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EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 056/2019 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 056/2019 

TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2019 

MENOR PREÇO POR LOTE 

 

 

 

1 – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1.1 – O Prefeito Municipal de Correntina, Estado da Bahia, o Senhor Nilson José Rodrigues, torna público 

que, às 08h00 do dia 23 de abril de 2019 na Sala de Licitações da Prefeitura, realizará Processo 

Licitatório na Modalidade Tomada de Preços, para escolha de proposta mais vantajosa para contratação de 

empresa especializada para executar as obras de construção de duas pontes em concreto armado, 

classe 45 toneladas e com pista de rolamento nas 7 Ilhas e no Bairro Itamarana neste Município, com 

fornecimento de mão-de-obra, equipamentos, ferramentas e materiais necessários, conforme planilhas 

orçamentárias, memorial descritivo e cronogramas físico-financeiro anexos a este Edital. A Tomada de 

Preços em epígrafe será realizada pela Comissão Permanente de Licitações designada pela Portaria 

002/2019 de 02 de janeiro de 2019. Este Processo Licitatório reger-se-á pelas disposições da Lei Federal 

nº 8.666/93 e suas alterações posteriores e Leis Complementares 123/2006 e 147/2014 e demais 

legislações pertinentes e, ainda, pelo estabelecido no presente Edital e em seus anexos. 

1.2 – Quaisquer esclarecimentos sobre a presente licitação deverão ser solicitados à Comissão Permanente 

de Licitações, por escrito, à Rua da Chácara, 445 – Antônio de França Barbosa – CEP nº 47.650-000 – 

Correntina – Bahia, no fone (77) 3488-3247 ou no E-mail: licita@correntina.ba.gov.br, cujas respostas 

serão transmitidas a todos os interessados até 02 (dois) dias úteis da data fixada para recebimento dos 

envelopes. Os pedidos de esclarecimentos aos termos do Edital deverão ser apresentados com antecedência 

mínima de 05 (cinco) dias úteis da data fixada para recebimento dos envelopes. 

1.3 – O Edital e seus anexos serão fornecidos em cópias e poderão ser adquiridos no Setor de Licitações e 

Contratos da Prefeitura de Correntina – Bahia, no horário das 07h30 às 13h30, mediante o pagamento de 

taxa no valor de R$ 15,00 (quinze reais) paga através de DAM – Documento de Arrecadação Municipal, 

conforme dispõe o Código Tributário do Município de Correntina – Bahia ou gratuitamente através dos 

sítios www.correntina.ba.gov.br e www.correntina.ba.io.org.br. 

1.4 – Alegações relacionadas com o desconhecimento de informações e das condições locais não serão 

admitidas ou aceitas para futuras reclamações. 

 

2 – DO OBJETO 

2.1 – O objeto da licitação é a escolha de propostas mais vantajosas, nas condições estabelecidas neste 

Edital, seus anexos e na minuta de contrato, para contratação de empresa especializada para executar as 

obras de construção de duas pontes em concreto armado, classe 45 toneladas e com pista de rolamento 

nas 7 Ilhas e no Bairro Itamarana neste Município, com fornecimento de mão-de-obra, equipamentos, 

ferramentas e materiais necessários, conforme planilhas orçamentárias, memorial descritivo e 

cronogramas físico-financeiro anexos a este Edital. 

2.2 – Os anexos e demais documentações da Licitação são complementares entre si, de modo que qualquer 

detalhe mencionado em um documento, mesmo que omitido em outro, será considerado especificado para 

essa Licitação. 

2.3 – Os serviços e obras serão executados nas Sete Ilhas e no Bairro Itamarana nesta Cidade. 

mailto:licita@correntina.ba.gov.br
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2.4 – Justificativa para a execução das obras de construção das pontes das Sete Ilhas e do Bairro 

Itamarana detalhadas neste Edital: Devido às fortes chuvas que caíram no dia 02/11/2018, onde foi 

registrado um volume de água em mais de 80mm, em menos de três horas, transbordando rio e córregos que 

atravessam o perímetro urbano desta Cidade. Foram registrados diversos danos em vários bairros da cidade, 

tais como: asfalto da BR 349 cedeu, o trânsito teve que ser desviado para dentro da cidade que não possui 

malha rodoviária adequada para tráfego pesado; danos em quatro pontes de madeira, atingindo 

principalmente o arquipélago das Sete ilhas e Ponte de ligação Bairro do Ouro/Itamara, prejudicando o 

acesso entre as comunidades e sede da cidade; queda de muros de contenção; destruição de muros 

residências; obstrução e perca de manilhas de captação de água; afundamento e retirada de pavimentação em 

paralelepípedo em diversas ruas da cidade; buracos na pavimentação asfáltica; erosões em diversas ruas, 

impossibilitando o acesso de veículos; queda de poste de energia; acúmulo de entulho, terra, parte de árvores 

pelas ruas da cidade. Analisando a situação em que se encontra a principal ponte de madeira do Arquipélago 

das Sete Ilhas, onde grande parte da estrutura da mesma está mal conservada e deteriorada, partes faltando 

devido à enchente ter levado, travessias sendo improvisadas, colocando em risco todos os moradores, em 

especial os residentes daquela região, bem como os visitantes que frequentam este Município, chegou-se à 

conclusão de que é extremamente necessário a construção de uma ponte de concreto armado, com vãos 

maiores e elevação da mesma, mantendo assim, todos os munícipes e visitantes seguros. A ponte de ligação 

dos bairros do Ouro/Itamara não foge da realidade da apresentada anteriormente, devido ao 

desmoronamento da cabeceira da ponte, a mesma caiu, deixando a comunidade com dificuldades de 

transitar. Sua estrutura era feita nas cabeceiras de pedra argamassada, sem amarração, servindo de apoio 

para peças de madeira que estavam deterioradas, mal conservadas, além de ter sido submersa pelas fortes 

chuvas do dia 02/11. A opção por apenas reconstrução das pontes, nos mesmos moldes, não resolveria o 

problema em caso de novas chuvas como a ocorrida ou de proporções superiores, é necessário elevar a altura 

das pontes e fazer em estrutura de concreto, com vãos maiores, a fim de evitar acúmulo de galhos, árvores e 

submersão das pontes. Uma estrutura de madeira custa mais e requer mão-de-obra especializada. A estrutura 

de madeira custa, em média, 30% a mais que a de concreto armado, sem contar que na região há 

dificuldades em encontrar fornecedores que possuam produtos certificados pelos órgãos responsáveis 

(IBAMA, Inmetro, etc.). Outro fato é o tempo de manutenção, que na de concreto é bem superior. 

2.5 – O valor global estimado para contratação do objeto desta Licitação será de R$ 690.824,07 (seiscentos 

e noventa mil, oitocentos e vinte e quatro reais e sete centavos), sendo R$ 503.344,69 (quinhentos e três 

mil, trezentos e quarenta e quatro reais e sessenta e nove centavos) para o Lote I e R$ 187.479,38 

(cento e oitenta e sete mil, quatrocentos e setenta e nove reais e trinta e oito centavos) para o Lote II, 

nos valores orçados estão inclusos BDI – Bonificações Diretas e Indiretas, sendo BDI 1 de 26,14% 

(vinte e seis vírgula catorze por cento), conforme planilhas orçamentárias e de composição dos BDIs 

anexadas a este Edital. 

2.6 – As despesas com a execução das obras objeto desta Licitação correrão à conta dos recursos 

provenientes da UNIÃO, por intermédio da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, e de 

contrapartida do Município de Correntina-BA, nas seguintes Dotações Orçamentárias: 

Unidade: 02.11 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 

Atividade: 1110 – Construção e Reforma de Pontes e Pontilhões no Município 

Elemento de Despesa: 4490.51.00.00 – Obras e Instalações 

Fonte de Recursos: 00 – Recursos Ordinários 

        24 – Transf. Convênios-Outros 

                                

3 – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
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3.1 – Poderá participar da licitação empresa de construção civil, nacional ou estrangeira autorizada a 

funcionar no país, regularmente constituída, e que atenda aos requisitos adiante relacionados, relativos à 

habilitação jurídica, regularidade fiscal e qualificação técnica e econômico-financeira.  

 

3.3 – DO CREDENCIAMENTO 

3.3.1 – Os proponentes deverão se apresentar para credenciamento junto à Comissão de Licitação por um 

representante devidamente munido de documento que o credencie a participar desta sessão pública. 

3.3.2 – Cada licitante far-se-á representar por seu titular ou mandatário constituído, e somente este será 

admitido a intervir nas fases do procedimento licitatório, respondendo, assim, para todos os efeitos, pelo 

representado. 

3.3.3 – Caso a procuração não seja pública, será necessário o reconhecimento da firma do subscritor, que 

deverá ter poderes para outorgá-la. 

3.3.4 – A procuração de que trata o item anterior deverá ser apresentada em conjunto com a cópia do 

Contrato Social ou equivalente da empresa. 

3.3.5 – Nos casos em que a empresa estiver representada por sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado 

da empresa proponente, o mesmo deverá apresentar cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social, 

devidamente acompanhada do documento original para autenticação na Sessão, ou cópia autenticada em 

cartório, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência 

de tal investidura. 

3.3.6 – Não será admitida a atuação de um único representante legal para duas ou mais empresas. 

3.3.7 – A não apresentação dos documentos de credenciamento, ou a incorreção destes não inabilitará o 

licitante, mas o impedirá de se manifestar durante a sessão. 

3.3.8 – Para fins de credenciamento o licitante poderá adotar o modelo na forma prevista no Anexo III 

(Carta de Credenciamento), com o reconhecimento da firma do subscritor, acompanhado da devida 

identificação através de sua Carteira de Identidade ou outro documento, com foto, equivalente. 

3.3.9 – Juntamente com a procuração ou credencial, deverá ser apresentada DECLARAÇÃO do licitante 

dando ciência de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação constantes do Edital, conforme Anexo 

VI. 

3.3.10 – Após o encerramento da fase de credenciamento não será permitida a participação de retardatários, 

salvo na condição de ouvintes. 

3.3.11 – Para que sejam beneficiadas pelas leis complementares nº 123/2006 e nº 147/2014, as 

microempresas, as empresas de pequeno porte e microempreendedor individual deverão apresentar Certidão 

expedida pela Junta Comercial da Unidade da Federação da sede da licitante onde fique demonstrada e 

comprovada sua atual condição de microempresa, empresa de pequeno porte ou microempreendedor 

individual. A certidão deverá ser expedida em até 06 (seis) meses antes da data da abertura da licitação. 

3.3.11.1 – A apresentação da Certidão solicitada no subitem “3.3.11” é facultativa, sendo apenas para gozo 

dos direitos estabelecidos nas Leis 123/2006 e 147/2014. A falta desta Certidão não inabilitará a licitante. 

3.3.12 – A verificação da compatibilidade do objeto da contratação com a atividade da licitante dar-se-á na 

fase de Habilitação. 

3.4 – Não poderá participar da licitação a empresa que: 

a) Incorrer nas penalidades previstas no art. 87, incisos III e IV da Lei n° 8.666/93. 

b) Estiver sob processo de falência ou concordata. 

c) Não poderá participar direta ou indiretamente desta licitação ou do fornecimento de bens a ela 

necessária, servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação da 

Prefeitura Municipal de Correntina – Bahia, conforme Capítulo I, Seção III, Art. 9º, Inciso III da Lei 

8.666/93. 
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3.5 – Não será permitida a participação em consórcio. 

3.6 – A observância das vedações deste item é de inteira responsabilidade do licitante, que, pelo 

descumprimento, sujeita-se às penalidades cabíveis. 

3.7 – A participação nesta licitação implica a aceitação integral dos termos deste Edital, de seus anexos e 

das normas legais e regulamentares que o embasam, bem como das cláusulas contratuais a serem pactuadas 

conforme minuta em anexo. 

 

4 – DO LOCAL, HORA E FORMA DE ENTREGA DOS ENVELOPES 

4.1 – O interessado deverá protocolar na Sede da Prefeitura, à Rua da Chácara, 445 – Antônio de França – 

Correntina – Bahia, até as 08h00 do dia 23 de abril de 2019: 

. ENVELOPE A – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

. ENVELOPE B – PROPOSTA DE PREÇO 

4.2 – Cada envelope deverá conter, na parte externa, a seguinte indicação completa: 

TOMADA DE PREÇOS 003/2019 

NOME DO LICITANTE: 

ENDEREÇO, TELEFONE, FAX E E-MAIL DO LICITANTE: 

ENVELOPE (A ou B) 

4.3 – Os envelopes deverão ser apresentados lacrados, distintos, indevassáveis, sob pena de não aceitação da 

participação na licitação e sua devolução imediata. 

4.4 – Os documentos apresentados não poderão conter emendas ou rasuras capazes de comprometer sua 

nitidez, a juízo da Comissão Permanente de Licitações. 

4.5 – Caso necessário, o Envelope B poderá ser apresentado em mais de um volume, devidamente 

identificado e numerado sequencialmente. 

4.6 – Todos os documentos que compõem os envelopes deverão ser apresentados em cadernos com todas as 

folhas numeradas sequencialmente e rubricadas. 

4.7 – Os envelopes serão recebidos na Sala de Reuniões desta Prefeitura, no endereço indicado no 

preâmbulo, impreterivelmente até o horário especificado, prazo preclusivo do direito de participação. 

4.8 – Não serão recebidas propostas, impugnações ou recursos enviados pelo correio, telegramas, fax ou 

endereçamento eletrônico, ou entregues em local diverso do indicado. 

