(ABNT). A firma deverá fornecer sem ónus para o Departamento, os tubos necessários para os 

referidos exames. 

14) A falta de data, marca e qualidade do tudo constituirá motivo de rejeição. 

"Maio/72". 

Os tubos serão de ponta e bolsa, junta rígida, (argamassa de cimento e areia). 

Em casos especiais, poder-se-á optar por tubos com juntas elástica (de borracha), mas 

isso deverá ser previsto no projeto, ou nas especificações, ou nas condições de contratação. 

5.6. - Reaterro de vala. 

Instalada a t ubulação e aprovada pelo "teste de fumaça, começará o reaterro. O reaterro 

se fará com camadas de 30 em de espessura bem compactados, usando-se equipamento 

mecânico. 

Até 30 em acima da geratriz superior do tubo, o material do reaterro será escolhido, 

evitando-se material com pedras, terra vegeta l, dando-se preferência aos solos argilosos. 

Na compactação do aterro, será feito o controle de umidade do material, procurando-se 

chegar próximo à umidade ótima (MB-33 da ABNT - Ensaio Normal de Compactação) e para se 

dotar um grau de compactação superior a 95%. 

Toda a camada de terra para aterro que por motivo de encharcamento tiver umidade 

excessiva deverá ser escarificada de maneira - reduzir sua umidade, até alcançar a tolerância de 

umidade prevista. 

S. 7. - Remoção e reposição. 

Caso a drenagem seja instalada em algum trecho que possua pavimentação, deverá ser 

providenciada a remoção do pavimento existente e, após a instalação da drenagem, a reposição 

da pavimentação original. 
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5.8. - Boca-de-lobo com grelha 

A captação do escoamento superficial das sarjetas para as galerias pluviais é feita por 

intermédio das bocas-de-lobo. As bocas-de-lobo devem ser localizadas de maneira a conduzirem 

adequadamente as vazões superficiais para as galerias. Nos pontos mais baixos do sistema viário 

deverão ser necessariamente colocadas bocas-de-lobo a fim de se evitar a criação de zonas mortas 

com alagamento e águas paradas. 

Figura 1. Exemplo de boca-de-lobo com grelha. 

Como a lâmina d'água é inferior à altura da guia, a equação utilizada para descobrir a 

capacidade de engolimento da boca-de-lobo será a seguinte: 

Q =1,655 X P X y'..S 

onde, 

Q- vazão máxima de engolimento da boca-de-lobo (m3/s); 

P- perímetro da abertura da grelha, descontando os lados pelos quais a água não entra, como por 

exemplo, o lado junto à f ace do meio-fio (m); 

y- nível d'água próximo à abertura da boca-de-lobo (m). 

Considerando que todas as bocas-de-lobo utilizadas são iguais, as capacidades de engolimento para 

cada uma delas também serão. Sendo P = 1,72 m {1,00 + 2x0,36) e y = 0,12 m, o valor encontrado 

foi de 0,11833094 m3/s, mas na prática esse valor é um pouco diferente. 
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Considerando que pode existir alguma obstrução por detritos, irregularidades no pavimento 

e alguns outros fatores mais, é aconselhável utilizar um fator de redução da capacidade de 

engolimento das bocas-de-lobo, como mostrado na tabela abaixo: 

Ux=alização na 
sarjeta 

Ponto Baixo 

Ponto 
lntermed iário 

Tipo de Boca de 
Lobo 

De guia 
CoD\ grelha 
Coxnbinada 

% permitida sobre o 
valor teórico 

80 
50 
65 

~ü 80 
grelh.a longitudi.nal 60 
grelha transversal } 
ou longitudinal com ---- 60 
barras transversais~ 1:10% dos valores 
combinadas ----- indicados para a grelha 

correspondente 

Tabela 1. Fator de redução para bocas-de-lobo 

O fator de redução encontrado para ponto baixo foi de 50%, já que o tipo de boca-de-lobo 

utilizado foi o com grelha. A capacidade real de engolimento será dada pela multiplicação da vazão 

máxima teórica de engolimento da boca-de-lobo pelo fator de redução encontrado, resultando em 

0,05916547 m3/s. 

Considerando agora o valor acima encontrado, podemos locar uma quantidade correta 

de bocas-de-lobo ao longo das vias para que toda a água pluvial seja escoada adequadamente 

pelas sarjetas até encontrarem uma boca-de-lobo no seu caminho, sem que haja problema 

algum de transbordamento de água durante esse processo. Esse valor foi encontrado para cada 

rua dividindo a vazão total pela vazão de engolimento da boca-de-lobo escolhida, arredondado 

para um número inteiro. Sendo assim, foi encontrada a quantidade necessária para cada rua 

conforme quadro de cálculo das bocas-de-lobo anexo. 

5.9. - Poços de queda 

Além de proporcionar acesso aos condutos para sua manutenção, os poços de queda 

também funcionam como caixas de ligação aos ramais secundários. 

Os poços serão construídos em alvenaria. O fundo do poço é de concreto e possui uma 

canaleta de seção semicircular para o escoamento da água. A tampa deverá ser executada em 
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concreto armado, conforme detalhe construtivo. Para auxiliar na redução da velocidade da água, 

deverá ser executado um anteparo em alvenaria no interior do poço. 

As tampas dos poços, assim como as molduras onde se encaixam, devem ser de ferro 

fundido com peso variando entre 90 kg {quando submetidas a tráfego leve) e 270 kg (em vias 

principais). As tampas não podem ser lisas para evitar que os veículos derrapem ao trafegar sobre 

elas. 

O detalhe construtivo do poço de visita segue anexo ao projeto. 

5.10.- Ponta de ala 

O destino final das águas, as quais seguem uma tendência natural de unirem-se ao final 

da Rua Projetada 12, seguindo pela Rua do Matadouro, deverão ser destinadas através de uma 

ponta de ala. 

5.11.- Vazão e delimitação da bacia 

A partir da topografia foi feita uma análise do escoamento superficial do terreno. Assim, 

foram delimitadas as bacias para cada rua, considerando as ruas que contribuam para a mesma. 

1- CÁLCULO DA VAZÃO "Q'' 

Tendo em vista o pequeno porte da bacia hidrográfica, será utilizado o Método Racional 

para o cálculo das vazões de dimensionamento das estruturas do sistema de microdrenagem, 

conforme abaixo: 

Onde: 

Q = 0,278 · C · i ·A 

Q- Vazão {m3/s}; 

C- Coeficiente de escoamento superficial; 

I- Intensidade média da precipitação (mm/h); e 

A- Área da bacia (ha). 

Contrato: 1043011-08 Enu<'llht:lro C 1 
PE~.!J S ,·;:do~ S. ~r:r-1· s 

GREC,Ifle: 16 60. ~-5 IS 



ESTADO DA PARAfBA 

PREFEITURA DE SANTA LUZIA 
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPfPEDO 

O coeficiente "C" pode ser obtido a partir do quadro 01, dentro dos critérios 

recomendados na publicação Engenharia de Drenagem Superficial (Paulo Sampaio Wilken, pág. 

107- CETESB/1978), sendo utilizado neste projeto o valor 0,70 para o escoamento nas ruas e 0,6 

para o escoamento no lote. O valor final é encontrado através da média ponderada utilizando as 

áreas de contribuição. 

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

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

específica- Chuvas Intensas no Estado da Paraíba- UFPB. 

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

K .T"' 
z=----

(t + B)" 

Onde I é a intensidade máxima (mm/h); T expressa a frequência em termos do tempo de 

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

locais. 

A curva IOF escolhida foi a do Município de Patos já que Santa Luzia está dentro da área de 

abrangência do mesmo. Os coeficientes B, n, m e K adotados estão na tabela 02. 

· ~c~~L:tt· · n•Jhd•o (.l 11 ' · 16 
a· lo1&04 ... Contrato: 1043011·08 



ESTADO DA PARAfBA 

PREFEITURA DE SANTA LUZIA 
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPfPEDO 

Ta be La 2- Coeficientes B, n, m e K das EQuações de Chuva Obtidas 
Nome Lat (s) Lon (w) N* Período B n m K 
A Navarro 60441 38~7' 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' 15 (67-94) 10 0,729 o, 181 813 
C. Grande 7°14' 35°52' 11 (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°50' 35~9' 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' 36~5' 16 (79-94) 8 0,543 0,168 492 
ltaporanga ~19' 38~' 12 (65-83) 15 0,580 0,083 527 
J. Pessoa 7°8' 34°53' 6 (81-86) lO 0,398 0,087 290 
Monteiro 7°52' 3r/' 9 (67-86) 10 0,604 0,295 392 
Patos 701 I 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 0,651 0,301 352 
(•) N ... Número de anos de observação usados no trabalho 

Assim, I =120,12937 mm/h. 

Os cálculos das vazões em cada rua, através das delimitações de suas áreas de 

contribuição, foram feitos em tabela excel, a qual segue anexa. 

Portanto, utilizando a razão entre a vazão na rua e a capacidade de engolimento da boca

de-lobo com grelha, obtém-se a quantidade de bocas-de-lobo necessárias para suprir a vazão na 

rua. 