5 – DA HABILITAÇÃO 

5.1 – Para comprovar sua qualificação, o licitante deverá apresentar no Envelope A, em uma via, em original 

ou cópia autenticada por cartório competente, Servidor desta Prefeitura ou publicação em jornal oficial, 

encadernados em páginas sequencialmente numeradas e rubricadas, os seguintes documentos de habilitação, 

todos dentro de seu prazo de validade, vedada sua substituição por protocolo de requerimento para sua 

obtenção: 

5.1.1 – HABILITAÇÃO JURÍDICA 

a) Ato constitutivo (estatuto ou contrato social) em vigor, devidamente registrado, quando sociedade 

comercial; sendo sociedade por ações, é exigido, também o comprovante da eleição de seus atuais 

administradores. 

b) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, 

e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente. 

5.1.2 – REGULARIDADE FISCAL 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ). 

b) Prova de regularidade com a Fazenda Federal e contribuições sociais. (Emitida em acordo com as 

portarias conjuntas RFB/PGFN nº 1.751/2014 e RFB/PGFN nº 1.821/2014). 

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante. 
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d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante. 

e) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). 

f) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT. (Emitida em acordo com a Lei nº 12.440/2011). 

g) Alvará para Funcionamento Definitivo, ou expedido no Exercício de 2019. 

5.1.3 – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

a) Prova de registro, inscrição e regularidade no CREA ou CAU/BR do engenheiro responsável técnico. 

b) CRPJ – Certidão de Registro de Pessoa Jurídica no CREA ou CAU/BR, devidamente regular. 

c) Comprovação da licitante de possuir em seu quadro permanente, no dia da realização do Certame, 

profissional de nível superior habilitado em Engenharia Civil ou Arquitetura, devidamente reconhecidos e 

registrados nos CREA ou CAU/BR, sendo que o mesmo deverá ser detentor de atestado de responsabilidade 

técnica por execução de obra e/ou serviço de complexidade tecnológica igual ou semelhante, devidamente 

atestado pelo CREA ou CAU/BR, em conformidade com o estabelecido no Art. 30 da Lei 8.666/93. 

Comprovando-se através de uma das seguintes formas: 

d.1) Em se tratando de sócio da empresa, por intermédio da apresentação do contrato social. 

d.2) No caso de empregado, mediante cópia de carteira de trabalho e previdência social (CTPS). 

d.3) Em se tratando de prestador de serviços, através de contrato de prestação de serviços. 

e) Indicação do aparelhamento e do pessoal técnico, adequados e disponíveis para a realização do objeto 

desta licitação, bem como da qualificação de cada um dos membros da equipe técnica que se 

responsabilizará pela realização dos serviços. 

f) Atestado de visita técnica emitido por responsável técnico do Setor de Engenharia da Secretaria de Obras 

do Município de Correntina, declaratório de que a licitante, por intermédio de seu responsável técnico, 

conheceu o local onde serão executadas as obras e serviços objeto desta Licitação e suas eventuais 

dificuldades construtivas e operacionais. A visita deverá ser agendada no Setor de Engenharia da 

Secretaria de Obras e Serviços Públicos desta Prefeitura a partir do primeiro dia útil da publicação 

do Aviso desta Licitação e deverá ocorrer até o penúltimo dia anterior ao da realização da Licitação, 

das 07h30 às 13h30, através do Telefone (77) 3488-2134, sendo que as visitas agendadas iniciarão às 

07h30 e terminarão às 13h30, caso não seja concluída a visita no dia agendado a mesma continuará no 

dia seguinte, caso seja dia útil. 

f.1) A Visita Técnica deverá ser realizada impreterivelmente pelo responsável técnico da empresa 

devidamente credenciado pela mesma para tal fim. 

f.2) O Município disponibilizará um responsável técnico para acompanhar o representante da empresa 

durante a visita técnica, contudo não se responsabilizará por despesas com transporte do mesmo aos locais 

que deverão ser visitados. 

f.4) A necessidade da exigência do Item 5.1.3, letra “f” visa garantir segurança na contratação, pois é 

necessária a verificação de eventuais dificuldades construtivas e operacionais, tomando ciência das 

características do local onde serão executadas as obras e serviços e demais informações necessárias à 

elaboração da proposta. 

f.5) Não serão aceitas alegações posteriores quanto a desconhecimento de qualquer detalhe, incompreensão, 

dúvidas ou esquecimento que possam provocar empecilhos ou gerar atrasos na realização dos serviços, ou 

paralisações nos equipamentos, arcando a licitante vencedora com quaisquer ônus decorrentes desses fatos. 

f.6) O atestado de vista técnica, emitido por responsável técnico do Setor de Engenharia da Secretaria de 

Obras do Município de Correntina, poderá ser substituído por declaração da licitante de que assume total 

responsabilidade decorrente de eventuais dificuldades construtivas e operacionais. 

5.1.4 – QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 
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a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício, conforme legislação em vigor, já 

exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua 

substituição por balancetes ou balanços provisórios. 

a.1) O Balanço Patrimonial deverá ser registrado na Junta Comercial da sede da licitante. 

a.2) O Balanço Patrimonial e a Demonstração de Resultado deverão vir acompanhados da “Certidão de 

Regularidade Profissional”, vinculada ao contabilista que assina as peças contábeis, cuja validade deve 

abranger a data limite para recebimento das propostas. 

a.3) Também será aceito documento que comprove a regularidade do profissional na data-base das 

demonstrações contábeis. 

a.4) Ficam dispensadas da apresentação do balanço patrimonial as empresas constituídas a menos de um ano 

que não encerraram seu primeiro exercício social. 

b) Certidão Negativa de Falência ou Concordata expedida pelo distribuidor da sede do licitante, 

devidamente regular. Nos casos em a certidão não constar data de validade, será considerado o prazo de 90 

(noventa) dias. 

5.1.5 – OUTROS DOCUMENTOS 

a) Declaração de que a empresa não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre e que não emprega menor de dezesseis anos a não ser na condição de aprendiz a partir de 14 anos, 

se for o caso (Decreto nº 4.358, de 5 de setembro de 2002), conforme modelo do Anexo VII. 

b) Declaração da licitante de que não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração 

Pública, conforme modelo Anexo VIII. 

c) Declaração que não possui vínculo com servidor público da Prefeitura do Município de Correntina, 

Estado da Bahia. 

d) Termo de compromisso em relação ao profissional técnico que acompanhará a obra, conforme modelo 

Anexo IX. 

e) Termo de compromisso de garantia pela obra, pelo prazo mínimo de 05 (cinco) anos, conforme modelo 

Anexo X. 

5.1.6 – Serão considerados inabilitados os licitantes que: 

a) Deixarem de apresentar a documentação solicitada ou apresentarem-na com vícios. 

b) Não atenderem a quaisquer dos requisitos exigidos para habilitação, salvo os casos em que for possível a 

promoção de diligência por parte da Comissão. 

5.1.7 – As certidões emitidas via internet poderão ser apresentadas em cópias simples, estando a sua 

conformidade sujeita à confirmação nos respectivos sítios. 

5.2 – DO TRATAMENTO DIFERENCIADO ÀS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO 

PORTE 

5.2.1 – Para comprovar o enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte a licitante 

deverá apresentar, junto à habilitação, Certidão expedida pela Junta Comercial da Unidade da Federação da 

sede da licitante, comprovando a condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, com data de 

emissão não superior a 06 (seis) meses. 

5.2.2 – As ME’s e EPP’s deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de 

regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição. (Lei Complementar n.º 123/06). 

5.2.3 – Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 05 

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

vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da administração pública, para a regularização 

da documentação, pagamento ou parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões negativas ou 

positivas com efeito de certidão negativa, conforme Lei 123/2006 alterada pela Lei 147/2014. 
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5.2.4 – A não regularização da documentação dentro do prazo previsto no tem 5.2.3 acima, implicará 

decadência do direito à contratação, sem prejuízo dos sansões previstas no Art. 81 da Lei n.º 8.666/93, 

sendo facultado à PREFEITURA convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a 

assinatura do contrato, ou revogar a licitação. 

5.2.5 – Será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas e 

empresas de pequeno porte. (Art. 44 da Lei Complementar nº. 123/06). 

5.2.6 – Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e 

empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à proposta mais bem 

classificada. 

5.2.7 – Para efeito do disposto no subitem anterior (Art. 45 da Lei Complementar n.º 123/06), ocorrendo o 

empate, proceder-se-á da seguinte forma: 

a) A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar proposta de preço 

inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto 

licitado. 

b) Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma da alínea “a” 

acima, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do § 1.º do Art. 44 da 

Lei Complementar nº 123/06 supramencionada, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo 

direito. 

c) No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que 

se encontrem no intervalo estabelecido no § 1º do Art. 44 da Lei Complementar n.º 123/06 retro 

mencionada, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar 

melhor oferta. 

5.2.8 – Na hipótese da não contratação nos termos previstos nos subitens 5.2.5 e 5.2.6 acima, o objeto 

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

 

6 – DA PROPOSTA DE PREÇO 

6.1 – No envelope B o licitante deverá apresentar, em uma via, a Proposta de Preço, que deverá ser 

apresentada em português, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, datada e assinada pelo representante legal 

da licitante em todas as páginas, da qual deverá constar: 

6.1.1 – Objeto proposto, de forma a permitir a verificação e comprovação do atendimento às especificações 

exigidas neste Edital. 

6.1.2 – Razão social do licitante, CNPJ, inscrição estadual, endereço, telefone e/ou fax. 

6.1.3 – Preços unitários e globais dos itens propostos, expresso em real. 

6.1.4 – Prazo de validade mínimo de 60 (sessenta) dias contados da data de abertura da proposta. As 

propostas que não expressarem prazo será considerado o indicado neste Item. 

6.1.5 – Prazo para entrega das obras e serviços concluídos não superior a 10 (dez) dias, contados a partir da 

assinatura do contrato. 

6.1.6 – Valor total da proposta expresso em reais, em algarismos, e por extenso apresentado na Proposta de 

Preços. 

6.2 – A não apresentação ou apresentação incompleta de quaisquer dos itens acima implicará a 

desclassificação do licitante. 

6.3 – No preço proposto deverão estar incluídas, além do lucro, todas as despesas, tributos e custos, diretos 

ou indiretos, relacionadas com a execução do objeto da presente licitação, sem a previsão de reajuste até a 

data de seu adimplemento. 
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6.4 – Havendo divergência entre os valores unitários e globais nas propostas serão considerados, para efeito 

de classificação, os valores unitários. 

6.5 – Apresentada a proposta, o proponente estará automaticamente aceitando e se sujeitando às cláusulas e 

condições do presente Edital. 

6.6 – Depois de aberta, a proposta se acha vinculada ao processo pelo seu prazo de validade, não sendo 

permitida sua retirada ou a desistência de participação por parte do proponente, salvo mediante justificativa 

devidamente fundamentada e aceita pela CPL – Comissão Permanente de Licitações. 

6.7 – As propostas apresentadas em desacordo com as especificações exigidas neste Edital serão 

desclassificadas. 

 

7 – DO PROCEDIMENTO DE ABERTURA E JULGAMENTO 

7.1 – Às 08h00 do dia 23 de abril de 2019, na Sala de do Setor de Licitações e Contratos desta Prefeitura, 

situada à Rua Chácara, 445 – Correntina – Bahia, em Correntina – Bahia, a Comissão Permanente de 

Licitações procederá à abertura dos Envelopes A e B, cujos documentos serão rubricados pelos seus 

membros e por representantes dos licitantes presentes. 

7.2 – A Comissão poderá promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do 

processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originalmente do 

envelope. 

7.3 – A inabilitação do licitante importa preclusão do seu direito de participar da fase subsequente do 

procedimento licitatório. 

7.4 – Finda a fase de habilitação e abertos os Envelopes B, nenhum licitante poderá ser excluído da licitação 

por motivo relacionado com a habilitação, salvo em razão de fato superveniente ou somente conhecido após 

o julgamento, e na conformidade de ato escrito e motivado da Comissão. 

7.5 – De cada sessão lavrar-se-á ata que será assinada pela Comissão e também pelos representantes dos 

licitantes. 

7.6 – Após a fase de habilitação não caberá desistência por parte de licitante, salvo por motivo justo e aceito 

pela Comissão. 

  

8 – DO JULGAMENTO DA PROPOSTA DE PREÇO 

8.1 – No julgamento e classificação das propostas serão observados os seguintes critérios: 

8.1.1 – A proposta será julgada pelo menor preço por lote, desde que atendidos os requisitos estabelecidos 

nesta licitação e os previstos na legislação pertinente, sendo que os preços unitários serão examinados 

relativamente à sua adequação, proporcionalidade e exequibilidade. 

8.1.2 – Será classificada em primeiro lugar a proposta que apresentar o MENOR PREÇO POR LOTE. A 

sequência da classificação se fará pela ordem crescente do preço. 

8.1.3 – Em caso de empate será obedecido o disposto no § 2º do Art. 45, da Lei n° 8.666/93, ficando, desde 

já, convocadas as empresas licitantes para realização do sorteio na reunião de abertura e julgamento das 

propostas, que será marcada no ato da habilitação. 

8.1.4 – Poderá ser desclassificada, a juízo da Comissão e por ato motivado, a proposta que contiver preço 

incoerente, excessivo ou manifestamente inexequível, ou que não atenda às exigências deste edital, nos 

termos dos arts. 44 e 48, incisos I e II da Lei n° 8.666/93; a que não se referir à integralidade do objeto da 

proposta, ou que contiver rasuras, emendas, borrões, entrelinhas, irregularidade ou defeito de linguagem 

capaz de dificultar o julgamento. 

8.1.5 – No julgamento das propostas não serão consideradas ofertas e outras informações não solicitadas 

neste instrumento ou em diligências. 
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9 – DA HOMOLOGAÇÃO, DA ADJUDICAÇÃO E DA CONTRATAÇÃO 

9.1 – Realizado o julgamento final e esgotado o prazo para recurso, o resultado da licitação será submetido à 

homologação do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, para adjudicação do objeto da licitação ao vencedor. 