Santa Luzia/PB, 11 de Julho de 2018 

Contrato: 1043011·08 
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART 
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 

CREA-PB I ART OBRA / SERVIÇO 
N° PB20180181250 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Para1ba 

___ 1. Responsável Técnico 

PEDRO SOUZA DOS SANTOS LEITAO NUNES 

Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL 

Empresa contratada: CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SÁTIRO- ME 

RNP: 161604632-5 

Registro: 000033758-3 

INICIAL 

___ 2.Contra~nte ------------------------------------------
Contratante: Prefeitura Municipal de San~ Luzia 

PRAçA Estanlslau de Medeiros 

Complemento: 

Cidade: San~ Luzia 

Pais: Brasil 

Telefone: Ema i I: 

Celebrado em: 

CPF/CNPJ: 09.090.689/0001-67 

N°: s/n 

Bairro: AntOnio Bento de Morais 

UF: PB CEP: 58600000 

Contrato: Não especificado 

Valor: R$ 1.500,00 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO 

Ação Institucional: Outros 

___ 3. Dados da Obra/Serviço 

Proprietário: Prefeitura Municipal de San~ Luzia 

RUA DIVERSAS 

Complemento: 

Cidade: San~ Luzia 

Telefone: 

Coordenadas Geográficas: 

Data de Inicio: 06/03/2018 

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO 

___ 4. Atividade Técnica 

Email : 

Latitude: O Longitude: O 

Previsão de término: 20/03/2018 

CPF/CNPJ : 09.090.689/0001-67 

N°: S/N 

Bairro: SEDE DO MUNICiPIO 

UF: PB CEP: 58600000 

1- DIRETA Quantidade Unidade 

5 - PROJETO > 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 PARALELEP(PEDOS 

5 - PROJETO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> 
INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL-> PAVIMENTAÇÃO-> #1478- EM PARALELEPiPEDOS 

9 - ESPECIFICAÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS- CONSTRUÇÃO CIVIL-> 
INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL-> PAVIMENTAÇÃO-> #1478- EM PARALELEPiPEDOS 

1,00 

1,00 

11 .671,80 

1,00 

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART 

___ 5. Observações 

un 

un 

m2 

un 

PROJETO, ORÇAMENTO, ESPECIFICAÇÕES E PROJETO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEP(PEDO 
GRANiTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNIC(PIO DE SANTA LUZIA- PB. 

___ 6. Declarações -------------------------------------------

___ !·Entidade de Classe --------------------------..,-.,....--,---,----,,-,-------
NENHUMA- NAO OPTANTE 

___ 8. Assinaturas 

Declaro serem verdadeiras as informações acima 

____________ de _____________ de ___ __ 

Local data refeltura Municipal de Santa Luzia- éNPJ: 09.0 _ ~(ClQÕf~.l\0 
e j\\e)(Glno __ \1 uoona~. 

___ 9. Informações j05 e'-''º CO""' c n.<l. . 5 .:> "' 
)"'I ; ,.l/.4 j \V• O a .. f'u 

• A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentaçao do comprovante do pagamento ou conferência no si~rcfõ,'Cr'ef! 'santa Lull 
f>!el. Mil~' · t. ~ 

___ 10.Valor ---------------------------------------------
Valor da ART: R$ 82,94 Pago em: 21/03/2018 Nosso Número: 2343806 

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://crea-pb.sitac.eom.br/publiccl, com a chave: YWZ2.8 

Impresso em: 22/03/2018 às 11:13:53 por. , ip: 177.154.52.34 



CAIXA PLE - Planilha de Levantamento d e Eve ntos 
Evenlograma e Quanlilativos 

II"OPEJtAçAo 
1043011-08 

II"SICOIIV !GIQOV 
'JOÃO PESSOA - PB 

GESTOR 
MCIOAOES 

PROI'OIIDITE I TOIIADOR 

Oescrlçlo 

1.2 

2.0 . 

2.1 

3.0 

Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto. confeccionada em 

Serviço 3.1 c:onaeto pré.fablicado, dimensões 100X15x13x:JO em 
M 

(comprimento x base inferior x base superior x altura). para vias 
urbanas (uso viário). 

Serviço 3.2 
Pavimento em paraleleplpedo sobre oo1c11ao de areia rejontado 
com atgamassa de cimento e areia no traço 1:3 (pedras pequenas M' 
30 a 35 pecas porm2) 

Nlvel 4.0 · DIVERSOS - ·-·- ' ' . . -:- ~ ... · - .. .. . ,.; ~ .. ' : ': . '. 

Serviço 4.1 Caiação int ou ext sobre revestimento liso e/adoção de fixador com 
M' duasdemaos 

Serviço 4.2 M' 

Serv' 4.3 UNO 

Serviço 4.4 Placa esmaltada para identifiCação nr de Rua, dimensões 45x25cm UNO 

~ 4.5 M' 
Se · 4.6 UNO 

Serviço 4 .7 M' 

NIWI · B ... 
Nlvel 1.0 

Serviço 1.1 M' 

Nfvel 2.0 

Serviço 2.1 Regularizaçao de supemcies em terra com motoniveladora M' 

Nlvel 3.0 l'AVIMENTAÇ O 

Z7.477 v006 micro 

122,60 

367,80 

.- . ~ ~t -~ 

30,65 

127,35 

4,00 

2,00 

0,13 
1,00 

22,25 

392,00 

392,00 

~ 
w <( o o 
~ ~ Frentes deObno: u.-
-w<'< o :3~ 0:: -.o Q. 
.;:W 

~ ::.o:: 
0:: 

Agrupa dor de Eventos 6 

373.89 

0,55 
I • .. ... '· ~ ' . ~· - .. . ··. · . 

34,29 4203,95 J.RUA 1 - Pavimentaçao e meio-fio 122.60 

57,55 21.166,89 J.RUA 1 - Pavimentação e meio-fio 367,80 

: - ...... ·.-..... ., • •. ·1 ·.J ... 

1,27 38,93 3-RUA 1 - Pavimentação e meiO-fio 30,65 

47,81 6.088,60 4-RUA 1 • Passeio e sinaraaçao 127,35 
I 

424,30 1.697,20 4-RUA 1 - Passeio e sina r 4 00 

95,62 191,24 4-RUA 1 • Passeio e sinalização 2,00 

182,69 23,75 4-RUA 1 - Passeio e sina o 0,13 

100,90 100,90 4-RUA 1 - Passeio e si"la 1,00 

55,59 1.236,88 4-RUA 1 • Passeio e sinaizaçâo 22.25 

-- . .. . . 
--- :--= .. -s~ :~. ·.• 

0,33 129,36 392,00 

.. .. 

0,55 215,60 392,00 

'=""';;. t-"-· "';:f • u .·. ~·-

~ 1& 

1 



CAIXA PLE - Planilha de levantamento de Eventos 
Evenlograma e Quantitativos 

Serviço 

Nlvel 

Serviço 

Nlvel 3.0 ' 

Assenlamento de g'-'3 (meio-tio) em lmCho reto, oonfeocionada em 

Serviço 3.1 concteto prlHabOcado, dimensoes 100x15x13x30 an 
(comprimento x base infetior x base superior x aiti.Ka), para vias 
urbanas (uso víáOO). 

Serviço 3.2 
Pavimento em paraleleplpedo sobre colchao de areJa rejunlado 
com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 (pedras pequenas 
30 a 35 pecas por m2) 

Nlvel 4.0 . DIVERSOS , :·...- ... ' r' .. ,<y . • 

Serviço 4.1 Caiaçao int ou ext sobre revestmento liso e/adoçao de fixador com 
duasdemaos 

Serviço 4.2 

4.3 

4.4 Placa esmaltada para identfficaçao nr de Rua, dimensões 45X25an 

4.5 
4.6 de sinal 

4.7 

B ·. --...~---- \ '!. : ... 
1.0 :-i'.:· 

1.1 Serviços topográfiCOs para pavimenlaçao, inclusive nola de 
serviços, aoompanhamento e greide 

2.0 MOIIIMENTO E TERRA 

2.1 Regulatlz.açao de superlicieS em terra com motoniveladora 

3.0 PAVIMENTA º ' .. --

H.477 v006 micro 

M 

w 

... ~.-' -~. 

w 

w 
UNO 

UNO 

w 
UNO 

w 
••f ...... 
.. 
M' 

M' 

< 
~ õ: <o < o:! 

:ll z"' ª~ o < -< 
Frentes de Obra: <r o <- üi z om 

(5(/) ~8 oQ :ll 

~~ "'o õõ 8 
<Z ~~ UH- < ::>< <rZ ::> <r o Ir 

7 8 9 

373,89 

·. ·:r ?i<! nn:t<~~~o::i.~·:t•l 

0,55 .. '. ·- . 

122.60 34,29 

367,80 57,55 
I 

-~ 

30.65 1,27 

127,35 47,81 6.088,60 4-RUA 1 - Passeio e sinalizaçao 

4,00 424,30 1.697,20 4-RUA 1 -Passeio e sinal' o 

2,00 95.62 191.24 4-RUA 1 ·Passeio e sinalizaçao 

0,13 182.69 23.75 4-RUA 1 - Passeio e 
1,00 100,90 100.90 4-RUA 1 - Passeio e 

22,25 55,59 1.236,88 4-RUA 1 • Passeio e sinalizaçao 

~·· :.· .. ~\.~ I ;"1'4·· 

... ~ 

392,00 0,33 129.36 

.. ·.,. -·. . ~ :-

392,00 0,55 215,60 ~ ... ;:-
... _ ... ~ ..._ ... -.; . 

I' ... 

Pc: • 2 
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Frentes de Obra: 

Oescrlçjo I Agrup11<1« de Eventos 1 2 3 4 5 • 
Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto: êonrei:dónãda em 

.. - ··• 

SerVIÇO concreto pré-fabricado, <imenslles 100x15x13lc30 em 
M 98,00 34,29 3.360,42 7 -RUA 2 - Pavimentação e meb-fio 98,00 

(comprimento x base 1nferior x base superior x altura), para vias 
urbanas (uso viário). 