9.2 – O contrato será celebrado com a licitante vencedora, em conformidade com este Edital, com a 

legislação aplicável e com a minuta anexa, salvo no caso de recusa justificada.  

9.3 – O prazo para assinatura do contrato é de até 03 (três) dias úteis contados da data da ciência da 

notificação, que se dará através de publicação no sítio www.correntina.ba.io.org.br. Convocado, o 

adjudicatário que não comparecer no prazo e condições estabelecidos decairá do direito à contratação. 

9.4 – A licitante vencedora iniciará a obra em, no máximo, 05 (cinco) dias corridos após recebimento da 

Ordem de Serviços expedida pelo Município de Correntina. 

9.5 – A licitante vencedora compromete-se a contratar para execução da obra, sempre que possível, 

trabalhadores do Município de Correntina, absorvendo assim, mão-de-obra do local, ampliando as 

oportunidades de emprego. 

9.6 – Caso o primeiro classificado desista formalmente do direito de ser contratado, por motivo considerado 

justo e acatado pelo Município de Correntina, será convocado para exercer o mesmo direito, o licitante 

classificado em segundo lugar, nas mesmas condições da proposta vencedora. 

9.7 – O prazo de duração do contrato será de 10 (dez) dias, contados do início da prestação dos serviços 

prevista para a data de expedição da Ordem de Serviços, podendo ser prorrogado em acordo com o previsto 

na Lei 8.666/93. 

9.8 – A CONTRATADA manterá no canteiro de serviço um Diário de Obra com páginas numeradas em três 

vias, sendo duas descartáveis. Este Diário de Obra servirá para registro de fatos que tenham implicação 

contratual e para comunicações, tais como: 

9.8.1 – Solicitações de frentes de serviços. 

9.8.2 – Anotações de chuva, casos fortuitos, força maior e fatos. 

9.8.3 – Anotação do contingente do dia. 

9.8.4 – Marcar reuniões com a fiscalização ou vice-versa. 

9.8.5 – Comunicação dos serviços concluídos, para aprovação definitiva da Fiscalização, após sua inspeção. 

9.8.6 – Solicitação de emissão de faturas sob medições. 

9.8.7 – Solicitação de prorrogação de prazo integral ou parcial, com antecedência mínima de 30 (trinta) 

dias. 

9.8.8 – Comunicação das irregularidades e providências a serem tomadas no decorrer da ação da 

Fiscalização. 

9.8.9 – Solicitação de substituição de profissionais já aprovados pela Fiscalização. 

9.8.10 – Solicitação de substituição e complementação de serviços. 

9.8.11 – Solicitação de substituição e complementação de materiais para execução de serviços. 

9.8.12 – Demais assuntos pertinentes aos serviços.        

                                              

10 – DO PAGAMENTO 

10.1 – O Município realizará as medições mensais, atestando a execução das obras, sendo que a contratada 

apresentará até o 5º (quinto) dia útil ao da prestação dos serviços, uma nota fiscal correspondente aos 

valores dos mesmos. 

10.1.1 – As notas fiscais deverão vir acompanhadas das guias de recolhimento do INSS e FGTS, 

devidamente quitadas, relativas ao mês anterior ao do faturamento. 

10.2 – Os pagamentos serão efetuados em até 10 (dez) dias após a entrega da nota fiscal e cumpridas todas 

as formalidades legais anteriores a este ato. 
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10.3 – O pagamento correspondente à última medição só será realizado mediante a apresentação da CND, 

junto ao INSS, relativo à obra e do termo de recebimento provisório da obra. 

10.4 – O termo de recebimento definitivo da obra/serviços será emitido 30 (trinta) dias após o seu 

recebimento provisório, desde que o objeto tenha sido fielmente cumprido. 

 

11 – DO REAJUSTAMENTO 

11.1 – Os preços propostos pressupõem o equilíbrio econômico e financeiro do contrato, o qual presidirá a 

relação entre as partes, durante todo o prazo de execução. Nenhum reajustamento ou realinhamento de 

remuneração, para mais ou para menos, se dará sem atendimento das normas gerais ditadas pela legislação 

federal, em especial quanto à oportunidade de aplicação. Os preços contratuais serão reajustáveis, segundo a 

variação do Índice Geral de Preços Médios (IGP-M). 

11.2 – A comprovação da majoração de um determinado item em nível nacional ou regional que afetar o 

equilíbrio do contrato será feita através de: 

11.2.1 – Notas Fiscais de compras referentes ao distribuidor, tanto da época do início do contrato como da 

ocasião do suposto aumento. 

11.2.2 – Apresentação de revista, jornal e/ou periódico, demonstrando o aumento do preço de um 

determinado item dentro do mercado. 

11.2.3 – Apresentação de planilha de custos compreendendo o custo do produto e demais componentes 

(impostos, transporte, funcionários, etc.). 

 

12 – DAS NORMAS DE SEGURANÇA 

12.1 – Com relação à segurança do trabalho, serão obedecidas todas as recomendações contidas na Norma 

Regulamentadora NR-18, aprovada pela portaria 3.214, de 08/06/78, do Ministério do Trabalho, publicada 

no DOU de 06/07/78 (Suplemento). 

12.2 – As ferramentas e equipamentos de uso no canteiro de obra serão dimensionados, especificados e 

fornecidos pela CONTRATADA, de acordo com o seu plano de construção, observadas as especificações 

estabelecidas, em cada caso. 

12.3 – Serão de uso obrigatório os EPI(s) – Equipamento de Proteção Individual, obedecido o disposto nas 

Normas Regulamentadoras NR-6 – Equipamento de Proteção Individual – EPI e NR-1 – Disposições 

Gerais. 

12.4 – A contratante deverá levar em conta todas as precauções e zelar permanentemente para que as suas 

operações não provoquem danos físicos ou materiais a terceiros, nem interfiram negativamente no 

funcionamento da obra. 

12.5 – As normas de segurança constantes destas especificações não desobrigam a CONTRATADA do 

cumprimento de outras disposições legais, federais, estaduais e municipais pertinentes, sendo de sua inteira 

responsabilidade os processos, ações ou reclamações movidas por pessoas físicas ou jurídicas em 

decorrência de negligência nas precauções exigidas no trabalho ou da utilização de materiais inaceitáveis na 

execução dos serviços. 

 

13 – DO RECURSO ADMINISTRATIVO 

13.1 – Nos casos de habilitação ou inabilitação de licitante e julgamento das propostas, cabe recurso 

administrativo, com efeito suspensivo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis contados da intimação do ato ou da 

lavratura da ata. 

13.2 – A interposição de recurso será comunicada pela Comissão aos demais licitantes, que poderão 

impugná-lo no prazo de 05 (cinco) dias úteis contados do conhecimento do ato. Findo esse prazo, a 
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Comissão poderá, também no prazo de 05 (cinco) dias úteis, reconsiderar a sua decisão ou submeter o 

recurso, devidamente informado, à decisão do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, que será proferida no prazo de 

05 (cinco) dias úteis contados do recebimento. 

13.3 – O licitante que considerar, nos termos da legislação vigente, irregular qualquer das exigências 

apresentadas, poderá impugnar este Edital, devendo, para tanto, protocolar pedido na CPL – Comissão 

Permanente de Licitações nesse sentido até 05 (cinco) dias úteis antes da data fixada para abertura dos 

envelopes de habilitação, devendo a Administração julgar e responder à impugnação em até 03 (três) dias 

úteis. 

13.4 – As consultas e pedidos de esclarecimentos sobre o Edital e seus anexos deverão ser protocolados na 

Comissão de Licitações, sito à Rua da Chácara, 445 – Antônio de França Barbosa – Correntina – Bahia – 

Fone (77) 3488-3247 – E-mail: licita@correntina.ba.gov.br, as consultas, pedidos de esclarecimentos, 

pedidos de impugnações e recursos que não forem dirigidos à CPL – Comissão Permanente de Licitações da 

Prefeitura de Correntina não serão conhecidos, ficando a CPL desobrigada a respondê-los. 

13.5 – Decairá do direito de impugnar os termos deste edital perante o Município de Correntina o licitante 

que, tendo-o aceito sem objeções, vier a apontar, depois da abertura dos envelopes de habilitação, falha ou 

irregularidade, hipóteses em que tal comunicação não terá efeito de recurso. 

13.6 – Quaisquer recursos relativos a esta licitação deverão ser interpostos no prazo legal, dirigidos à 

Comissão Permanente de Licitações e os quais deverão ser protocolados pela mesma, no endereço indicado 

no preâmbulo. 

 

14 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

14.1 – Qualquer declaração nesta licitação será feita pelo titular da empresa, através de seu representante 

legal ou pessoa devidamente credenciada. 

14.2 – O MUNICÍPIO DE CORRENTINA poderá, sem que ao licitante caiba direito à indenização, revogar 

a presente licitação, no todo ou em parte, em razão de fato superveniente, ou anulá-la, caso sejam 

identificados no procedimento licitatório vícios insanáveis que caracterizem ilegalidades devidamente 

comprovadas. 

14.3 – Não serão admitidas a esta licitação as empresas suspensas ou impedidas de licitar, bem como as que 

estiverem em regime de falência ou concordata. 

14.4 – É vedada a cessão total ou parcial, para terceiros, das obrigações adjudicadas em consequência desta 

licitação, sem a prévia e expressa anuência do Município. 

14.5 – A licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos 

apresentados em qualquer fase da licitação. 

14.6 – A abertura dos envelopes contendo a Documentação de Habilitação e a Proposta de Preços realizar-

se-á em sessão pública. 

14.7 – Poderá manifestar-se no curso dos trabalhos de habilitação e julgamento, em nome da empresa 

licitante, seu dirigente, preposto ou procurador credenciado. 

14.8 – O objeto da licitação poderá sofrer alterações, acréscimos ou decréscimos, por decisão unilateral do 

Município. 

14.9 – O regime jurídico do futuro contrato reserva ao Município a prerrogativa de modificá-lo ou rescindi-

lo unilateralmente, na forma da lei, e fiscalizar a sua execução. 

14.10 – A contratada se obriga a manter, por todo tempo, da execução contratual, as condições de 

habilitação, incluída a sua regularidade perante os órgãos públicos. 

14.11 – Não serão consideradas as propostas que deixarem de atender qualquer das condições do presente 

Edital. 

mailto:licitacorrentina@gmail.com
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14.12 – A empresa licitante vencedora fica obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais, os 

acréscimos ou supressões que se fizerem necessários na execução dos serviços, até o limite de 25% (vinte e 

cinco por cento) do valor inicial do contrato. 

14.13 – As supressões que excedam o limite acima serão objeto de acordo celebrado entre as partes 

contratantes, na forma disposta no § 2º, Inciso II do Art. 65 da Lei 8.666/93 e suas alterações. 

14.14 – Ocorrendo decretação de feriado ou qualquer fato superveniente que impeça a realização deste 

Processo Licitatório na data marcada, a data constante deste Edital será transferida, automaticamente, para o 

primeiro dia útil ou de expediente normal subsequente ao ora fixado. 

14.15 – A licitante vencedora deverá disponibilizar equipamentos necessários à perfeita execução dos 

serviços contratados, em quantitativo e especificação que assegurem o cumprimento do prazo contratual, a 

qualidade e especificação técnica dos trabalhos. 

14.16 – Será de responsabilidade da CONTRATADA o registro dos serviços no Conselho Regional de 

Engenharia e Arquitetura (CREA/BA), bem como a aprovação destes nos respectivos órgãos competentes do 

Estado e do Município, caso seja necessário. 

14.17 – Todas as taxas, emolumentos e despesas decorrentes do projeto, bem como os conjuntos de  cópias 

de todos os projetos são de competência da CONTRATADA. 

14.18 – No término dos serviços será elaborado pela CONTRATADA e entregue à CONTRATANTE, o 

relatório fotográfico da obra, projeto “AS BUILT”, com o cadastramento de todas as modificações que por 

ventura foram efetuadas na obra em relação aos projetos executivos, devendo estes serviços ser 

acompanhados por engenheiro(s) ou arquiteto(s), após liberação da Fiscalização, e o desenho elaborado em 

AUTOCAD. 

14.19 – Maiores esclarecimentos serão prestados no Setor de Licitações e Contratos, situado à Rua da 

Chácara, 445 – Antônio de França Barbosa, em dias úteis, no horário de 07h30 às 13h30, ou pelo 

telefone (77) 3488-3247. 

14.20 – As demais fases deste Processo Licitatório, inclusive respostas a eventuais recursos, serão 

publicadas no Diário Oficial do Município de Correntina no sítio www.correntina.ba.io.org.br, ficando os 

interessados em participar obrigados a acessá-la.  

14.21 – Para dirimir controvérsias decorrentes deste certame, o foro competente é o da Comarca de 

Correntina – Bahia, com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

14.22 – Os casos omissos serão submetidos a parecer da Assessoria Jurídica do Município. 

 

 

Correntina – Bahia, 29 de março de 2019.  

 

 

Nilson José Rodrigues 

Prefeito Municipal 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.correntina.ba.io.org.br/
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ANEXO I 

MODELO CARTA PROPOSTA 

TOMADA DE PREÇOS N° 003/2019 

 

 

 

À 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTINA 

Rua da Chácara, 445 – Antônio de França Barbosa – Correntina – Bahia 

 

 

Prezados Senhores, 

 

 

Atendendo à convocação feita pelo Edital de Tomada de Preços nº 003/2019, 

estamos apresentando proposta contratação de empresa especializada para executar as obras de 

construção de duas pontes em concreto armado, classe 45 toneladas e com pista de rolamento nas 

7 Ilhas e no Bairro Itamarana neste Município, com fornecimento de mão-de-obra, equipamentos, 

ferramentas e materiais necessários, conforme planilhas orçamentárias, memorial descritivo e 

cronogramas físico-financeiro ao Edital, em conformidade com este Edital e seus anexos, objeto da 

licitação em referência, declarando expressamente, que: 

- recebemos todas as informações e documentos necessários à elaboração da proposta. 

- acompanha esta Proposta a Planilha de Preços contendo a descrição, quantidade, valor unitário e 

global dos serviços, bem como total geral por extenso.  

- concordamos, sem qualquer restrição, com as condições de execução indicadas no Edital e seus 

Anexos, comprometendo-nos a proceder a execução dos serviços objeto desta licitação. 

- nos preços propostos estão inclusas todas as parcelas relativas aos custos de fornecimento dos 

produtos, frete, seguro, embalagem, taxas, impostos e demais encargos incidentes, constituindo-se, 

portanto, na única remuneração devida pela contratante para execução completa do contrato. 

- o(a) portador(a) desta Carta o(a) Sr.(a) ______________, portador(a) da CI/RG nº ____________ e do 

CPF/MF nº _______________ está devidamente habilitado(a) a prestar todas as informações e 

esclarecimentos requeridos sobre nossa proposta e autorizado a assumir, em nome desta empresa, os 

compromissos e obrigações relacionados com esta Licitação. 

- a proposta terá prazo de validade de ______ (__________) dias corridos, a contar da data da sua 

entrega.  

- prazo de execução dos serviços não superior a 90 (noventa) dias. 

Dados complementares 

Razão Social: _______________________________________ 

Telefone: __________________________________________ 

Fax: ______________________________________________ 

Endereço: _________________________________________ 

Bairro: ____________________________________________ 

Cidade: ___________________________________________ 
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Estado: ___________________________________________ 

CEP: _____________________________________________ 

E-mail ____________________________________________ 

 

Dados bancários 

Nome do Banco: __________________________________________ 

Agência: ________________________________________________ 

Conta Corrente da Empresa: ________________________________ 

 

Dados de quem assinará o contrato (caso a licitante seja vencedora): 

Nome do representante: ____________________________________ 

Estado Civil: _____________________________________________ 

Profissão: ________________________________________________ 

Endereço residencial: _______________________________________ 

Cidade _________________________ CEP: _____________________ 

CPF: ___________________________ CI/RG: ___________________ 

Telefone: ________________________E-mail: ____________________ 

 

 

 

(local e data) 

(Nome, cargo e assinatura do representante legal ou procurador) 

(Número de identidade do declarante) 
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ANEXO II 

MINUTA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº _____/2019 

TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2019 

 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE 

ENTRE SI FAZEM, DE UM LADO O MUNICÍPIO DE 

CORRENTINA – BAHIA E A EMPRESA 

_____________________, NA FORMA ABAIXO. 

 

Os abaixo assinados, de um lado como CONTRATANTE, a Prefeitura Municipal de Correntina, Estado da 

Bahia, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Rua da Chácara, 445, em Correntina – BA, 

inscrita no CNPJ sob nº 14.221.741/0001-07, neste ato representada pelo Prefeito Municipal, Sr. Nilson José 

Rodrigues, brasileiro, maior, solteiro, comerciante, residente e domiciliado à Rua da Mineração, 616 – 

Bairro do Ouro – Correntina-BA, CEP nº 47.650-000, inscrito no CPF/MF sob o nº 400.814.945-72 e 

portador da CI/RG nº 488.511-2 SSP/BA, e, de outro lado, como CONTRATADA, a Empresa 

___________________________, com sede ______________, inscrita no CNPJ sob nº 

____________________, neste ato representada por seu(sua) representante o(a) Sr.(a) 

______________________, (qualificação do(a) representante), portador(a) do CPF nº _______________ e 

da CI/RG nº _______________, doravante denominadas CONTRATANTE e CONTRATADA, acordam e 

ajustam firmar o presente contrato nos termos da Lei nº 8.666/1993 e suas alterações, das cláusulas e 

condições estabelecidas no Edital de Licitação Tomada de Preços nº 003/2019, Processo Administrativo 

nº 056/2019 homologado pelo Prefeito Municipal no dia _____/____/2019 e nas cláusulas prevista nesta 

instrumento: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO DO CONTRATO 

1.1 – A CONTRATADA prestará à CONTRATANTE, serviços com execução das obras de construção de 

duas pontes em concreto armado, classe 45 toneladas e com pista de rolamento nas 7 Ilhas e no Bairro 

Itamarana neste Município, com fornecimento de mão-de-obra, equipamentos, ferramentas e 

materiais necessários, conforme planilhas orçamentárias, memorial descritivo e cronogramas físico-

financeiro anexos ao Edital, cujas descrições detalhadas bem como as obrigações assumidas pela mesma, 

constam do Processo Licitatório na Modalidade Tomada de Preços nº 003/2019 homologado pelo Prefeito 

Municipal em __________ de _________ de 2019. 

1.2 – Os serviços e obras serão executados nas Sete Ilhas e no Bairro Itamarana nesta Cidade.  

1.3 – O processo, normas, instruções, assim como a proposta da CONTRATADA constante da Licitação 

Modalidade Tomada de Preços nº 003/2019, passam a fazer parte integrante deste instrumento contratual 

independente de transcrições. 

1.4 – A CONTRATADA deverá assegurar a perfeita execução das obras objeto deste contrato, devendo 

responder por quaisquer imperfeições decorrentes da prestação dos serviços objeto deste Contrato pelo 

período de 05 (cinco) anos a partir da data do recebimento definitivo das obras. 

  

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR DO CONTRATO, ORIGEM DOS RECURSOS E 

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

2.1 – A CONTRATADA será remunerada pela CONTRATANTE no valor global de R$ ________ 

(________), sendo R$ _______ (________) para o Lote I e R$ _______ (________) para o Lote II, 

conforme Planilha de preços unitários e totais apresentadas em sua proposta. 



        PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTINA 
                     Estado da Bahia 
                   

 

Página 16 de 60 
 

 

 

Rua da Chácara, 445, Loteamento Antônio de França Barbosa, Correntina-BA, CEP: 47650-000  

Fone: (77) 3488 2134 / 2115 – CNPJ: 14.221.741/0001-07, www.correntina.ba.gov.br 

 
 

§ 1º – As despesas com a execução das obras e serviços objeto deste contrato correrão à conta dos recursos 

provenientes da UNIÃO, por intermédio da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, e de 

contrapartida do Município de Correntina-BA, nas seguintes Dotações Orçamentárias: 

Unidade: 02.11 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 

Atividade: 1110 – Construção e Reforma de Pontes e Pontilhões no Município 

Elemento de Despesa: 4490.51.00.00 – Obras e Instalações 

Fonte de Recursos: 00 – Recursos Ordinários 

                  24 – Transf. Convênios-Outros 

§ 2º – O Município realizará as medições mensais, atestando a execução das obras, sendo que a contratada 

apresentará até o 5º (quinto) dia útil ao da prestação dos serviços, uma nota fiscal correspondente aos 

valores dos mesmos. 

§ 3º – As notas fiscais deverão vir acompanhadas das guias de recolhimento do INSS e FGTS, devidamente 

quitadas, relativas ao mês anterior ao do faturamento. 

§ 4º – Os pagamentos serão efetuados em até 10 (dez) dias após a entrega da nota fiscal e cumpridas todas 

as formalidades legais anteriores a este ato. 

§ 5º – O pagamento correspondente à última medição só será realizado mediante a apresentação da CND, 

junto ao INSS, relativo à obra e do termo de recebimento provisório da obra. 

§ 6º – O termo de recebimento definitivo da obra/serviços será emitido 30 (trinta) dias após o seu 

recebimento provisório, desde que o objeto tenha sido fielmente cumprido. 

§ 7º – Não haverá compensação financeira e/ou penalização por eventual atraso do pagamento, desde que 

devidamente justificado o atraso. 

§ 8º – A Nota Fiscal/Fatura deverá ser emitida pela própria CONTRATADA, obrigatoriamente com o 

número de inscrição no CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e das propostas de preços, bem 

como da Nota de Empenho, não se admitindo notas fiscais/faturas emitidas com outros CNPJs. 

§ 9º – A critério da CONTRATANTE poderão ser utilizados créditos da contrapartida para cobrir dívidas de 

responsabilidades para com ela, relativas a multas que lhe tenham sido aplicadas em decorrência da irregular 

execução contratual. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO REAJUSTE 

3.1 – Os preços ofertados serão fixos e irreajustáveis, exceto quando, por algum fato ou motivo 

superveniente, as obrigações para uma das partes tornarem-se extremamente onerosas, constatando-se deste 

modo uma quebra do equilíbrio econômico-financeiro. Os reajustes só poderão ser concedidos quando 

avaliados previamente por órgão da Administração responsável pela realização do Processo Licitatório que 

deu origem ao contrato, e dentro das normas exigidas pela Lei 8.666/93. 

3.2 – Fica ressalvada a possibilidade de alteração dos preços, caso ocorra o desequilíbrio econômico 

financeiro do contrato, conforme disposto no Art. 65, alínea “d” da Lei 8.666/93. 

3.3 – Caso ocorra variação nos preços, a CONTRATADA deverá solicitar formalmente a CONTRATANTE, 

devidamente acompanhada de documentos que comprovem a procedência do pedido. 

3.4 – Em caso de redução nos preços dos produtos, a CONTRATADA fica obrigada a repassar à 

CONTRATANTE o mesmo percentual de desconto. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA 

4.1 – Este instrumento vigorará pelo prazo de 90 (neventa) dias, tendo seu início previsto para o dia _____ 

de _______ de 2019 e seu término previsto para _________ de _______________de 2019, podendo se 

prorrogado com as bases legais estabelecidas pela Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores. 
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CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

5.1 – Por este instrumento as partes ficam submetidas às seguintes obrigações: 

I – da CONTRATADA: 

a) Executar a obra, sob o regime de empreitada por preço unitário, obedecendo fielmente ao projeto, planta, 

memoriais, especificações, e legislação ambiental, na forma constante dos anexos da Tomada de Preços 

003/2019, que passam a fazer parte integrante do presente Contrato. 

b) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, os serviços 

prestados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes do fornecimento ou dos materiais 

empregados, a critério da Administração. 

c) Fornecer os produtos na qualidade e quantidade especificadas nos termos de sua proposta. 

d) Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e morais causados pela ação ou 

omissão de seus empregados, trabalhadores, prepostos ou representantes, dolosa ou culposamente, ao 

Município ou a terceiros. 

e) Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem prestados, de 

conformidade com as normas e determinações em vigor. 

f) Apresentar à CONTRATANTE, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que adentrarão o 

órgão para o fornecimento do produto, os quais devem estar devidamente identificados por meio de crachá 

ou outra forma de identificação. 

g) Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais 

previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade à Administração. 

h) Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as orientações da Administração, inclusive 

quanto ao cumprimento das Normas Internas, quando for o caso. 

i) Relatar à Administração toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer do fornecimento dos 

produtos. 

j) Não permitir a utilização do trabalho do menor. 

l) Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 

condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

m) Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem 

subcontratar quaisquer fornecimentos a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas no Termo de 

Referência, na minuta de contrato ou na legislação aplicável à matéria. 

n) Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua 

proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo 

complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento ao 

objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1º do Art. 57 da 

Lei nº 8.666, de 1993. 

o) Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24h (vinte e quatro horas) que antecede a data da 

entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação. 

p) Manter em local visível a público, a placa de identificação das obras conforme modelo fornecido pela 

CONTRATANTE; substituir, sempre que exigido pela CONTRATANTE e independentemente de 

justificativa por parte deste, qualquer empregado, cuja atuação, permanência e/ou comportamento sejam 

julgados prejudiciais inconvenientes ou insatisfatórios à disciplina da repartição ou ao interesse público. 

q) Fornecer, sempre que solicitado pela CONTRATANTE, os comprovantes de pagamentos dos empregados 

e o recolhimento dos encargos sociais e trabalhistas. 
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r) Apresentar junto à primeira fatura dos serviços, cópia da matrícula da obra junto ao INSS, se for 

necessário. 

s) Apresentar, junto às parcelas intermediárias, os comprovantes de pagamentos dos empregados e o 

recolhimento dos encargos sociais e trabalhistas. 

t) Apresentar junto à última fatura dos serviços, a Certidão Negativa de Débitos do INSS, referente à 

matrícula da obra. 

u) Arcar com todas as despesas decorrentes do fornecimento de materiais, mão-de-obra, pagamento de 

seguro, tributos, impostos, taxas e demais obrigações vinculadas à Legislação Tributária, Trabalhista e 

Previdenciária. 

v) Apresentar a Anotação de Responsabilidade Técnica do profissional responsável pela obra junto ao 

CREA/BA. 

x) Manter um profissional responsável técnico com nível superior para acompanhamento da execução das 

obras, como responsável técnico. 

II – da CONTRATANTE: 

a) Proporcionar todas as condições para que a CONTRATADA possa desempenhar os serviços de acordo 

com as determinações do Contrato, do Edital e seus Anexos, especialmente da planilha orçamentária, do 

memorial descritivo e do cronograma físico-financeiro. 

b) Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de acordo com as 

cláusulas contratuais e os termos de sua proposta. 

c) Exercer o acompanhamento e a fiscalização do fornecimento dos serviços, por servidor especialmente 

designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome 

dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para 

as providências cabíveis. 

d) Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso do 

fornecimento dos produtos, fixando prazo para a sua correção. 

e) Pagar à CONTRATADA o valor resultante da prestação dos serviços, nas condições estabelecidas neste 

contrato. 

f) Zelar para que durante toda a vigência do contrato sejam mantidas, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas pela CONTRATADA, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

g) Receber provisoriamente os serviços, designando responsável técnico para tal finalidade. 

h) Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos serviços fornecidos provisoriamente com 

as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo. 