SeMço 
Pavimento em paralelepfpedo sobre colchao de areia rejunlado 
com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 (pedras pequenas ,.. 392,00 57,55 22.559,60 7-RUA 2- Pavimentação e meio-fio 392.00 
30 a 35 pecas por m2) 

DIVERSOS JcJ: f.! , ... - .. ....--"'--·.~·,. .- · .o:~.,-: ; .. ft: . · ·.;· ;:3:~· t1l..~-;;. ':f.,-~H:~· ~:- ·-·;·~ J":!::",· •. ·.WfT. .,.; .• ; "' ' .. - .- ..... 
SeMço Caiaçao int ou ext sobre revestimento fiso e/adoçao de fixador com 

M' 24,50 1,27 31,12 7 -RUA 2 - Pavimentaçao e meb-fio 24,50 
duasdemaos 

Piso em concreto 20mpa preparo mecânico, espessura 7cm, 
8-RUA 2 - Passelo e sinaizaçao ' 92,44 

incluso juntas de dilataçao em madeira M' 92,44 47,81 4.419,56 f 
Ra s de acesso NBR 9()5(W4 UNO 4,00 424,30 1.697 8-RUA 2 • Passeio e 4,00 

UNO 2.00 95,62 191.24 8-RUA 2- Passeio e slnaizaçao 2,00 

,.. 0,13 182,69 23,75 8-RUA 2 - Passelo e sina 0,13 

UNO 1,00 100,90 10090 8-RUA 2 - Passeio e sina 1,00 

16,00 16,00 

.-o_ '-.: : -~ 

' - ~ 
.,., 

Nlvel : ~; ,;,r.·. 

Serviço 2.1 

Nlvel • ' . 3.0 o ·.;·_.·. . '· 
Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confecciooada em 

SeMço 3.1 coocreto pré-fabricado, dimensOes 100x15x13lc30 em 
35,20 1.207,01 35,20 

(complimento x base infeóof x base superior x ali\Ka), para vias 
llbanas (uso viário). 

Pavimento em paraleleplpedo sobre colchao de areia rejLrltado 
Serviço 3.2 com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 (pedras pequenas ,.. 88,00 88,00 

30 a 35 pecas por m2) 
N I .· 4.0 . : DNERSOS ' . -- •' I" 

. , . '~ -k· ..:.:.rr . ..::. •• ·.- ... .. . 
Serviço 4.1 

Caiaçao int ou ext sobre revestimento Uso e/adoçao de fiX8dO< com ,.. 8,80 1,27 11,18 11-RUA 3 • Pavimentaçao e meio-fio 8,80 
duasdemllos 

SeMço 42 Piso em coocreto 20mpa preparo mecênioo, espessura 7em, 
M' 47,52 47,81 2.271,93 12-RUA 3 ·Passeio e sinaizaçao 47,52 

Incluso jootas de dilataçao em madeira 

Serviço 4.3 Placa esmaliada para ideotifocaçao.,.. de Rua, ãtmenSOes 45X25cm UNO 1.00 95,62 95,62 12-RUA3 ·Passeio e sioalizaçao 1,00 

Serviço 4.4 M' 8,25 55.59 458,62 12-RUA 3 • Passeio e sinalizaçllo 8,25 

tolfvel D .:.r r .. ·. ,. 
~ivel 1.0 •·· --· .. ._1.~ .... ~ 

5erviço 1.1 ,.. 501,60 0,33 165,53 
14-RUA 4 - Serviços preliminares e 
Movimento de terra 

~ive 2.0 _ ... , ___ :~ 

)erviço 2.1 Regularizaç:lo de superfícies em terra com motoniveladora ,.. 501,60 0,55 275.88 
14-RUA 4 - SeMços preliminares e 

501,60 
Movimento de terra 

l7.477 v006 micro Pc' .• l v ls 
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o~ õ? 
:!l o <( 

::!; z"' o:« o <( -< -c!!: UJ 
Frentes de Obl'il: z a: o o m o üi 

5"' ~8 oQ ~C} 
::!; 

8 I 
UJ<( :rz a:,_ "'Õ 00 -'z 
<(Z < z UJI- :!i~ <( 
::>< ::> n:z ::> o: R$ 733.753.55 a: o a: a:u. 

Deacriçlo I Agrupa dor de Eventos I 7 8 8 10 11 12 

AssentSmentõ de guia Cmeio-fio> éin 1recto0 retõ. conre<:ciOOadãêin ---- -
roncreto pré-fabricado, <imensões 100x15x13x30 em 

M 98.00 34,29 3.360,42 7 -RUA 2 - Pavimentaçao e meio-fio I 
(comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias 
urbanas (uso viário). 

Pavimento em paralefeplpedo sobre colchao de ere1a mjuntado 
com argamassa de cimento e areia no traço 1;3 (pedras pequenas M' 392,00 
30 a 35 pecas por m2) 

57,55 22.559,60 7-RUA 2 - Pavimentaçao e meio-fio I 

DIVERSOS ~~c5!1~\;'1;;,1U .... )~~~~~-j .f,.õii<rl!.._~~~~r;: ;::'iiil~""rl"~'i ..... 1 f7."'~~:a·~··"'- !~!l -· . 
M' 24,50 1,27 31,12 7-RUA 2 - Pavimentaçao e meio-fio 

M' 92,44 47,81 8-RUA 2 - Passeio e sinalizaçao 

UNO 4,00 424,30 I 

UNO 2,00 95,62 8-RUA 2 - Passeio e sinalizaçao 

M' 0,13 182,69 
UNO 1,00 100,90 

M' 16,00 55,59 
Nlvel · 
Nlvel ' .. 

~, 

Serviço 
88.00 

Nlvel ~ 

' 
88,00 

·•. -' -.....( 
. •• · .• -~~ .. _9,1:,'<,...., ;'P 

Assentamento de guia (melo-fio) em trec110 reto, confeccionada em 
I 3.1 concreto pré-fab<icado, dimenSOes 100x15x13x30 em 

M 35,20 34,29 1.207,01 11-RUA 3 • Pavimentaçao e meio-fio (comprimento x base inferior x base superior x altura). para vias 
urbanas (uso viário). 

Pavimento em paraleleplpedo SObre colchao de areia rejuntado 

11-RUA 3 - Pavimentaçao e meio-fio 3.2 com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 (pedras pequenas M' 88,00 57,55 5.064,40 
30 a 35 pecas por m2) 

4.0 DIVERSOS ... _ ··;.-; ':.., .. ,, ~~- ~ '"':.~~ ,,~··:~· -r .. 'I ~~:-o::: .•• '·' ,, ·' 
4.1 Caiaçao int ou ext sobre revestimento Uso e/adoçao de tOcador com 

duasdemaos M' 8,80 1,27 11,18 11-RUA 3- Pavimentaçao e meio-fio 

4.2 Piso em roncreto 20mpa pceparo mecanico, espessura 7em. 
incluso juntas de dilataçao em madeira M' 47,52 47,81 2.271,93 12-RUA 3- Passeio e sinaizaçao 

Serviço 4.3 Placa esmaltada para ldentificaçao nr de Rua, dimenSOes 45x25cm UNO 1,00 95,62 95,62 12-RUA 3 - Passeio e sinalizaçao • 
Serviço 4.4 Piso com placa cimentlcia de e1ta resistência, podolati (alerta e 

M' 8.25 55,59 458,62 12-RUA 3- Passeio e slnaizaçao direcionaJ) 20x20cm e= 2em (ladrilho) 
~IV~ o RUA DO MATADOURO c: . . .·-
~íVe• 1.0 SERVI s PREuMINARES . -..:.' . 
)erviço 1.1 Serviços topogn!ficos para pavimentaçao, inclusive nola de 

M' 501 ,60 0,33 165,53 
14-RUA 4 - Serviços prelimklares e 

serviços, acompanhamento e gmlde Movimento de terra 
•tvcl 2.0 MOVIME TO DE TE -JO-: -~~ ,,· 'F~ . . • - -· " ' \ 

>erviço 2.1 Regutarizaçao de Sllpelfocies em terra com motoniveladora M' 501,60 0,55 275,88 
14-RUA 4 - Serviços pceUrrinares e 
Movimento de tenra 

l7.477 v006 micro 4 
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.2~~ 
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Oescnçlo I Agtupador ele Eventos I 1 2 3 4 6 6 

- .. '2";,- ,.'t. --~~ '- ,. • ,., ;;,;.' ; f '. ~~ ..... •:'\1>'>' ..- '-'1 &..,._ , -:~ ... ·'F-. 
Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, a>Ofocdonada em . 

Serviço 3._1 concreto pré-fablicado, citnenSOes 100x15X13x30 em 
M 156,20 34,29 5.356,10 15-RUA 4 • Pavlmenlaçao e meio-fio 156,20 (comprimento x base O!ferior x base superior x altura), para vias 

urbanas (uso viário). 

Serviço 
Pavimento em paraleleplpedo SObra colchao de areia rejootado 

3.2 com argamassa de âmento e 8lllia no traço 1:3 (pedras pequenas M' 501,60 57,55 28.867,08 15-RUA 4 • Pavlmenlaçao e meio-fio 501,60 
30 a 35 pecas porm2) 
DIVERSOS ·• '.i.N~ ~1!::L~ .. ·.:~ ~::i..,""! '!.1:.'1~l:~~c~ .. ~-o.:. r.::,·~~ r.-~~ ... ·í.c . :· . ~:L- ........ .. _,. \~ 1-.;.,.~ 

Serviço 4.1 

"" 39,05 1,27 49,59 15-RUA 4 - Pavimentaçao e meio-fio 39,05 

Serviço 4.2 M' 94,12 47,81 4.499,88 16-RUA 4 • Passeio e sinalização ' 94,12 

Serv' 4.3 UNO 2,00 424,30 848,60 16-RUA 4 - Passeio e sinaliz 2,00 

Serviço 4.4 Placa esmaltada para idenlificaçao IY de Rua. dimensOes 45x25cm UNO 2,00 95,62 191,24 16-RUA 4 - Passeio e sinatizaçao 2,00 

Sef\1' 4.5 M' 0,13 182,69 23,75 16-RUA 4- Passeio e sina 0,13 
Sef\1 4.6 UNO 1,00 100,90 10090 16-RUA 4 • Passeio e si 1,00 

Sl!f\llço 15,94 55,59 886,10 16-RUA 4 - Passeio e sinaiz.açao 15,94 

" -· -. 
375,00 

Nlvel --- ,., 
Serviço 375,00 

Nlvel .. . ;;- ~ . > 

Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, oonfeccionada em 

Serviço 3.1 cooaelo pré-fablicado, dimensões 100x15x13x30 em 
M 150,00 34,29 5.143,50 19-RUA 5- Pavimeotaçao e meio-fio 150,00 (comprimento x base Inferior x base superior x ahura). para vias 

urbanas (uso viário). 