6.2 – É obrigação comum o cumprimento dos prazos avençados neste instrumento. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DAS DESPESAS DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 

6.1 – Todas as despesas necessárias à execução do objeto deste Contrato correrão por conta da 

CONTRATADA. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

7.1 – Às partes que descumprirem quaisquer cláusulas deste contrato e do Instrumento Convocatório serão 

aplicadas, conforme o caso, as seguintes sanções: 

a) De conformidade com o art. 86 da Lei nº 8666/93, o atraso injustificado na entrega do objeto do contrato 

sujeitará a empresa, a juízo da Administração, à multa moratória de 2% (dois por cento) por dia de atraso, 

até o limite de 10% (dez por cento). 
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b) A multa prevista nesta Cláusula será descontada dos créditos que a contratada possuir com a 

Administração e poderá cumular com as demais sanções administrativas. 

c) Nos termos do art. 87 da Lei 8.666/93, pela inexecução total ou parcial do objeto contratado, a 

Administração poderá aplicar à Contratada as seguintes penalidades: 

c.1) Advertência por escrito. 

c.2) Multa administrativa com natureza de perdas e danos da ordem de 10% (dez por cento) sobre a parcela 

inadimplida do contrato. 

c.3) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, 

por prazo não superior a 02 (dois) anos, sendo que em caso de inexecução total, sem justificativa aceita pela 

Administração, será aplicado o limite máximo temporal previsto para a penalidade 05 (cinco) anos. 

d) Declaração de inidoneidade para licitar junto à Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos 

determinantes da punição, ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou 

a penalidade, de acordo com o inciso IV do Artigo 87 da Lei 8.666/93.  

 

CLÁUSULA OITAVA – DO REGIME DE EXECUÇÃO 

8.1 – O regime de execução deste contrato é o indireto por preço unitário. 

 

CLÁUSULA NONA – DA FISCALIZAÇÃO 

9.1 – No curso do fornecimento dos produtos, caberá à CONTRATANTE, o direito de fiscalizar a fiel 

observância das disposições contratuais, promovendo a aferição qualitativa dos produtos fornecidos. 

§ 1º – A execução do presente contrato será acompanhada e fiscalizada pela Secretaria de Obras e 

Serviços Públicos do Município de Correntina, por meio dos senhores Lucas Araújo Silva, brasileiro, 

maior, solteiro, engenheiro civil, residente e domiciliado à Rua Novo Horizonte, 12 – Novo Horizonte 

– CEP nº 47.650-000 – Correntina – Bahia, inscrito no CPF sob o nº 023.080.195-14 e portador da 

CI/RG nº 11.944.470-40 SSP/BA; e Alexandro Silva Magalhães, brasileiro, maior, solteiro, engenheiro 

civil, residente e domiciliado à Rua Olavo Balbino, 87 – Centro – CEP nº 47.650-000 – Correntina – 

Bahia, inscrito no CPF sob o nº 039.012.335-80 e portador da CI/RG nº 14.502.794-57 SSP/BA. 

§ 2º – A fiscalização exercida pela CONTRATANTE não implica em corresponsabilidade sua ou do 

responsável pelo acompanhamento do contrato, não excluindo nem reduzindo a responsabilidade da 

contratada, inclusive por danos que possam ser causados à contratante ou a terceiros, por qualquer 

irregularidade decorrente de culpa ou dolo da contratada na execução do contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES 

10.1 – A CONTRATADA fica obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou 

supressões de serviços que se fizerem necessários até os limites previstos para cada caso, no Art. 65, § 1º da 

Lei nº 8.666/1993, inclusive quanto aos valores, tendo como base o valor inicial do contrato. 

10.2 – A CONTRATANTE poderá suspender a execução do objeto deste Contrato, bem como o pagamento 

referente às parcelas, desde que constem irregularidades ou os produtos não estejam sendo fornecidos de 

acordo com o estabelecido neste termo. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DOS TRIBUTOS 

11.1 – É de inteira responsabilidade da contratada os ônus tributários, encargos sociais e trabalhistas, 

previdenciários e fiscais resultantes da execução do contrato, inclusive os do Município. 

11.2 – A CONTRATANTE, quando fonte retentora, descontará dos pagamentos que efetuar os tributos a 

que esteja obrigada pela legislação vigente, fazendo o recolhimento das parcelas retidas, nos prazos legais. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RESCISÃO 

12.1 – Reconhecidos os direitos da Administração, previstos nos artigos 77 a 80 da Lei Federal nº 

8.666/1993, este Contrato poderá ser rescindido ainda: 

I – Pela inadimplência de uma das partes ao pactuado neste termo, de tal forma que não subsistam condições 

para a continuidade do mesmo. 

II – Pela superveniência de eventos que impeçam ou tornem inconveniente o prosseguimento de sua 

execução. 

§ 1º – Mediante simples aviso extrajudicial, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, poderá haver a 

rescisão unilateral deste instrumento, reduzida a termo no processo, precedida de autorização escrita e 

fundamentada do Prefeito Municipal, desde que haja conveniência administrativa e relevante interesse 

público, na forma estabelecida no Art. 79, §§ 1º e 2º, da Lei Federal nº 8.666/1993. 

§ 2º – Poderá, também, ocorrer a rescisão amigável deste contrato, por acordo entre as partes, precedida de 

autorização escrita e fundamentada do Prefeito Municipal, desde que haja conveniência administrativa, na 

forma estabelecida pelo Art. 79, Inciso II e § 1º, da Lei Federal nº 8.666/1993. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO 

13.1 – As partes contratadas elegem o foro da Comarca de Correntina, Estado da Bahia, com renúncia 

expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir qualquer dúvida decorrente do 

presente Contrato. 

 

E por estarem de acordo, assinam o presente contrato em 03 (três) vias de igual teor, juntamente com 02 

(duas) testemunhas, para que produzam seus efeitos legais. 

 

Correntina – Bahia, _______ de _________ de 2019. 

 

 

Prefeitura Municipal de Correntina   Empresa Adjudicada Vencedora 

CNPJ 14.221.741/0001-07    CNPJ ___________________ 

CONTRATANTE     CONTRATADA 

 

TESTEMUNHAS: 

1ª) _________________________________   2ª) _________________________________ 
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ANEXO II-A 

DECLARAÇÃO DE FISCAL DE CONTRATO 

TOMADA DE PREÇOS N° 003/2019 

 

 

Processo Administrativo nº 056/2019 

Contrato Administrativo nº __________/2019 

Objeto: Execução das obras de construção de duas pontes em concreto armado, classe 45 toneladas e com pista de 

rolamento nas 7 Ilhas e no Bairro Itamarana neste Município, com fornecimento de mão-de-obra, equipamentos, 

ferramentas e materiais necessários, conforme planilhas orçamentárias, memorial descritivo e cronogramas físico-

financeiro anexos ao Edital, cujas descrições detalhadas bem como as obrigações assumidas pela mesma, constam do 

Processo Licitatório na Modalidade Tomada de Preços nº 003/2019. 

 

 

FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

 

 

Declaro que serei responsável pela fiscalização do Contrato nº ____/2019, originado do Tomada 

de Preços nº 003/2019, acompanhado sua execução e adotando os procedimentos que se fizerem necessários para exigir 

seu fiel cumprimento, de acordo com as cláusulas do instrumento e disposições que regulam a matéria. 

 

Servidor Responsável: Lucas Araújo Silva 

Endereço: Rua Novo Horizonte, 12 – Novo Horizonte – Correntina – Bahia 

Unidade: Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano 

Cargo/Função: Engenheiro Civil 

Matrícula: 8338 

Fone para contato: (77) 3488-2134 

E-mail: lucasaraujo.eng@hotmail.com  

 

Servidor Responsável: Alexandro Silva Magalhães 

Endereço: Rua Olavo Balbino, 87 – Centro – Correntina – Bahia 

Unidade: Secretario de Obras e Serviços Públicos 

Cargo/Função: Engenheiro Civil 

Matrícula: 9690 

Fone para contato: (77) 3488-2134 

E-mail: alexandroeng25@gmail.com  

 

 

 

Lucas Araújo Silva 

Engenheiro Civil 

CREA/BA nº 66.722/D 

Fiscal do contrato 

 

 

Alexandro Silva Magalhães 

Engenheiro Civil 

CREA/BA nº 3000083381-0 

Fiscal do contrato 

 

mailto:lucasaraujo.eng@hotmail.com
mailto:alexandroeng25@gmail.com
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ANEXO III 

MODELO CARTA CREDENCIAMENTO 

TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2019 

 

 

(usar papel timbrado da empresa, incluído endereço e CNPJ) 

 

 

(local e data) 

 

À 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 

PREFEITURA DE CORRENTINA – BAHIA 

 

 

Prezados Senhores, 

 

 

Pela presente a Empresa ________________, inscrita no CNPJ sob o nº 

_________________, com Sede na ______________, por meio de seu(sua) representante 

sócio(a)/proprietário(a) o Sr.(a) ________________, portador (a) da CI/RG nº __________________ e 

do CPF/MF nº ______________________, residente e domiciliado(a) à Rua ________________, 

credencia o(a) Sr.(a) ____________________, portador (a) da CI/RG nº __________________ e do 

CPF/MF nº ______________________, residente e domiciliado(a) à Rua ________________, a 

participar do Processo Licitatório relativo à Tomada de Preços nº 003/2019, promovido pela Prefeitura 

Municipal de Correntina – Bahia, podendo o mesmo, rubricar documentos, renunciar o direito de 

recurso e apresentar impugnação a recursos, assinar atas, recorrer de decisões administrativas, enfim, 

praticar todos os atos inerentes à referida licitação. 

 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

Identificação e assinatura do outorgante 

(Obs.: é necessário o reconhecimento da firma do outorgante). 
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ANEXO IV 

TOMADA DE PREÇOS N° 003/2019 

PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS E COMPOSIÇÕES DOS BDIs  

 

Responsável Técnico: Lucas Araújo Silva, CREA/BA nº 66722/D. 

Obra: Contratação de empresa especializada para executar as obras de construção de duas pontes em concreto armado, classe 45 toneladas e com pista de rolamento nas 

7 Ilhas e no Bairro Itamarana neste Município, com fornecimento de mão-de-obra, equipamentos, ferramentas e materiais necessários, conforme planilhas orçamentárias, 

memorial descritivo e cronogramas físico-financeiro anexos ao Edital. 

 

LOTE I (PONTE SETE ILHAS) 

TABELA BASE: TEMPO DE EXEC.: PROP.:

90 DIAS EXTENSÃO TOTAL (m)= 25,00 CNPJ:

TEMPO CONTRATO: LARGURA TOTAL (m)= 4,50 SEDE:

120 AREA TOTAL CONSTRUIDA (m²)= 112,50 CIDADE/UF:

LDI CONSIDERADO:LOCAL: CLASSE ESTRUTURAL DE PONTE= 45 T.

CLASSE DE AGRESSIV. DO AMBIENTE= I

DISTANCIA MEDIA DO TRANSP. CONSID. ORÇ (km)= 15,00 DATA DO ORÇ: 14/03/2018

ITEM UND COD. BASE ORÇ. QUANT PREÇO UNT PREÇO T. S/BDI PREÇO T. C/ BDI PESO%

1

1.1 M2 99059 112,50 36,05           4.055,63            5.115,77             1,02%

1.2 M2 93584 20,00 520,25          10.405,00          13.124,87           2,61%

1.3 M2 4813 6,00 274,91          1.649,46            2.080,63             0,41%

1.4 TKM 93595 4.150,00 0,77             3.195,50            4.030,80             0,80%

1.5 TKM 93595 4.150,00 0,77             3.195,50            4.030,80             0,80%

22.501,09          28.382,87           5,64%Subtotal

Bdi 26,14% 5.881,78                                                                  

Total Item 1 28.382,87                                                                 

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS PRELIMINARES

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO 

DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM 

REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES.