Pavimento em paraleleplpedo SObra oolcMo de areia rejultado I 
Sl!f\llço 3.2 com argamassa de cimento e areia no !raça 1:3 (pedras pequenas M' 375,00 57,55 21 .561.25 1 9-RUA 5 - Pavimentaçao e meio-fio 375,00 

30 a 35 pecas por m2) 
NIYe 4.0 DIVERSOS -.. . •; .. , ...... .. .:..- ,_,, :-,•· ·;1 

Sl!f\llço 4.1 w 37,50 1.27 47,63 19-RUA 5 - Pavimentaçao e meio-fio 37,50 

M' 145,44 47,81 6.953,49 20-RUA 5- Passeio e sinalizaçao 145,44 

UNO 4,00 424,30 1.697.20 20-RUA 5 · Passeio e sina o 4,00 

Sl!f\llço 4.4 Placa esmaltada para idenlificaçao rv de Rua, dimensões 45x25cm UNO 2,00 95,62 191,24 20-RUA 5 - Passeio e sinaiz.açao 2,00 

s 4.5 M' 0,13 182,69 23,75 20-RUA 5 - Passeio e sina 0,13 
Sef\1' 4.6 UNO 1,00 100.90 100,90 20-RUA 5 - Passeio e 1,00 

Serviço 4.7 w 28.88 55,59 1,605,44 20-RUA 5 - Passeio e sinaizaçao 28.88 

~lvel F .. _ . v ,. . ' 
~lvel 1.0 f.";,·-~~--

27.477 v006 micro Pi·.'. ~ ····nos 5 
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Descrlçlo I Agrupador de Eventos I 7 a 9 10 11 12 

- .. Ir:"" x· ·. .. ~-.~· .... .,.~e_.·. . ., 
Assentamemo de guia (meic>-foo) em trecho reto, confecciooada em 
conaeto pré.fabricado, dimensOes 1 00x15x13x30 an 

M 156,20 34,29 5.356,10 15-RUA ~ • Pavlmentaçlo e meio-fio 
(comprimento x base i1feóor x base superior x altln), para vias 
Ulbanas (uso viário). 

Pavimento em paraleleplpedo soble CXllc:h3o de areia reju1lado 
com argamassa de cinento e areia roo traço 1:3 (pedras pequenas M' 501,60 57,55 28.867,08 15-RUA 4 • Pavlmentaçlo e meic>-fio 
30 a 35 pecas por m2) 
DIVERSOS , ,i!io-.1~~~~ : I . :E' } ...... ( q; ·;.l,..i .. .. . . ~. ·-

M' 39,05 1,27 49,59 15-RUA 4 - PavimentaçOO e meic>-fio 

"" 94,12 47,81 4.499,88 16-RUA 4 -Passeio e sinalizaÇao 

UNO 2,00 424,30 848,60 16-RUA 4 - Passeio e ' 

UNO 2,00 95,62 191.24 16-RUA 4 ·Passeio e slnalizaçOO 

M' 0,13 18269 23,75 16-RUA 4 - Passeio e 

UNO 1,00 100,90 100,90 16-RUA 4 - Passeio e 

886,10 

2.1 

-- 3 ,0 0 4---.· .... . .... 
Assefllamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em 

Se!Viço 3.1 conaeto pré-fabricado, dimensOes 100x15x13X30 an 
M 150.00 34,29 5.143,50 19-RUA 5 - Pavinentaçao e meio-fio 

(comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias 
urt>anas (uso viârlo). 

Serviço 32 
Pavimento em paralelepipedo soble oolctlao de areia rejuntado 
com argamassa de cimento e areia roo 1raço 1 :3 (pedras pequenas "" 375,00 57,55 21.581 ,25 19-RUA 5- Pavimentação e meio-fio 
30 a 35 pecas por m2) 

4.0 DIVERSOS . . · -. ·•. ~ ...... . ·~ : .. ~1" ' ·' 
..... i \,0 

4.1 Caiaçllo int ou ext soble revestimento liso e/adoçao de fixador oom 
M' 37,50 1.27 47.63 19-RUA 5 - Pavimentaçao e meio-tio 

duas demaos 

M' 145,44 47,81 6.953.49 20-RUA 5 - Passeio e sinalizaçao 

UNO 4.00 424,30 1.697,20 20-RUA 5- Passeio e 

UNO 2.00 95,62 191.24 20-RUA 5 - Passeio e sinalizaÇao 

4.5 M' 0,13 182,69 23,75 20-RUA 5 - Passeio e sinali 
4.6 UNO 1,00 100,90 100,90 20-RUA 5 - Passeio e si ~... i • ~··' 

4.7 M' 28,88 55.59 1.605,44 20-RUA 5 - Passeio e sinalizaçao 

F . .! .• I ' ' 
.. ,_ 

1.0 ·. ,;. ! ·:.:..· -. 
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Descriçlo I Agrupador de Eventos I 1 2 3 4 6 

"- 22-RUA 6 : Seiviç0s-prelimiri8res e -·- ·- -

Movimento de terra 
t't.: .:.-_.;::. ; ":- :i'!-i-f'~:}_; T, :1 ' ~ 

M' 1.133.95 0,55 623,67 
22-RUA 6-SeMços J)lefominares e 
Movimento de terra 

Nlvel - . .a'!iSiBU.n; i"l• • ..;!f_ ::;·'~ -~~-;,~- ~v'f··~.f~~·if~ . 
Assentamento de guia (melo-fio). em trecho reto. confeccionada em 
concreto pré-labljcado, dirnensoes 100x15x13x30 em 

M 375.60 34,29 12.886,18 23-RUA 6 - Pavinentaçao e meiO-fio 
(comprimento x base inferior x base superior x altula), para vias 
urbanas (uso viário). 

M' 1.133,95 57,55 65258,82 23-RUA 6 - Pavinentaçao e meio-fio : 

- ~--;·. ' 
M' 93.75 1,27 119,06 23-RUA 6 - PaVímentação e meio-fio 93,75 

M' 142,62 47,81 6.818,66 24-RUA 6 - Passeio e sinalizaçao 142,62 

UNO 5,00 424,30 2.121,50 24-RUA 6 - Passeio' e sina · 5,00 

Serviço 4.4 Placa esmaltada para identificaçao nr de Rua, dirnensoes 45X25c:m UNO 2.00 95,62 191,24 24-RUA 6 • Passeio e sinara.açao 2,00 

Serviço 4.5 Piso com placa cimentlcia de ai1a resistência, podotátil (alerta e 
M' 25,56 55,59 1.420,88 24-RUA 6- Passeio e sinara.açao 25,56 

direcional) 20x20cm e= 2c:m (ladrilho) 
Nlvel 5.0 . ; . DRENAGEM \ .~~ ·~:~ -~.""'- ,' •_.::...___,.·.:-.-~..,. .. ·. '·~:-":' _!--·:..: ' . _, .:..·~ '. #e-' ':. - .. - .. ;.~ l ....... . -:-• 

1

Serviço 5.1 locacao e nivelamento de emlssariolrede coletora oom auxilio de 
M 391 ,38 2,30 899,55 25-RUA 6 -Drenagem 391,38 ento topográfico 

Serviço 5.2 
Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais. diàmetro 
de 600 mm, junta rfglda, instalado em local oom baixo nlvel de M 391,38 209,13 81.847,59 25-RUA 6 - Drenagem 391,38 
Interferências - fornecimento e assentamento. 

Realeno mecanizado de vala oom escavadeira hldrâuroca 

Serviço 5.3 (capacidade da caçamba: 0,8 m' I potência: 111 hp), largura até 1,5 
m, profundidade de 3,0' a 4,5 m, com solo (sem substituiçao) de 1' M' 892,35 5,85 5217,27 25-RU!'-6- Drenagem • 892,35 

categoria em locais com baixo nlvel de interferência. 