BARRACAO PARA DEPOSITO EM TABUAS DE MADEIRA, 

COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO PISO 

ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA)

AQUISICAO E ASSENTAMENTO PLACA DE OBRA

MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA 

EXECUÇÃO DA OBRA (Transporte com caminhão carroceria de 15 t - 

rodovia pavimentada)

DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA 

EXECUÇÃO DA OBRA ( Transporte com caminhão carroceria de 15 t - 
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: 

 ORÇAMENTO ANALITICO DE OBRA: EXECUÇÃO DE PONTE POR REGIME DE EMPREITADA GLOBAL - MODELO DE PLANILHA ADOTADO COM BASE NA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS E CAIXA ECONOMICA FEDERAL, 

RESPEITANDO TODOS OS CRITÉRIOS E LIMITES DE CUSTOS NACIONAL E  COM REFERENCIAS DE BDI PELO ACÓRDÃO DO TCU 2622/2013
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DETALHES CONSTRUTIVOS: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTINA BA

14.221.741/0001-07

R. DA CHÁCARA, 445, LOTEM. ANTÔNIO DE FRANÇA BARBOSA

CORRENTINA - BA

26,14%

13°20'6.01"S  

44°37'13.53"O PONTE 

SOBRE RIO CORRENTINA - 

LOCALIZADA NO 

ARQUIPELAGO 7 ILHAS

 TIPO DE 

EXECUÇÃO 

DA OBRA 

REGIME DE EMPREITADA GLOBAL

SICRO DENIT 

07/2018 SINAPI 

01/2019
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2

2.1 H 2707 12,00 82,80           993,60              1.253,33             0,25%

2.2 H 4069 288,00 33,37           9.610,56            12.122,76           2,41%

2.3 H E9686 15,00 178,46          2.676,90            3.376,64             0,67%

2.4 H 41776 720,00 10,93           7.869,60            9.926,71             1,97%

2.5 H E9066 720,00 9,06             6.523,20            8.228,36             1,63%

27.673,86          34.907,80           6,94%

3

3.1 M COMP.03 20,00 285,51          5.710,15            7.202,78             1,43%

3.2 PÇ COMP.01 4,00 201,12          804,47              1.014,76             0,20%

3.3 PÇ COMP.02 4,00 1.707,17       6.828,69            8.613,71             1,71%

3.4 M3 4805751 17,25 42,85           739,16              932,38                0,19%

14.082,47          17.763,63           3,53%

7.233,94                                                                  

Total Item 2 34.907,80                                                                 

ADMINISTRAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRA

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

CUSTO HORARIO PRODUTIVO DIURNO - GUINCHO 8 T MUNCK - 

640/18 SEM CAMINH
VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

INFRA ESTRUTURA

ESTACA STRAUS DN 320mm

BLOCO SOBRE UMA ESTACA

BLOCO SOBRE QUATRO ESTACAS

Escavação manual em material de 1a cat

GRUPO GERADOR ACIMA DE * 5 ATE 20KVA*, DIESEL, 

REBOCAVEL, ACIONAMENTO MANUAL Subtotal

Bdi 26,14%

Subtotal

Bdi 26,14% 3.681,16                                                                  

Total Item 3 17.763,63                                                                 
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4

4.1 M³ 94971 44,77 340,63          15.248,30          19.234,21           3,82%

4.2 M³ 92873 44,77 154,90          6.934,10            8.746,67             1,74%

4.3 KG 407819 1.567,85 8,03             12.589,87          15.880,86           3,16%

4.4 m² 3108015 225,80 70,69           15.961,80          20.134,21           4,00%

4.5 m² COMP.06 27,00 368,15          9.940,05            12.538,38           2,49%

60.674,12          76.534,33           15,21%

5

5.1 M³ 94971 59,90 340,63          20.403,12          25.736,50           5,11%

5.2 M³ 92873 59,90 154,90          9.278,23            11.703,56           2,33%

5.3 KG 407819 11.195,74 8,03             89.901,82          113.402,16         22,53%

5.4 m² 3108015 254,16 70,69           17.966,57          22.663,03           4,50%

5.5 m³ 2108169 506,25 68,41           34.632,56          43.685,51           8,68%

172.182,30        217.190,76         43,15%

6

6.1 m² COMP.04 112,50 293,57          33.026,16          41.659,20           8,28%

33.026,16          41.659,20           8,28%

MESO ESTRUTURA

CONCRETO FCK=25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM 

LANCAMENTOLANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM 

ESTRUTURAS
FORNEC PREPARO E COLOC FORMAS DE AÇO CA 50

FORMA DE PLACA COMPENSADA PLASTIFICADA

RAMPA DE TRAB. COM MADEIRA SERR. C/ G. CORPO DE PROT.

SUPER ESTRUTURA

CONCRETO FCK=25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, S. LANÇ

LANÇ/APLICACAO M. DE CONCRETO EM ESTRUTURAS

FORNEC PREPARO E COLOC FORMAS DE AÇO CA 50

FORMA DE PLACA COMPENSADA PLASTIFICADA

ESCORAMENTO FORMAS H=3,50 A 4,00 M, COM MADEIRA DE 

3A QUALIDADE, NAO A M3 CR 18,77 PARELHADA, 

Subtotal

Bdi 26,14% 15.860,21                                                                 

Total Item 4 76.534,33                                                                 

SUPER ESTRUTURA COM LAJE PRÉ-MOLDADA

LAJE PREMOLDADA CLASSE 45T

Subtotal

Bdi 26,14% 8.633,04                                                                  

Total Item 6 41.659,20                                                                 

Subtotal

Bdi 26,14% 45.008,46                                                                 

Total Item 5 217.190,76                                                               
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7

7.1 M² 3808043 112,50 3,39             381,38              481,07                0,10%

7.2 M² 5213405 7,28 33,04           240,53              303,40                0,06%

7.3 PÇ 2007971 8,33 60,86           507,17              639,74                0,13%

7.4 M³ COMPOS.05 506,25 70,16           35.520,53          44.805,60           8,90%

7.5 UND 307732 14,40 64,37           926,93              1.169,23             0,23%

7.6 M2 73948/2 112,50 7,56             850,50              1.072,82             0,21%

38.427,04          48.471,86           9,63%

8

8.1 tkm 93595 1.418,99 0,77             1.092,62            1.378,23             0,27%

8.2 tkm 93595 4.256,97 0,77             3.277,87            4.134,71             0,82%

8.3 tkm 93595 20.941,93 0,77             16.125,29          20.340,44           4,04%

8.4 tkm 93595 12.952,90 0,77             9.973,73            12.580,86           2,50%

30.469,51          38.434,24           7,64%

APARELHO APOIO EM NEOPRENE FRETADO-FORN. E APLIC.

LIMPEZA PISO CIMENTADO

Subtotal

Bdi 26,14% 10.044,82                                                                 

Total Item 6 48.471,86                                                                 

SERVIÇOS FINAIS E ACABAMENTOS

PINTURA COM NATA DE CIMENTO

PINT. SETAS/ZEBRADO-TINTA B.ACRÍL. EMULS. ÁGUA-1A.

DRENO DE PVC D=100 MM 

DESMONTAGEM E REMOÇÃO DE ESCORAMENTO DE OAE

Subtotal

Bdi 26,14% 7.964,73                                                                  

Total Item 7 38.434,24                                                                 

TOTAL BDI 104.308,14                                                            

TRANSPORTE COMERCIAL C/ BASC. 10M3 ROD. PAV. (AREIA)

TRANSPORTE COMERCIAL C/ BASC. 10M3 ROD. PAV. (BRITA)

TRANSPORTE COMERCIAL C/ CARROCERIA RODOV. PAV.

TRANSPORTE COMERCIAL C/ CARROCERIA RODOV. PAV.

TOTAL GERAL 503.344,69                                                            

TRANSPORTES
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COMPOSIÇÃO DO BDI 
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LOTE II (PONTE BAIRRO ITAMARANA) 

TABELA BASE: TEMPO DE EXEC.: PROP.:

90 DIAS COMPRIMENTO TOTAL (m)= 7,00 CNPJ:

TEMPO CONTRATO: LARGURA TOTAL (m)= 4,50 SEDE:

SINAPI 01/2019 120 AREA TOTAL CONSTRUIDA (m²)= 31,50 CIDADE/UF:

LDI CONSIDERADO: LOCAL: CLASSE ESTRUTURAL DE PONTE= 45 T.

CLASSE DE AGRESSIV. DO AMBIENTE= I
DISTANCIA MEDIA DO TRANSP. CONSID. (km)= 5,00 DATA DO ORÇ: 14/03/2019

ORDEM UND CODIGO QUANT PREÇO UNT PREÇO T. S/BDI PREÇO T. C/ BDI PESO%

1

1.1 M2 99059 31,50 36,05                                      1.135,58                   1.432,42             0,76%

1.2 M2 93584 10,80 520,25                                     5.618,70                   7.087,43             3,78%

1.3 M2 4813 6,00 274,91                                     1.649,46                   2.080,63             1,11%

1.4 TKM 93595 7.400,00 0,77                                        5.698,00                   7.187,46             3,83%

1.5 TKM 93595 7.400,00 0,77                                        5.698,00                   7.187,46             3,83%

19.799,74                  24.975,40           13,32%

ORDEM UND CODIGO QUANT PREÇO UNT PREÇO T. S/BDI PREÇO T. C/ BDI PESO%

2

2.1 H 2707 4,00 82,80                                      331,20                      417,78                0,22%

2.2 H 4069 20,00 33,37                                      667,40                      841,86                0,45%

2.3 H E9686 3,00 178,46                                     535,38                      675,33                0,36%

2.4 H 41776 240,00 10,93                                      2.623,20                   3.308,90             1,76%

2.5 H E9066 96,00 9,06                                        869,76                      1.097,12             0,59%

5.026,94                   6.340,99             3,38%

SICRO DENIT 

07/2018 

 DESCRIÇÃO DA OBRA 
EXECUÇÃO DE UMA PONTE EM CONCRETO ARMADO CLASSE

RODOVIARIA

DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS 

PARA EXECUÇÃO DA OBRA ( TRANSPORTE COMERCIAL 

COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA 

PAVIMENTADA)

Subtotal

Bdi= 26,14% 5.175,66                                                                          

Total Item 1 24.975,40                                                                        

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ESTUDOS DE ENGENHARIA E SERVIÇOS PRELIMINARES

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE 

GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM 

REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES.

BARRACAO PARA DEPOSITO EM TABUAS DE MADEIRA, 

COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO PISO AQUISICAO E ASSENTAMENTO PLACA DE OBRA

MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA 

EXECUÇÃO DA OBRA ( TRANSPORTE COMERCIAL COM 

CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA)

1.314,05                                                                          

Total Item 2 6.340,99                                                                          

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ADMINISTRAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRA

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARESMESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARESCUSTO HORARIO PRODUTIVO DIURNO - GUINCHO 8 T 

MUNCK - 640/18 SEM CAMINH

VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

GRUPO GERADOR ACIMA DE * 5 ATE 20KVA*, DIESEL, 

REBOCAVEL, ACIONAMENTO MANUAL Subtotal

Bdi= 26,14%

PLANILHA ORÇAMENTARIA DE OBRA DO OBJETO: CONSTRUÇÃO DE PONTE POR REGIME DE EMPREITADA GLOBAL
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DETALHES CONSTRUTIVOS: PREF. MUNICIPAL DE CORRENTINA BA

14.221.741/0001-07 

R DA CHACARA S/N BAIRRO ANTONIO F BARBOSA

CORRENTINA BA

26,14%

ENTRE BAIRROS 

D'OURO E ITAMARANA 

13°20’53.11”S, 
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ORDEM UND CODIGO QUANT PREÇO UNT PREÇO T. S/BDI PREÇO T. C/ BDI PESO%

6

6.1 m² COMP.04 31,50 293,57                                     9.247,33                   11.664,58           6,22%

9.247,33                   11.664,58           6,22%

ORDEM UND CODIGO QUANT PREÇO UNT PREÇO T. S/BDI PREÇO T. C/ BDI PESO%

7

7.1 M² 3808043 31,50 3,39                                        106,79                      134,70                0,07%

7.2 M² 5213405 7,28 33,04                                      240,53                      303,40                0,16%

7.3 PÇ 2007971 4,67 60,86                                      284,01                      358,25                0,19%

7.4 M³ COMPOS.05 63,00 70,16                                      4.420,33                   5.575,80             2,97%

7.5 KG 307732 97,20 64,37                                      6.256,76                   7.892,28             4,21%

7.6 M2 73948/2 31,50 7,56                                        238,14                      300,39                0,16%

11.546,56                  14.564,82           7,77%

ORDEM UND CODIGO QUANT PREÇO UNT PREÇO T. S/BDI PREÇO T. C/ BDI PESO%

8

8.1 tkm 93595 234,44 0,77                                        180,52                      227,71                0,12%

8.2 tkm 93595 395,62 0,77                                        304,63                      384,26                0,20%

8.3 tkm 93595 82,06 0,77                                        63,18                        79,70                 0,04%

8.4 tkm 93595 522,00 0,77                                        401,94                      507,01                0,27%

950,27                      1.198,68             0,64%

2.417,25                                                                          

Total Item 6 11.664,58                                                                        

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS FINAIS E ACABAMENTOS

PINTURA COM NATA DE CIMENTO

PINT. SETAS/ZEBRADO-TINTA B.ACRÍL. EMULS. ÁGUA-1A.

DRENO DE PVC D=100 MM 

DESMONTAGEM E REMOÇÃO DE ESCORAMENTO DE 

OAE

SUPER ESTRUTURA COM LAJE PRÉ-MOLDADA

LAJE PREMOLDADA CLASSE 45T

Subtotal

Bdi= 26,14%

TRANSPORTE COMERCIAL C/ BASC. 10M3 ROD. PAV. 

(AREIA)

TRANSPORTE COMERCIAL C/ BASC. 10M3 ROD. PAV. 

(BRITA)

TRANSPORTE COMERCIAL C/ CARROCERIA RODOV. PAV.

TRANSPORTE COMERCIAL C/ CARROCERIA RODOV. PAV.

APARELHO APOIO EM NEOPRENE FRETADO-FORN. E 

APLIC.LIMPEZA PISO CIMENTADO

Subtotal

Bdi= 26,14% 3.018,26                                                                          

Total Item 6 14.564,82                                                                        

Subtotal

Bdi= 26,14% 248,41                                                                             

Total Item 7 1.198,68                                                                          

TOTAL BDI 38.851,38                                                                      
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TOTAL GERAL 187.479,38                                                                    

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

TRANSPORTES
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COMPOSIÇÃO DO BDI 

 
 

Lucas Araújo Silva 

Engenheiro Civil 

CREA/BA nº 66722/D 



        PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTINA 
                     Estado da Bahia 
                   

 

Página 31 de 60 
 

 

 

Rua da Chácara, 445, Loteamento Antônio de França Barbosa, Correntina-BA, CEP: 47650-000  

Fone: (77) 3488 2134 / 2115 – CNPJ: 14.221.741/0001-07, www.correntina.ba.gov.br 

 
 

ANEXO V 

TOMADA DE PREÇOS N° 003/2019 

CRONOGRAMA FÍSICO–FINANCEIRO 

 
1 – IDENTIFICAÇÃO 

Responsável Técnico: Lucas Araújo Silva, CREA/BA nº CREA/BA nº 66722/D. 

Obra: Contratação de empresa especializada para executar as obras de construção de duas pontes em concreto armado, classe 45 toneladas e com pista de rolamento nas 7 Ilhas e no Bairro 

Itamarana neste Município, com fornecimento de mão-de-obra, equipamentos, ferramentas e materiais necessários, conforme planilhas orçamentárias, memorial descritivo e cronogramas físico-

financeiro anexos ao Edital. 
 