Serviço 5.4 
Boca de lobo em alvenaria tijolo madoo, revestiQa c/ argamassa de 
cimento e areia 1:3. sobre lastro de conaeto 10cm e tampa de UNO 20,00 725,35 14.507,00 25-RUA 6- Drenagem 20,00 
conaeto armado 

Servi 5.5 Ponta de ala UNO 1,00 885,07 885,07 2S:RUA 6 - Drena m 1,00 

Serviço 5.6 
Poço de queda em alvenaria b]. maciços esp. = 0,20m, dim. lnl = 
1.50x 0.90 x 1.50m,laje sup. c.a. esp. = 0, 10m, inclusive tampâotd UNO 6,00 2.536,79 15.220,74 25-RUA 6 • Drenagem 6,00 
600, e pescoço de O,SOm 

UNO 12.175,20 25-RUA 6- Drenagem 4,00 

M' 17,40 44,93 781.-78 25-RUA6- m 17,40 
M' 43,83 78,68 3.448,55 25-RUA 6- Drena m 43,83 

:ierviço 5.10 M' 1.252,42 13,75 17.224,63 25-RUA.6- Drenagem 1.252,42 

27.477 v006 micro P[·.·,:' ·~r'--' ·\f~ t:w~lv ~r;. , •·· OJ t· .;5 
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Descr1çlo Agrupador de Eventos I 1 2 3 4 6 ' 
·-· -. -~ - -- -·-- - - - . .. - .. ---

Escavaçao mecanizada de vala com pror. Maior que 1.5 até 3,0m 
(mé<fJa entre rnomante e jusanle/Uma composiçAo por ltecho), com 
retroescavadeira (0,26 m3188 hp), larg. de 0,8 ma 1.5 m. em solo 

1.()()1,93 

de 1a categoóa, 9flllocals com baixo nivel de interferência • 

. 
Serviço 2.1 M' 328.10 1,70 557,77 

~UA 7 - Serviços preliminares e 
Movimento de terra 

Serviço 22 M' 27.00 1,88 51.89 
~UA 7 - Serviços prelminares e 
Movimento de terra 

Serviço 
Carga e descarga mecanica de solo utiizando caminhao 

~UA 7 -Serviços preliminares e 2.3 basculante 6,0m3/16t e pa carregadeira sobre pneus 128 hp, M' 300,50 1,81 543,91 
Movimento de terra capacidade da caçamba 1,7 82,8 m3, peso operacional11632 kg 

Serviço 2.4 M' 1.100,00 0,55 605,00 
26-RUA 7 - Serviços preliminares e 
Movimento de terra 

Serviço 2.5 m' 27,6/J 4,38 120,89 
~UA 7 - Serviços preúlw)ares e 
Movimento de terra 

.... -~"" ·- lo'.·- ·::··:,. . .. ·--~- -·· .. ·; _- .~-- fi '" ... • ~~-;;.:~;:·~f.!-J~~:-
Assentamento de guia (meio-foo) em ltecho rato, confeccionada em 

ServiÇo 3.1 concreto pré-fabricado, dimenSOes 100x15x13x30 em 
M (comprimento x base inferior x base supenor x allt.nl), para vias 

IMbanas (uso viário). 

541 ,00 34,29 18.550,89 27-RUA 7-Pavlmentaçao e melo-fio r 

Se!VIÇO 
Pavimento em paralelepfpedo sobre colchão de areia rejunlado 

I 3.2 com argamassa de cimen1o e areia roo traço 1:3 (pedras pequenas M' 1.100,00 57,55 63.305,00 27 -RUA 7 - Pawnentaçao e mei<Hio 
I 

30 a 35 pecas por m2) 
NIWI 4.0 DIVERSOS .. - -. ··\--.... : ----~ ' ·- ·~- ., - ,, . --- ~·· .• 
Serviço 4.1 Calaçao int ou ext sobce revestimento liso e/adoçao de fixador com 

M' 135.25 1,27 171,77 27 -RUA 7 - Pavimentaçao e meio-fio duasdernaos 

Serviço 42 Placa esmaltada para identilicaçllo nr de Rua, <fmenSOes 45x25cm UNO 2,00 95,62 191.24 28-RUA 7 • Passeio e slnai2:açao 

4,3 M' 0,13 182,69 23.75 28-RUA 7 - Passeio e sinafi 
4.4 de sinal UNO 1,00 100.90 100.90 
H'· . , '·: · ....... -"··,-._, ~ t · I " : -... · ..... _;_, q· . ~- ~. 

1.0 ~ 
.> .. ·- ·• : I'~-~ . r 

1.1 M' 587.00 0,33 193,71 31-RUA 8 • Pavimentaçllo e meio-fio 

...... .. ... - ,, - . :_. '" --
1c:ies em terra com rrootoniveladora M' 587,00 0,55 322.65 

.. -_.•.:,.' ,. 
Assentamento de guia (meio-foo) em ltecho reto. confeccionada em 

Serviço 3.1 concreto pré-fabricado, dimenSOes 100x15x13x30 em 
M 244,40 34.29 8.380.48 31-RUA e . Pavimentaçao e meio-fio I 

(comprimento x base Inferior x base superior x altura). para vias 
urbanas (uso~ viário). 

l7.477 v006 micro ( ' 
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I 
Escavaçao mecanizada de vala com prol. Maior que 1 ,5 até 3,0m 
(média entre montante e jusanteAma c:omposlçAo por trecho), com 
retroescavadeira (0.26 m3/B8 hp), larg. de 0,8 m a 1,5 m, em solo 

l7.477 v006 micro 

locais com baixo nível de interferência 

em trecho reto, confecdonada em 
pré-fabricado, dimensoes 100x15x13x30 an 

llcomorimento x ba.., infenor x base superior x anura), para vias 

M' I 

M' I 

M' I 

M 

27,60 1,88 

300,50 1,81 

1.100,00 0,55 

27,60 4,38 

541,00 34,29 

1.100,00 57,55 

135,25 1,27 

244,40 34,29 

328,10 
---- .,_ .. . 51 ,89 --· • -y-- r-·-·-·-----

Movimento de terra 
27,60 

543,91 26-RUA 7 - SeMços prein'inares e 
Movimento de terra 

300,50 

26-RUA 7- Selviços prefiminares e 
605,00 

Movimento de terra 
1.100,00 

~DII.6. 7 _ C::~~'Y'ID~..et. 
I--

8 - Pavmentaçao e meio-fio 244,40 

~ 
10 
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Valo< Total do Orçamento: R$ 733.753,55 
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ii1>,~~ iil g:_ iil g:_ ii1~ ii1ii;~;;;- ::> 
0: 

Nlvel I kem I Oescriçlo Unld. I Qtde. I Preço Unlt. Preço Total 

I Agn~pador de Eventos I 1 2 3 4 5 6 
(R$) (R$) 

·-
Pavimento ein paraieléPJPiidó 'soblli ÕOichAo de areia teJurllado ~ - ~- -· - - -· . -·· ·- --

Selvlço 3.2 com argamassa de cimento e areia no 1raç0 1:3 (pedras peqUflllaS M' 587,00 57,55 33.781,85 31-RUA 8 - Pavimentaçao e meio-lio 
30 a 35 pecas por m2) .... ~ 4.0--.-: DIVERSOS . ,_ !..,';..1 .. -. l ~ç,.~ll2'l l l':K.~ ;r'!. .:.~.:·· ~-.-..... -;;;;:;.~·~-· :.:.; · ~· ,7. •. ~ .. -,t;' ... ";"., • . -.. :;, &Ji .:-m.-f;,. . 1.~ 

Serviço 4.1 Caiação inl ou eX1 sobre revestimento liso e/adoçao de fixador com 
duascsemaos M' 61 ,10 1,27 77,60 31-RUA 8- PavimenlaÇêO e melo-fio 

Serviço 4.2 Piso em conc::reto 20mpa preparo mecênico, espessura 7an, 
M' 214,42 47,81 10.251,42 32-RUA 8- Passeio e slnalizaçao -incluso juntas de dilat3çaó em madeira 

'ServlCO 4.3 Rampas de acesso CNBR 9050104 UNO 8,00 424,30 3.394,40 32-RUA 8- Passeio e slnafozacao 

Serviço 4.4 Placa esmaltada para idenllficaçllo nr de Rua, dimenSOes 45x25an UNO 2,00 95,62 191,24 32-RUA 8- Passeio e slnalizaçao 

Servico 4.5 Placa de sinaJizacao vllftical <t.=0,40m) M' 0,13 182,69 23,75 32-RUA 8- Passeio e sinaliiS<;ao 
Servico 4.6 Confeocao de suoorte e travessa p1 p1aca de sinal UNO 1,00 10090 100,90 32-RUA 8 ·Passeio e~ 
Serviço 4.7 Piso com placa dmentlcia de ana reslstênda, podoUltil (alerta e 

M' 43,63 55,59 2.425,39 32-RUA 8- Passeio e sinaliz&Çao 
direcional) 20x20an e= 2an (ladrilho) 

~- I ;· TRECHODARUAANTONIOBIRRO .- • -·· 7.,: Ja'~· 1<- ---!.. -~ -· . ;./.,~ '\ ~ :.:•( ' -~ ~-· '·,··. ~·j, : •·~. - ~- ~ ~ .... ~ l.•. ;·. ."·-·i-.:. -.. .. y.zr-~i 
Nlvel 1.0 SERVlCOs PREUMINARES • · .· · i .. ... _ .. • .... - :,:._.._ .......... , ...... .. 

~~-' '•. -... •.:. . .. <· . ' . -~lll(i-11 . 1 • ·• : .. '·I f4IZ' =\1'-J 

ServiÇO 1.1 Serviços topográficos para pavimentaçao, inclusive nota de 
M' 65,48 0,33 21,61 

34-RUA 9 - Serviços preliminares e 
I serviços, acompal'llamento e greide Movimento de terra 

Nlvel 2.0 MOVIMENTO DE TERRA' , • .;;• ' '..-; ~ I,' • • ~ ·;&: 

Serviço 2.1 Regularizaçêo de supeflicies em terra com motoniveladora M' 65,48 0,55 36,01 
34-RUA 9 - Serviços preliminares e 
Movimento de temi 

INivel 3.0 ' PAVIMENTACAO ·· ' ... .'l ' - .... ~ ..: < [;.,~ ~.c-_ • -. .. -. - -,:.:~1~-;J •• . . . 
Assentamento de gula (meio-fio) em trecho relo, confea:ionada em 

Serviço 3.1 coocteto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 an 
M 28,00 34,29 960,12 35-RUA 9 • Pavimentaçao e meio-fio 

(comprimento x base inferior x base superior x altufll), para vias I 
urbanas (uso viário)-

Serviço 3.2 
Pavimento em paraleleplpedO sobre colchao de areia rejoolado 
com argamassa de cimento e areia no 1raç0 1:3 (pedras pequenas 
30 a 35 pecas por m2) 

M' 65,48 57,55 3.768,37 35-RUA 9 - Pavlmentaçao e meio-fio 

NIWI 4.0 DNERSOS . , 
~ I .. . ~ ...... .. ·-~ 

Serviço 4. 1 Calaçao int ou ext sobre revestimento liso cladoçêo de fixador com 
M' 7,00 1,27 8,89 35-RUA 9- Pavimentaçao e meio-fio 

duasdemaos 

Serviço 4.2 Piso em conc::reto 20mpa preparo mecârico, espesSLra 7an, 
M' 26,48 47,81 1.266,01 36-RUA 9. Passeio e sinalizaçlio incluso juntas de dilatação em madeila 

ServicO 4.3 Rampas de acesso NBR 9050/04) UNO 1,00 424,30 424,30 36-RUA 9 - Passeio e sinali28(:Jo 

Serviço 4.4 Piso com placa dmentlcia de a na resistência, podolátil (alella e 
M' 6,44 55,59 358,00 36-RUA 9 • Passeio e sinaliz.açao 

direcional) 20x20an e= 2an (ladrilho) 
Nlvel J ~ · RUA LUIS DE FRANÇA' ., .... ··.:. . 'J.··.: ,• ct--:-: ·'•l'al-0::. 'N'Ivé! 1.0 SERVI OS PREUMINARES ... .. . . :r-.. .. ..: .. ;!'~~-~ .. ~ 

Serviço 1.1 Serviços topognlficos para pavimeotaçao, inclusive nola de 
M' 635,75 0,33 209,80 

38--RUA 10- Serviços preliminares e 
serviços, acompanhamento e greide Movimento de terra 

Nlvel 2.0 MOVIMENTO DE TERRA ,, 
' 

.. -!-·-·· ~ -~ ···-- . ' .. ~ .-.,. .-. -

Serviço 2.1 Regularização de supeflicies em terra com motO<Weladora M' 635.75 0,55 349,66 
38-RUA 1 O - Selvlços preliminares e 
Movimento de terra 

Nlvel 3.0 PAVIMENTACAO - . _. ::r_ .. 
Assenlamento de gula (meio-fiO) em trecho reto, confeccionada em 

Serviço 3.1 concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 em 
M 233,30 34,29 7.999.86 39-RUA 10 • Pavimenl~ e meio-fiO 

(comprimento x base inferior x base superior x altura). para vias 
urbanas (uso VIário). 

27.477 v006 micro 11 



Oeserfçlo 

M' 61,10 

M' 214,42 

UNO 8,00 

Placa esmaJ!ada para identificaçAo nr de Rua, di'nensOes 45Jc25an UNO 2,00 

M' 0,13 
UNO 1,00 

2.0 
• .&.· ••. -.• - ,. 

2.1 Regularizaçao de superficles em terra com motonlveladorn 

3.0 -·. PAVIMENTA o ~ .. ' .. ;-.:··: ' ....... ..... 
Assentamento de gula (melo-fio) em trecho reto. confeocionade em 

Serviço 3.1 concreto pré-fabncado. dimensões 100x15x13Jt30 em 
M 28.00 (comprimento x base interiOr x base superior x altura), para vias 

<.manas (uso vlât1o). 

Serviço 
Pavimento em paraleleptpedo sobre c:olchAo de ateia rejultado 

3.2 com argamassa de dmento e aneía no traço 1:3 (pedras pequenas M' 65.48 
30 a 35 pecas fXll" m2) 

fvef 4,0 -· DIVERSOS ,-: .. ··'. ., ' ··. 
Se!viço 4. 1 Calaçllo lnt ou ext sob< e revestimento Uso e/adoçAo de fixador com 

duasdemaos M' 7,00 

Serviço 4.2 M' 26,48 
s 4.3 UNO 1,00 

Serviço 4 .4 M' 6 ,44 

. ..... . '. ~- -~ 
.. 

Nlft ·-· 1.0 .. 
" l·jl ~ <. 

Serviço 1.1 M' 635,75 

2.0 

Setviço 2.1 Regutarizaçaoo de superfícies em terra com motonlveladorn M' 635,75 

~lve 3.0 PAVIMENTA o 
Assentamento de guia (melo-fio) em tredlo reto, confeccionada em 

>etvíço 3.1 concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13Jt30 em 
M 233.30 (comprimento x base inferiOr x base superior x altlxa), pera vias 

urbanas (uso viario). 

17.477 v006 micro 

Frentes de Obra: 

I AgrujNidof de Eventos I - ---
31-RUA 8- PavimentaçAo e melo-fio 

1,27 n.so 31-RUA 8- Pavimentaçao e melo-fio 

47,81 10.251,42 32-RUA 8- Passeio e sinalização 

424,30 3394,40 32-RUA 8 - Passeio e sina 

95,62 191,24 32-RUA 8- Passeio e sinaizaçao 

182,69 23,75 32-RUA 8 - Passeio e sina 
100,90 100,90 32-RUA 8- Passeio e 

·_. ·. ~ 
0,55 36.01 . ... -~·.;':.:t>l"'~' 

34,29 960.12 35-RUA 9 - Pavlmentaçllo e melo-fio 

57,55 3.768,37 35-RUA 9-Pavimentaçao e melo-fio 

' ... , .... 
1,27 8,89 35-RUA 9 - Pavimentaçao e melo-fio 

47,81 1.266,01 36-RUA 9 - Passeio e sinaiz.açAo 

424,30 424,30 36-RUA 9- Passeoo e sina · 

55,59 358,00 36-RUA 9 - Passeio e sinalizaçao 

.. ... •.. . 
0,33 209,80 

0,55 349,66 

34.29 7.999.86 39-RUA 10 - Pavimentaçllo e melo-fio 

<( 

~ ii: 
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o o "' c(:J: w w <:J: 
~ 

o&] o o o&J ~ <a: ~ ~ o <a: ~ 
Frentes de Obra: li;t:. u..- u..- a: o-t;:. w 

.Q~~ 
...,~ ..., ... :::> o!!! a (1)0 (1)0 88 (§iil~ Oow O :I: O :I: a: 

:allí ~o ~o ....,o~ o. 
c(W c(W c(~ c(~QJ c( 

Valor Total do Orçamer to: R$ 733.753,55 -~'2;::- ~~ ~~ ~~ :~ii'i~N' ~ 

Nlvel I Item Descnçlo I Unld. I Qtde. 
Preço Unit. p~~otal 11 Agtupodor de Eventos I 1 2 3 .. 6 6 

(R$) 

----- PaVimento em Pâraleleplpedo Sóbre cok:Mo de areia rej<J'1Iado -- -- -- .. --- - --

SeMço 3.2 com argamassa de ánento e areia no 1raço 1:3 (íledm pequenas M' 635,75 57,55 36,587,41 39-RUA 10 • PaviTlentaçao e melo-fio 
30 a 35 pecas P'l" m2) 

4.ll.:w.:i! DIVERSOS r;::..:;. ._ • L-~ 

SeMço 4.1 caiaçao int ou ext sobre revestimento liso e/adoçao de fixador com 
M' 58,33 1,27 74,06 39-RUA 10 - PavinentaçAo e melo-fio 

duas dem!los 

Se<Viço 4.2 
Piso em concteto 20mpa preparo mecênlco, 8Sp8SSI.nl7an, 

M' 200,43 47,81 9.582,56 40-RUA 10- Passeio e slnaiz.açllo 
Incluso jun1as de dilataçAo em madelfa 

SeMc;o 4.3 Rampas de acesso (NBR 905CW4 UNO 8,00 424,30 3.394,40 40-RUA 1 O • Passeio e sinaizaçao 

SeMço 4.4 PlaCa esmaltada pat11 identificaçao nr de Rua, dinensões 45x25cm UNO 2,00 95,62 191,24 40-RUA 10- Passeio e sinafizaçAo 

I~ 4.5 PlaCa de maizacao ver1ical _{d:0,40m) M' 0,25 182,72 45,68 40-RUA 10- Passeio e sinalizaçao 
Serv~ 4.6 ConfecçAo de soPOr1a e lnlvessa p1 plaCa de sWlal UNO 2.00 100,90 201,80 4o-RUA 10 • Passeio e slnafoza<;ao 

Serviço 4.7 Piso com plaCa cimentlàa de alta resistência, podoeálit (alerta e 
M' 41 ,69 55,59 2.317,55 40-RUA 10-Passeio e slnafiZ.açâo 

dicecional) 20Jc20an e= 2an (ladnho) --· ... ~ K " ~ .... :. RUADO MEIO~~-- ,~ ~ í .. :,.,: ~ .n~ ~·;;..c._ ~-~ .... ~ ~~-:-~; .... ~ - &] ·.-...-.~.i - • Nlvel:~ 1.0 ~t::. .. • ES -· •. ,~-- . ~.~ !l:.<f:"''-"-..... iS!\";'---~ -;'---"'~· --:llf.9~ . iQ!fl: r- . ·-•:-
SeMços tcpogr.\l'icos para pavimeotaçAo, lnduslve nota de 42-RUA 11- SeMços pmlinW\ares e 

. 
Se<Viço 1.1 

Se<Viços. acompanl\amento e greide M' 1.167,00 0,33 385.11 Movimento de terra 
INIYel • - 2.0 r '· MOVIMENTO DE TERRA .. _.,_ "-","ll;.',....il:-·. -.. · .... -. .. .-.... 5 ..•. • '·~ ; ;.t.'" • ·::--a·; '· .... _.,.,. ,. .... l lii-1•-·:::Ell -- ~-"JL·- - .ti:~ 

Se<Viço 2.1 Escavacao mecanica de material 1 e. categoria, proveniente de 
M' 88,13 1,70 149,82 

42-RUA 11 - SeMços pretirrinares e 
cone de sobleito (e/trator esteiras 160hp) MovimentO de terra 

Se<Viço 2.2 Espalhamento de material de 1a categoria com trator de esteira 
M' 16.08 1,88 30,23 

42-RUA 11 - SeMços preilnlnares e 
com 153hp Movimento de terra 

carga e descarga mecanica de solo utif1Z8ndo caminhao 
42-RUA 11 - SeMços preimlnares e Se<Viço 2.3 basculante 6,0m3116t e pa carregadeira sobre pneus 128 hp, M' 72,05 1,81 130,41 
Movimento de terra 

capaddade da caçamba 1. 7 a2,8 m3, peso operacional11632 kg 

Serviço 2.4 Regularizaç!lo de super1lc:ies em terra com motoniveladora M' 1.167,00 0,55 641,85 
42-RUA 11 - SeMços preliminares e 

' Movimento de terra 

Serviço 2.5 Compaàacao mecanlca, sem controle do gc (clcompadador plaCa 
m> 16,08 4,38 70,43 

42-RUA 11 -Serviços prelmnares e 
400kg) Movimento de terra 

Nlvel 3.0 .. PAVIMEHTAÇAO .• . . . .. . --.- . . . •·. ~ .,. ;. ... .::; . .. .. ·• .. ' . "!';:''' -- 11'1!; - • ---~ 
Assentamento de guia (meicHio) em trecho reto, confeocíonada em 

Se<Viço 3.1 concreto pré-fabricado, dimensoos 1 00x15x13x30 em 
M 511 ,00 34,29 17.522,19 4~UA 11 - PavlmentaçAo e meio-fio 

(comprimento x base inferior x base supe!ÍOf x altura), para vias 
urbanas (uso vl;lrio). 