2 - CRONOGRAMA 
LOTE I (PONTE SETE ILHAS) 

ITEM DESCRIÇÃO VALOR  

% R$ % R$ % R$

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 28.382,87R$               100,00% 28.382,87  -  - 

2 ADMINISTRAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRA 34.907,80R$               35,00% 12.217,73 35,00% 12.217,73 30,00% 10.472,34 

3 INFRA ESTRUTURA 17.763,63R$               100,00% 17.763,63 0,00%  - 0,00%  - 

4 MESO ESTRUTURA 76.534,33R$               50,00% 38.267,17 50,00% 38.267,17 0,00%  - 

5 SUPER ESTRUTURA 217.190,76R$             10,00% 21.719,08 30,00% 65.157,23 60,00% 130.314,46 

6 SUPER ESTRUTURA COM LAJE PRÉ-MOLDADA 41.659,20R$               10,00% 4.165,92 30,00% 12.497,76 60,00% 24.995,52 

7 SERVIÇOS FINAIS E ACABAMENTOS 48.471,86R$                - 0,00%  - 100,00% 48.471,86 

8 TRANSPORTES 38.434,24R$               60,00% 23.060,54 40,00% 15.373,70  - 

EVOLUÇÃO 29,00% 145.576,94R$                    29,00% 143.513,58R$  42,00% 214.254,18R$  

TOTAL 503.344,69R$       29,00% 145.576,94R$                    58,00% 289.090,51R$  100,00% 503.344,69R$  

30 dias 60 dias 90 dias 
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 PLANILHA ORÇAMENTARIA DE OBRA DO OBJETO: CONSTRUÇÃO DE PONTE POR REGIME DE EMPREITADA GLOBAL

 
 

 

 

 

 



        PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTINA 
                     Estado da Bahia 
                   

 

Página 32 de 60 
 

 

 

Rua da Chácara, 445, Loteamento Antônio de França Barbosa, Correntina-BA, CEP: 47650-000  

Fone: (77) 3488 2134 / 2115 – CNPJ: 14.221.741/0001-07, www.correntina.ba.gov.br 

 
 

2 - CRONOGRAMA 
LOTE II (PONTE ITAMARANA) 

ITEM DESCRIÇÃO VALOR  

% R$ % R$ % R$

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 24.975,40R$               90,00% 22.477,86 0,00%  - 10,00% 2.497,54 

2 ADMINISTRAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRA 6.340,99R$                  30,00% 1.902,30 30,00% 1.902,30 40,00% 2.536,40 

3 INFRA ESTRUTURA 46.574,75R$               100,00% 46.574,75 0,00%  - 0,00%  - 

4 MESO ESTRUTURA 52.595,89R$               50,00% 26.297,95 50,00% 26.297,95  - 

5 SUPER ESTRUTURA 29.564,27R$               50,00% 14.782,14 10,00% 2.956,43 40,00% 11.825,71 

6 SUPER ESTRUTURA COM LAJE PRÉ-MOLDADA 11.664,58R$               0,00%  - 50,00% 5.832,29 50,00% 5.832,29 

7 SERVIÇOS FINAIS E ACABAMENTOS 14.564,82R$               0,00%  - 0,00%  - 100,00% 14.564,82 

8 TRANSPORTES 1.198,68R$                  40,00% 479,47 60,00% 719,21 0,00%  - 

EVOLUÇÃO 60,00% 112.514,46R$                    20,00% 37.708,17R$             20,00% 37.256,75R$             

TOTAL 187.479,38R$       60,00% 112.514,46R$                    80,00% 150.222,63R$           100,00% 187.479,38R$           

30 dias 60 dias 90 dias 
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PLANILHA ORÇAMENTARIA DE OBRA DO OBJETO: CONSTRUÇÃO DE PONTE POR REGIME DE EMPREITADA GLOBAL

 
 

 

Lucas Araújo Silva 

Engenheiro Civil 

CREA/BA nº 66722/D
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ANEXO VI 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO ÀS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2019 

 

 

 

(usar papel timbrado da empresa, incluído endereço e CNPJ)  

 

 

À 

Comissão Permanente de Licitações 

Prefeitura de Correntina – Bahia 

 

Prezados Senhores, 

 

 

A Empresa ______________________, inscrita no CNPJ sob o nº. 

_______________, com Sede ________________________, DECLARA, para fins de participação na 

licitação Tomada de Preços nº 003/2019, promovida pela PREFEITURA MUNICIPAL DE 

CORRENTINA, e sob as penas da Lei, que atende a todas as exigências de HABILITAÇÃO contidas 

no referido Edital. 

 

(local e data) 

 

(Identificação e assinatura do responsável pela empresa) 
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ANEXO VII 

MODELOD DE DECLARAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2019 

 

 

A Empresa __________________, inscrita no CNPJ sob o nº 

_________________, com Sede ___________________, por intermédio de seu representante legal o (a) 

Sr.(a) ________________, portador (a) da CI/RG nº ___________ e do CPF nº _________, 

DECLARA, para fins do disposto no inciso V do Art. 27 da Lei 8.666/93, acrescido pela Lei nº 

9.854/99, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não 

emprega menor de dezesseis anos. 

 

Ressalva: Emprega Menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ). 

 

 

 

(local e data) 

 

(Identificação e assinatura do responsável pela empresa) 
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ANEXO VIII 

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2019 

 

(usar papel timbrado da empresa, incluído endereço e CNPJ) 

 

 

 

A Empresa _______________, com Sede _______________, inscrita no CNPJ 

sob o nº _______________, DECLARA, sob as penas da lei, que até a presente data não foi declarada 

inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública, ciente da obrigatoriedade de declarar 

ocorrências posteriores. 

 

 

 

(local e data) 

 

(Identificação e assinatura do responsável pela empresa) 
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ANEXO VIII-A 

MODELO DE DECLARAÇÃO QUE NÃO POSSUI VÍCULO COM SERVIDOR PÚBLICO  

TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2019 

 

 

A Empresa _______________, com Sede _______________, inscrita no CNPJ 

sob o nº _______________, DECLARA, sob as penas da lei, para fins de participação no processo 

licitatório TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2019, que não possui em seu quadro de pessoal servidores 

públicos ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação, nos termos do 

inciso III, artigo 9º, da Lei 8.666/93. Por ser verdade, firmo a presente. 

 

 

(Local e data) 

(Representante legal) 

 

Obs.: Apor carimbo padronizado da empresa ou utilizar papel com o timbre da empresa. 
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ANEXO IX 

TERMO DE COMPROMISSO 

TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2019 

 

 

(usar papel timbrado da empresa, incluído endereço e CNPJ) 

 

 

 

A Empresa _______________, com Sede _______________, inscrita no CNPJ 

sob o nº _______________, participante da Licitação em epígrafe, cujo objeto é a contratação de 

empresa especializada para executar as obras de construção de duas pontes em concreto armado, 

classe 45 toneladas e com pista de rolamento nas 7 Ilhas e no Bairro Itamarana neste Município, 

com fornecimento de mão-de-obra, equipamentos, ferramentas e materiais necessários, conforme 

planilhas orçamentárias, memorial descritivo e cronogramas físico-financeiro ao Edital, 

DECLARA, que o Engenheiro _______________, inscrito no CREA nº _________________, detentor 

dos atestados apresentados será o responsável pela execução da referida obra até a sua conclusão e 

entrega. DECLARA, ainda, estar ciente que a substituição do referido profissional somente será 

possível, se previamente autorizada pela Prefeitura Municipal de Correntina – Bahia, com a devida 

justificativa e desde que o novo responsável técnico preencha todos os requisitos exigidos no Edital. 

 

 

(local e data) 

 

(Identificação e assinatura do responsável pela empresa) 

 

 

De acordo: 

 

 

(Nome, CREA e assinatura do responsável técnico) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTINA 
                     Estado da Bahia 
                   

 

Página 38 de 60 
 

 

 

Rua da Chácara, 445, Loteamento Antônio de França Barbosa, Correntina-BA, CEP: 47650-000  

Fone: (77) 3488 2134 / 2115 – CNPJ: 14.221.741/0001-07, www.correntina.ba.gov.br 

 
 

ANEXO X 

TERMO DE COMPROMISSO DE GARANTIA DA OBRA 

TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2019 

 

 

(usar papel timbrado da empresa, incluído endereço e CNPJ) 

 

 

 

A Empresa _______________, com Sede _______________, inscrita no CNPJ 

sob o nº _______________, participante da Licitação em epígrafe, cujo objeto é a contratação de 

empresa especializada para executar as obras de construção de duas pontes em concreto armado, 

classe 45 toneladas e com pista de rolamento nas 7 Ilhas e no Bairro Itamarana neste Município, 

com fornecimento de mão-de-obra, equipamentos, ferramentas e materiais necessários, conforme 

planilhas orçamentárias, memorial descritivo e cronogramas físico-financeiro, DECLARA, sob as 

penas da Lei, que a garantia da obra a ser executada, será de, no mínimo, 05 (cinco) anos, contra 

defeitos na mão-de-obra, ou ainda de materiais utilizados na mesma. 

 

 

(local e data) 

 

(Identificação e assinatura do responsável pela empresa) 
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ANEXO XI 

TOMADA DE PREÇOS N° 003/2019 

MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICÇÕES TÉCNICAS 

 

 

 

LOTE I (PONTE SETE ILHAS) 

 
Memorial descritivo de uma ponte com Desenvolvimento em concreto armado classe 45 toneladas com uma 

pista de rolamento Dimensões: Extensão 25,00 m - Largura 4,50 m – Área 112,50 m² Ponte Coord Latitude 

13°20'6.01" - Longitude S 44°37'13.53"O, Localizada Sobre o Rio Correntina – no Arquipélago 7 ilhas – Z. 

Urbana de Correntina BA. 

 

 

INTRODUÇÃO 

Trata-se o presente, do Memorial Descritivo da ponte em concreto armado classe 45 Toneladas, descrevendo 

sua concepção e seus componentes estruturais, por etapas construtivas.  

 

1. Serviços Preliminares:  

a) Barracão de obra:  

Executar barracão com tapumes de madeirite nas laterais e com cobertura de telha fibrocimento esp= 4mm, 

e piso em argamassa traço 1:6 (cimento e areia). 

b) Placa de obra  

Confeccionar 01 placas de obra em aço galvanizado, com as informações dos serviços a serem executados 

com os dados fornecidos pela prefeitura municipal.  

c) Locação convencional de obra:  

Executar locação da obra com gabarito de madeira de boa resistência.  

d) Mobilização:  

Transporte e descarga de todos os equipamentos necessários para execução da obra até o canteiro da mesma.  

e) Desmobilização:  

Retirada, transporte e carga de todos equipamentos aplicados no canteiro de obras para execução da mesma.  

 

2. Administração de obra:  

a) Engenheiro Pleno:  

Acompanhamento de todas as etapas de execução da obra, garantindo a aplicação das normas técnicas 

vigentes de cada etapa da obra.  

b) Mestre de Obras:  

Acompanhar, liderar, controlar, fiscalizar todas as funções dos profissionais e ajudantes no canteiro e 

verificar a cada etapa a qualidade do serviço executado até o final da obra.  

c) Caminhão Guindaste 8 toneladas  

Movimentação de materiais e equipamentos no canteiro em todas as etapas da obra.  

d) Vigia  

Preservar todos equipamentos e materiais no canteiro de obras contra furto.  

e) Gerador de energia  

Fornecimento de energia elétrica para utilização no canteiro de obras para todos equipamentos elétricos e 

iluminação da mesma.  

 

3. Infraestrutura  
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a) Primeira etapa da fundação:  

Fundação a ser ADOTADA da categoria profunda.  

Tipo Strauss Diâmetro = 30 Cm Quantidade = 20  

Profundidade Mínima Até A Nega (Encontrar Rocha Sã):  

Determinado pelo laudo de Sondagem e cotado no projeto estrutural da obra a profundidade da execução da 

Fundação.  

DETALHES:  

São estacas com moldes fechados cravados e recuperados. O tubo de molde é enterrado procedendo-se a 

perfuração do terreno por meio de um balde com ponta de janela. O balde é deixado cair dentro do tubo e o 

solo lamacento entra no interior do furo. Uma vez alcançado o comprimento desejado, enche-se o tubo de 

concreto em trechos de 0,5a 1,0m que são socados com um pilão a medida que se vai extraindo o molde. A 

pega do concreto dentro do terreno não permite constatar a qualidade da execução além dos problemas que 

podem surgir no momento do arrancamento do tubo.  

Método executivo da estaca tipo STRAUSS  

1) Condições para início dos serviços.  

A superfície do terreno deve estar limpa e desimpedida. A locação deve estar executada e os equipamentos 

devem estar testados  

2) Escavação.  

Observar se o diâmetro dos tubos para revestimento do fuste está compatível com o projeto ESTRUTURAL 

e também verificar se há uma quantidade suficiente para atingir a cota necessária.  

Verificar o posicionamento do tripé e a centralização do pilão em função da locação da fundação.  

Verificar se o tubo de revestimento está sendo corretamente inserido à medida que a sonda está escavando o 

fuste, observando também a cota até a qual será necessário.  

Checar se o fuste foi escavado até a cota de apoio previsto em projeto.  

3) Prumo e excentricidade.  

Conferir a verticalidade do fuste e verificar a excentricidade ou desvio na locação da estaca em relação ao 

previsto em projeto.  

4) Armação e Concretagem.  

Antes de iniciar a concretagem, verificar se foi feita a limpeza da base do fuste, com total remoção da lama e 

da água eventualmente acumulada durante a escavação.  