Se<Viço 3.2 
Pavimento em parateleplpedo sobre coleMo de areia rejuntado 
com argamassa de cimento e areia no 1raço 1:3 (pedras pequenas M' 1.167,00 57,55 67.160,85 43-RUA 11 - Pavimentaçao e melo-fio 
30 a 35 pecas P'l" m2) 

Ntvil 4.0 ... DIVERSOS ' ,....;.,_ .. , t...--...r.-~ .. ~t ·;•;- # -. ---:· ...... • .. .. : ~ u ... -~.r-.. -- ·--.e. ... _,..~ -
Serviço 4.1 caiaçao int ou ext sobre revestimento liso e/adoçao de fixador com 

M' 127.75 1,27 162,24 43-RUA 11 - Pavwnentaçâo e meio-fro 
duasdemaos 

Serviço 4.2 Piso em concreto 20mpa preparo mecanico. espess...-a 7cm, 
M' 438,16 47,81 20.948,43 44-RUA 11 -Passeio e sinaftZaÇao 

lnduso jun1as de dila1açâo em madeira 
Serviço 4.3 Rampas de acesso (NBR 9050/04 UNO 16,00 424.30 6.788,80 44-RUA 11 - Passeio e sinalizaeao 

Serviço 4.4 Placa esmaltada para idenlfficaçao nr de Rua. dimensões 45x25cm UNO 2,00 95,62 191.24 44-RUA 11 - Passeio e si!lalizaÇao 

-
Piso com placa cimentiàa de alta resistência, podoeá!Jl (alerta e Serviço 4.5 
direcionaO 20x20cm e= 2cm lladrilhol M' 83,81 55,59 4.659,00 44-RUA 11 - Passeio e sinalizaçao 

!7.477 v006 micro 13 



Frentes de ObR : I 

1 O - Pavimentaçllo e meio-fio 

10 - PavmentaçAo e meio-fio 

M' I 16,08 1.88 · - --- · · ·- ··- ·· ·· --··-- -·-·-- - e 

M' 1 n .05 1,81 

M' I 1.167,00 0,55 

16,08 4,38 

M 511,00 34,29 

M' I 1.167,00 57,55 I I 

M' I 127.~5· 1,271 162,2:, e::~==·:= 

M' 83,81 55,59 11 - Passeio e sinalizaçao 

l7.477 v006 micro 
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Frentes de Obra: 

1to: RS 733.753,55 

Oescriçl o I Agrupado( de Eventos I 
SANTA LUZIA I PB, 25 de julho de 2018 
local e Data 

l7.477 v006 micro 

!!; ~ a:. 
< o:! :E z"' < - < 
z a: o 
Ci"' ~8 ~~ "'Õ <Z <z 
~~ ~~ 

7 8 

Responsável Técnico: O 
CREA/CAU: O 

~li1 
"'a: w o 
(§ãi o iü 
oQ ~~ 

::0 

:t:Z 8 o o -' z 

~~ ~ ~ 
< 
-~ 

9 10 11 12 

16 



~ 
ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA DE SANTA LUZIA 
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO 

SINALIZAÇÃO VERTICAL 

SANTA LUZIA/PB 
29 DE SETEMBRO DE 2017 
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~ 
ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA DE SANTA LUZIA 
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO 

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, localizações, pontos de interesse turístico ou de serviços e 
transmitir 
mensagens educativas, dentre outras, de maneira a ajudar o condutor em seu 
deslocamento. 

Os sinais possuem formas padronizadas, associadas ao tipo de mensagem que 
pretende transmitir (regulamentação, advertência ou indicação). 

Todos os símbolos e legendas devem obedecer a diagramação dos sinais 

contida neste Manual. 

Princípios da sinalização de trânsito 

Na concepção e na implantação da sinalização de trânsito, deve-se ter como 
princípio básico as condições de percepção dos usuários da via, garantindo a real 

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

descritos: 

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; 

Contrato: 104301 L-08 
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~ 
ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA DE SANTA LUZIA 
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPfPEDO 

Clareza 
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. 

CONSIDERAÇÕES 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: 1043011-08 Página 3 de 16 



a 
ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA DE SANTA LUZIA 
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO 

Conjunto de Sinais de Regulamentação: 

R-10 

R-17 

R-11 

t--:iii\ 
~ 
R-18 

R-Sb 

R-9 

e 
R-12 R-13 R-14 R-15 R-16 

® 8®8 
R-19 R-20 R-21 R-22 R-23 

9<S)(5)(ê)<1>®<D 
R-24a R-24b R-25a R-25b R-25c R-25d R-26 

®®@(!)®@ 
R-27 R-28 R-29 R-30 R-31 R-32 R-33 

@@@@®8® 
R-34 R-35a R-35b R-36a R-36b R-37 R-38 

®® 
R-39 R-40 

Contrato: 1 0430 I I -08 Página 4 de 16 · 



~ 
ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA DE SANTA LUZIA 
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO 

Aspectos legais 

As mensagens dos sinais de regulamentação são imperativas e seu desrespeito 
constitui infração, conforme capítulo XV do CTB. 

As formas, cores e dimensões que formam os sinais de regulamentação são 
objeto de resolução do CONTRAN e devem ser rigorosamente seguidos, para que se 
obtenha o melhor 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: 1043011-08 Página 5 de 16 



~ 
ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA DE SANTA LUZIA 
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO 

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 1'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 sinalização são o aço, alumínio, plástico reforçado e madeira 
imunizada. 

Os materiais mais utilizados para confecção dos sinais são as tintas e películas. 
As tintas utilizadas são: esmalte sintético, fosco ou semifosco ou pintura eletrostática. 
As películas utilizadas são: plásticas (não retrorrefletivas) ou 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 
garantam as características essenciais do sinat durante toda sua vida útil, em 
quaisquer condições climáticas, inclusive após execução do processo de manutenção. 

Contrato: 1043011-08 



!: 
ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA DE SANTA LUZIA 
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO 

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 vida útil em quaisquer 
condições climáticas. 

Exemplos de suportes: 

o o o 

... ~-··•l"'l·~ .... ~- ~-
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Em determinados casos as placas podem ser fixadas em suportes existentes 
usados para outros fins, tais como, postes de iluminação, colunas ou braços de 
sustentação de grupos semafóricos. 

Por questão de segurança e visibilidade é recomendável, quando possível, que 
a estrutura de viadutos, pontes e passarelas seja utilizada como suporte dos sinais, 
mantida a altura livre destinada à passagem de veículos. 

Os suportes devem possuir cores neutras e formas que não interfiram na 
interpretação do significado do sinal. Não devem constituir obstáculos à segurança de 
veículos e pedestres. 

Para sinais usados temporariamente, os suportes podem ser portáteis ou 
removíveis com características de forma e peso que impeçam seu deslocamento. 

Posicionamento na via 

A regra geral de posicionamento das placas de sinalização, consiste em colocá
las no lado direito da via no sentido do fluxo de tráfego que devem regulamentar, 
exceto nos casos previstos neste Manual. 

As placas de sinalização devem ser colocadas na posição vertical, fazendo um 
ângulo de 932 a 952 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 . 

.. 
_________ ! _________ _ 

As placas suspensas podem ser utilizadas, conforme estudos de engenharia de 
tráfego, nas seguintes situações: 

• controle de uso de faixa de trânsito· 
I 

• 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. 
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Nas vias rurais e urbanas de trânsito rápido, a não ser que o espaço existente 
seja muito limitado, recomenda-se manter uma distância mínima de 50 metros entre 
placas, para permitir a leitura de todos os sinais, em função do tempo necessário para 
a percepção e reação dos condutores, especialmente quando são desenvolvidas 
velocidades elevadas. 

A altura e o afastamento lateral de colocação das placas de sinalização estão 
especificados de acordo com o tipo de via, urbana ou rural e são apresentados nas 
figuras a seguir. 

Posicionamento em vias urbanas: 

A borda inferior da placa ou do conjunto de placas colocada lateralmente à via, 
deve ficar a uma altura livre entre 2,0 e 2,5 metros em relação ao solo, inclusive para a 
mensagem complementar, se esta existir. 

As placas assim colocadas se beneficiam da iluminação pública e provocam 
menor impacto na circulação dos pedestres, assim como ficam livres do encobrimento 
causado pelos veículos. 

Para as placas suspensas a altura livre mínima deve ser de 4,6 metros . 

• 
' ,. 

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. 
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~ 
(lti(.:.Q\t-1 pi\UI (:ali,;a4~ 

A colocação de placas laterais em vias de trânsito rápido, com características 
semelhantes às vias rurais, poderá ser efetuada da mesma forma à aplicada nestas 
últimas, desde que não obstrua a eventual circulação de pedestres. 
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Significado 
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Posicionamento 
na via 
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Duplo sentido de drculaçio R-28 ® 
Assinala ao condutor do veiculo que a via de sentido único de 
circulação passa a ser de sentido duptp, 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 vialpista, 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 vialpista. 

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

Em vias urbanas ou rurais a placa deve ser colocada no mãximo 
a 5,0 m do prolongamento do meio-fio ou bordo da vialpista 
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 semãforo, obedecendo aos critérios de 
posicionamento. 

:. .. : .... '~ ·aü'o:; S.i.~'il,,,.nes 
E ,p •1hr. ir( · 1 

CRE/•,'PB: 161uO<. -5 
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Flg. 94 via urbana Flg. 95 via urbana 

Flg. 96 via urbana Ag. 97 via rural 

O sinal R·28 deve ser antecedido pelo sinal A-25 •Mão dupla 
adiante", acrescido, sempre que possivel, 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. 
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I 
I 
I 
I 

' 
u 

R-28 
Duplo Sentido 
de Circulação 

---------

VIA 

<{ 
z 
<( 
m 
~ 
:::1 

..J 

~ 
:::1 
ct 

Nota: 

1 

I 
I 
I 

Sinal 

~400 

q, 500 

q, 750 

~500 

$750 

$ 1000 

~ 1200 

o 

' 

DIMENSÕES (mm) 

Malha a b 

20 x20 32 40 

25X25 40 50 

37,50 X 37,50 60 75 

25X25 40 50 

37,50 X 37,50 60 75 

50 X 50 80 100 

60X60 96 120 

CORES: 
Fundo: Branoo 
Orla: Vermelho 
Seta: PrelO 
Verso: Preto Fosco 

Seta c 

60 SR1 

75 SR2 

113 SR3 

75 SR2 

113 SR3 

150 SR4 

180 SR5 

As dimensões dos sinais deverao ser definidas oonforme o tipo de via. especificado no item 
4 .6 ·dimensões•. 
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5.1 Regulamentação de Preferência de Passagem 

Refere-se aos sinais que detenninam os fluxos de veiculos que devem parar ou dar 
preferência de passagem em uma interseção. São caracterizados, a seguir, os sinais: 

R-1 -"Parada obrigatória" 
R-2 - "Dê a preferência" 

Sinal 

Significado 

Princípios de 
utilização 

Posicionamento 
na via 

Contrato: 1043011-08 

Parada obrigatória R-1 

Assinala ao oondut>r que deve parar seu veiculo 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 cin!ito de passagem prevista no art. 29, inciso 111, 
doCTB. 

Seu uso deve se restringir às situações em que a parada de 
veiculos for realmente necessária, sendo insuficiente ou perigosa 
a simples redução da velocidade, ou quando ocorrer uma das 
condições abaixo: 

• onde o risco ~tencial , ou a ooorrência de atidentes, demonstre 
sua necessidade; 

• nas interseções sem controle por semáforo, em área que tenha 
grande número de in~seçOOs semaforizadas; 

• nas passagens de nlvel nao semaforizadas; 

• em vias transversais, junto a interseções oom vias oonsideradas 
preferenciais, devido suas oondições geométricas, de volume 
de tráfego ou continuidade física; 

• em interseções em que a via considerada secl.l'ldária apresenta 
visibilidade resrta 

A placa deve ser colocada no lado direito da via/pista, o mais 
próximo posslvel do ~nto de parada do veiculo. 

Emplstascomsentidoúnicodecirculação.emqueoposicionamento 
da placa à direita não apresente boas condições de visíbilidade, 
es1e sinal pode ser repetido ou oolocado à esquerda. 

• 
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Em pistas com sentido únioo 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 1.1a secundária interceptar a via que tem prefefência de 
passagem em ângulo agudo, a posíção da placa R-1 deve ser tal 
que n~ gere dúvidas aos usuários. 

Em vias urbanas, a placa deve ser colocada no máximo a 10,0 m 
do prolongament> do meio-fio ou do bordo da pista transversal. 

Em vias rurais, a placa deve ser colocada no mlrimo a 1,5 m, e 
no máximo a 15,0 m do prolongamento do meio-fio ou do bordo da 
pista transversal. 

A placa pode ser utilizada suspensa sobre a pista. 

f19.. 9 .n. um- Flg. 10 ""- urbana 



Nota: 
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VIA 
Lado 

c( 250 
z 
~ 350 
« ::» 400 

..J 350 
4:{ 
0:: 400 
~ 480 

' 
411 

' 
411 

' 

DIMENSÕES (mm) 

Malha 

12,50 X 12,50 

17,50 X 17,50 

20x20 

17,50 X 17,50 

20x 20 

24x 24 

R-1 
Parada Obrigatória 

CORES: 
Fundo: Vermetlo Reftetiw 
Orla Interna: Branco Refletivo 
Orla Extem:a: \ttrmelho Reftetiw 
Le.,.as: Branco Retletivo 
Venso: Pmto Fosco 

LETRAS: 
Série O ou E, tnxto cen1raizado. 

a 

72 

101 

115 

101 

115 

138 

As dinensOEts dos sinais deverão ser definidas conforme o tipo de via, especifiCado no item 
4.6 "<imensóes". 

Pc-·'-: • :··:;SI . ~~n 
H •-

C~L ,, ' ·. • I 
'e. 167v0''6'' 
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RELATÓRIO FOTOGRÁFICO: 

RUA JOÃO EVANGELISTA DA NÓBREGA (TRECHO 1) 
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RELATÓRIO FOTOGRÁFICO: 

RUA JOÃO EVANGELISTA DA NÓBREGA (TRECHO 2) 
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RELATÓRIO FOTOGRÁFICO: 

RUA JOSÉ FRADE (TRECHO 1) 
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RELATÓRIO FOTOGRÁFICO: 

RUA JOSÉ FRADE (TRECHO 2) 
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RELATÓRIO FOTOGRÁFICO: 

RUA DO MATADOURO 
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RELATÓRIO FOTOGRÁFICO: 

RUA REGINA MARIA DANTAS 



Contrato: 1043011-08 

ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA DE SANTA LUZIA 
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPrPEDO 

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO: 

RUA SEVERINO CÂNDIDO DA SILVA 

., 
Cht I - 11,. 
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RELATÓRIO FOTOGRÁFICO: 

RUA LUfS DE FRANÇA 
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RELATÓRIO FOTOGRÁFICO: 

RUA DO MEIO 
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RELATÓRIO FOTOGRÁFICO: 

P~" ~~ .. ~es 
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RELATÓRIO FOTOGRÁFICO: 
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RELATÓRIO FOTOGRÁFICO: 

RUA PROJETADA 12 
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RELATÓRIO FOTOGRÁFICO: 

1 

TRECHO DA RUA ANTONIO BIRRO 



Contrato: 1043011-08 

ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA DE SANTA LUZIA 
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPfPEDO 

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO: 
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ANEXO II - MINUTA DE CONTRATO N° ______/2018 

TOMADA DE PREÇOS N° 00003/2018 

 

 

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 00003/2018, 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° 848001/2017. 

 

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) (180) cento e oitenta dias para conclusão, contados da expedição da primeira Ordem de 

Serviços. 

c) (240) duzentos e quarenta 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. 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° 848001/2017 - 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 Obras de infraestrutura Urbana 

23.695.1037.1025 - Implantação de Infraestrutura Turística 

Elementos de Despesa: 

4490.51 - 0000 - Obras e Instalações. 

4490.51 - 0052 - 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 2018. 

 

________________________________________ 

JOSÉ ALEXANDRE DE ARAÚJO 

Prefeito Constitucional 

CONTRATANTE 

________________________________________ 

Representante da Contratada 

NOME DA CONTRATADA 

CONTRATADA 

 
 

Testemunhas: 

 

1-______________________________  

Nome: 

CPF: 

2-______________________________  

Nome: 

CPF: 
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ANEXO III - MODELO DE DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

 

 

À 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - PB 

TOMADA DE PREÇOS N° 00003/2018  

 

 

 

 

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 

00003/2018, 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 2018. 

 

 

 

____________________________ 

Assinatura e carimbo do licitante 
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ANEXO IV - MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO 

 

 

À 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - PB 

TOMADA DE PREÇOS N° 00003/2018 
 

 

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 2018. 

 

 

 

 

____________________________ 

Assinatura e carimbo do licitante 
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ANEXO V - MODELO DE DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA  

E EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 

 

 

À 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - PB 

TOMADA DE PREÇOS N° 00003/2018 

 

 

 

A empresa _____________________________, inscrita no CNPJ nº ________________, 

para fins de participação no Processo Licitatório Modalidade Tomada de Preços nº 00003/2018, 

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 2018. 

 

 

 

__________________________________________________________ 

(representante legal, assinatura) 
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ANEXO VI - EXPERIÊNCIA E DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO 

 

 

À 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - PB 

TOMADA DE PREÇOS N° 00003/2018 

 

 

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. 

 

Nos termos do edital, informo abaixo a minha experiência: 

 

ITEM 

Nº 

 

DESCRIÇÃO DA 

OBRA 

 

Nº REGISTRO 

NO CREA 

 

EMPRESA 

EXECUTORA 

 

 

    

    

    

    

    

 

 

 

(local e data)_______________, _____ de _____________ de 2018. 

 

 

____________________________ 

Profissional 

(nome e assinatura) 

 

 

____________________________ 

Empresa Licitante 

(responsável - nome, cargo e assinatura) 

Programa 
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ANEXO VII - MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE 

PROPOSTA 
 

 

À 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - PB 

TOMADA DE PREÇOS N° 00003/2018 
 

 

(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 2018. 

 

____________________________________________________ 

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

                                                          

 
 