Também verificar se o concreto e a armação estão atendendo às especificações de projeto Estrutural, quanto 

à especificações sobre resistência do concreto a ser empregado e detalhamento da armadura a ser executada.  

Observar se a quantidade de concreto lançado na base do fuste é suficiente para formar o bulbo.  

Verificar se a altura da coluna de concreto lançado no fuste é adequada para permitir seu adensamento por 

meio de apiloamento.  

Durante a concretagem, verificar se os tubos estão sendo retirados de acordo com a velocidade de 

lançamento de concreto e seu apiloamento de forma a não desprover a parede do fuste do tubo de 

revestimento, permitindo o contato direto do pilão com o solo.  

Ao final da concretagem, verificar se o volume de concreto está compatível com o volume previsto em 

projeto.  

Atentar para que não ocorra danos na armadura em função do contato desta com o pilão. Também observar o 

cobrimento mínimo de 3 cm da armadura.  

5) Acabamento da concretagem.  

Checar se foi executada a concretagem da estaca até uma cota acima da cota de arrasamento.  

Fazer a cura do concreto por 7 dias, principalmente nos horários mais quentes do dia, para atender a 

qualidade do concreto calculado em projeto e evitar perda de resistência.  

b) Segunda etapa da fundação:  

Sobre as estacas deve-se adotar blocos de coroamento em concreto armado.  
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Deverá obedecer a geometria, dimensões dos blocos e a quantidade de estacas de cada bloco de coroamento. 

São Três tipos de blocos estabelecidos no projeto estrutural, sendo Bloco de Coroamento sobre Uma Estaca 

Strauss, Duas Estaca Strauss e Quatro Estaca Strauss.  

Detalhes:  

Blocos de coroamento são maciços de concreto armado, que solidarizam as cabeças das estacas responsáveis 

pela transmissão dos esforços, provenientes de um mesmo pilar, até uma camada resistente do solo. No caso 

desta transmissão ser feita por uma ou mais estacas, os blocos de coroamento servirão com elemento 

intermediário entre estaca tipo Strauss e pilar.  

Método executivo dos blocos de coroamento:  

1) Condições para início dos serviços.  

A superfície do terreno deve estar limpa e desimpedida. A locação deve estar executada e os equipamentos 

devem estar testados.  

2) Escavação.  

Observar se a geometria dos blocos de coroamento está compatível com o projeto  

ESTRUTURAL e também verificar se há quantidade suficiente de estacas como estabelecido pelo projeto 

estrutural. Após escavação dos blocos caso o terreno não atinja uma estabilidade necessária para o molde da 

geometria dos blocos estabelecidas em projetos deveram ser feitos com chapas compensadas de madeirite 

com espessura mínima de 10 mm.  

3) Armação e Concretagem.  

Antes de iniciar a concretagem, verificar se foi feita a limpeza da base dos blocos, com total remoção do 

solo e da água eventualmente acumulada durante a escavação. Também deve-se empregar um concreto 

magro com brita 1, cimento Portland e Areia rolado em obra para o fundo do bloco com espessura de 5 cm.  

Também verificar se o concreto e a armação estão atendendo às especificações de projeto Estrutural, quanto 

à especificações sobre resistência do concreto a ser empregado e detalhamento da armadura a ser executada.  

Utilizar Vibrador e Mangote Específico Para Concreto com diâmetro inferior ao espaçamento mínimo das 

armaduras dos blocos especificas no projeto estrutural.  

Brita utilizada deverá ser a brita 1.  

4) Acabamento.  

Utilizar colher de pedreiro e régua de alumínio para finalizar o acabamento do bloco atendendo a geometria 

especificada em projeto.  

Fazer a cura do concreto por 7 dias, principalmente nos horários mais quentes do dia, para atender a 

qualidade do concreto calculado em projeto e evitar perda de resistência.  

4. Meso Estrutura  

a) PILARES 

1) Locação.  

2) Cimbramento, Fôrma e Desforma.  

Os pilares adotados são em Concreto Armado com seções estabelecidas pelo projeto estrutural.  

Detalhes:  

Método Executivo dos Pilares  

Os Pilares deverão obedecer às especificações de locação sobre blocos de coroamento e tubulões, 

determinadas pelo projeto estrutural,  

Os cimbramentos e fôrmas deveram ser executadas em chapa compensada de madeirite PLASTIFICADO 17 

mm, tábuas de madeira branca, caibros, sarrafos, peças em eucalipto e outras madeiras diversas com 

resistência compatível para o serviço destinado das mesmas, no caso de madeiras não industrializadas, 

deveram ser adquiridas com DOF (Documento de Origem Florestal) fornecidas pela madeireira fornecedora 

da madeira, assim atestando a origem da madeira legalizada. Os travamentos das formas  

podem ser metálicos ou de madeira, atendendo a de condição de resistência de suporte e de fechamento das 

formas cheias de concreto armado dos pilares.  
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Deveram ser desenformados todos pilares e fazer o reaproveitamento das formas que estiveram ainda em 

boa condição de uso, e as que não servirem mais para o uso deveram ser empilhadas para posteriormente ser 

destinadas a descarte de entulho no local indicado pelo município, na limpeza final da obra ou no decorrer 

da execução.  

3) Armação e Concretagem.  

Verificar se o concreto e a armação estão atendendo às especificações de projeto Estrutural, quanto às 

especificações sobre resistência do concreto a ser empregado e detalhamento da armadura a ser executada.  

O concreto deve atender a altura máxima de lançamento do mesmo que é de 2 metros, para evitar patologias 

geradas por nicho de concretagem.  

No decorrer da concretagem deverá ser vibrado o concreto para o adensamento ideal do mesmo, deve 

utilizar motor vibrador e mangote de diâmetro inferior ao espaçamento mínimo das armaduras dos pilares.  

4) Acabamento.  

O concreto ficará aparente, liso e os defeitos de concretagem como brocas, caso identificados após desforma 

deveram ser imediatamente preenchidos com massa semelhante a empregada na concretagem dos pilares 

atentando a molhar o local de reparo antes no lançamento da massa para aderência ideal da mesma.  

Fazer a cura do concreto por 7 dias, principalmente nos horários mais quentes do dia, para atender a 

qualidade do concreto calculado em projeto e evitar perda de resistência.  

b) CORTINAS E ALAS  

Cortinas  

As cortinas são transversinas extremas em concreto armado, dotadas, no lado externo da ponte, que 

envolvem pilares da ponte no seu corpo e no topo é utilizada como apoio das longarinas.  

Alas  

Alas são estruturas laminares, solidárias às cortinas e com geometria adequada para contenção lateral dos 

aterros de acesso. Sua espessura não deverá ser inferior a 25 cm. Como as barreiras rígidas de concreto, 

devem ser prolongadas até as extremidades das alas, onde se fazem as transições com as defensas metálicas 

da rodovia, as alas devem ter um aumento localizado de espessura, para acomodar as barreiras, e devem ser 

dimensionadas para absorver, além do empuxo de terra e da sobrecarga, o eventual impacto do veículo na 

barreira.  

Detalhes: Deve-se escavar manualmente na base da cortina com as respectivas dimensões 0,50 m de 

profundidade e largura de 0,60m para iniciar a execução da cortina de trabalho visando atender a qualidade 

do concreto sem misturas de solo no mesmo.  

Método Executivo:  

1) Locação.  

A locação deverá ser executada de acordo com as especificações do projeto estrutural.  

2) Cimbramento, Fôrma e Desforma  

Os cimbramentos e fôrmas deveram ser definidos pelo engenheiro responsável e os materiais utilizados para 

essa definição são limitados em chapa compensada de madeirite com espessura mínima 12mm, tábuas de 

madeira branca, caibros, sarrafos, treliças e peças metálicas, peças em eucalipto e outras madeiras diversas 

com resistência compatível para o serviço destinado das mesmas, no caso de madeiras não industrializadas, 

deveram ser adquiridas com DOF (Documento de Origem Florestal) fornecidas pela madeireira fornecedora 

da madeira, assim atestando a origem da madeira legalizada. Os travamentos das formas podem ser 

metálicos ou de madeira, atendendo a condição de resistência de suporte e de fechamento das formas cheias 

de concreto armado e com o emprego de vibração para adensamento do concreto das alas e cortinas.  

Deveram ser desenformados todas as Cortinas e Alas e fazer o reaproveitamento das fôrmas que estiveram 

ainda em boa condição de uso, e as que não servirem mais para o uso deveram ser empilhadas para 

posteriormente ser destinadas a descarte de entulho no local indicado pelo município, na limpeza final da 

obra ou no decorrer da execução.  

3) Armação e Concretagem.  
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Verificar se o concreto e a armação estão atendendo às especificações de projeto Estrutural, quanto às 

especificações sobre resistência de 25Mpa do concreto a ser empregado e detalhamento da armadura a ser 

executada.  

O concreto deve atender a altura máxima de lançamento do mesmo que é de 2 metros, para evitar patologias 

geradas por nicho de concretagem.  

No decorrer da concretagem deverá ser vibrado o concreto para o adensamento ideal do mesmo, deve 

utilizar motor vibrador e mangote de diâmetro inferior ao espaçamento mínimo das armaduras das Cortinas e 

Alas.  

4) Acabamento.  

O concreto ficará aparente, liso e os defeitos de concretagem como brocas, caso identificados após desforma 

deveram ser imediatamente preenchidos com massa semelhante a empregada na concretagem das cortinas e 

alas, atentando a molhar o local de reparo antes no lançamento da massa para aderência ideal da mesma.  

Fazer a cura do concreto por 7 dias, principalmente nos horários mais quentes do dia, para atender a 

qualidade do concreto calculado em projeto e evitar perda de resistência.  

5. Superestrutura  

a) TRANSVERSINAS  

Transversinas são vigas transversais destinadas para travamento e recebimento de longarinas e Travamentos 

Pilares. (verificar se necessário pelo projeto estrutural)  

1) Locação. A locação deverá ser executada de acordo com as especificações do projeto estrutural.  

2) Cimbramento, Fôrma e Desforma  

Os cimbramentos e fôrmas deveram ser definidos pelo engenheiro responsável e os materiais utilizados para 

essa definição são limitados em chapa compensada de madeirite com espessura mínima 12mm, tábuas de 

madeira branca, caibros, sarrafos, treliças e peças metálicas, peças em eucalipto e outras madeiras diversas 

com resistência compatível para o serviço destinado das mesmas, no caso de madeiras não industrializadas, 

deveram ser adquiridas com DOF (Documento de Origem Florestal) fornecidas pela madeireira fornecedora 

da madeira, assim atestando a origem da madeira legalizada. Os travamentos das formas podem ser 

metálicos ou de madeira, atendendo a condição de resistência de suporte e de fechamento das formas cheias 

de concreto armado e com o emprego de vibração para adensamento do concreto das Transversinas.  

O escoramento poderá utilizar como suporte o leito do rio que a ponte irá transpor.  

Deveram ser desenformados todas Transversinas e fazer o reaproveitamento das fôrmas que estiveram ainda 

em boa condição de uso, e as que não servirem mais para o uso deveram ser empilhadas para posteriormente 

ser destinadas a descarte de entulho no local indicado pelo município, na limpeza final da obra ou no 

decorrer da execução.  

3) Armação e Concretagem. A Definição sobre as Transversinas serem pré-moldadas e lançadas ou 

concretadas inloco, fica a critério do engenheiro responsável da obra, contudo que atenda as normas técnicas 

vigente.  

Verificar se o concreto e a armação estão atendendo às especificações de projeto Estrutural, quanto à 

especificações sobre resistência do concreto a ser empregado e detalhamento da armadura a ser executada.  

O concreto deve atender a altura máxima de lançamento do mesmo que é de 2 metros, para evitar patologias 

geradas por nicho de concretagem.  

No decorrer da concretagem deverá ser vibrado o concreto para o adensamento ideal do mesmo, deve 

utilizar motor vibrador e mangote de diâmetro inferior ao espaçamento mínimo das armaduras das 

Transversinas.  

4) Acabamento.  

O concreto ficará aparente, liso e os defeitos de concretagem como brocas, caso identificados após desforma 

deveram ser imediatamente preenchidos com massa semelhante a empregada na concretagem das 

Transversinas, atentando a molhar o local de reparo antes no lançamento da massa para aderência ideal da 

mesma.  
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Fazer a cura do concreto por 7 dias, principalmente nos horários mais quentes do dia, para atender a 

qualidade do concreto calculado em projeto e evitar perda de resistência.  

b) LONGARINAS  

Longarinas são as vigas longitudinais da ponte que são suportadas pelos aparelhos de apoio sobre os pilares 

da ponte, que dão suporte a parte superior da ponte contendo a laje, passarela, ciclovia, guarda rodas, guarda 

corpo e o capeamento da ponte.  

1) Locação.  

A locação das longarinas deverem obedecer às limitações do projeto estrutural da ponte, conferindo a 

verticalidade e nível antes e no decorrer da execução da ponte.  

2) Cimbramento, Fôrma e Desforma  

Os cimbramentos e fôrmas deveram ser definidos pelo engenheiro responsável e os materiais utilizados para 

essa definição são limitados em chapa compensada de madeirite com espessura mínima 17mm, tábuas de 

madeira branca, caibros, sarrafos, treliças e peças metálicas, peças em eucalipto e outras madeiras diversas 

com resistência compatível para o serviço destinado das mesmas, no caso de madeiras não industrializadas, 

deveram ser adquiridas com DOF (Documento de Origem Florestal) fornecidas pela madeireira fornecedora 

da madeira, assim atestando a origem da madeira legalizada. Os travamentos das formas podem ser 

metálicos ou de madeira, atendendo a condição de resistência de suporte e de fechamento das formas cheias 

de concreto armado e com o emprego de vibração para adensamento do concreto das Longarinas.  

O escoramento poderá utilizar como suporte o leito do rio que a ponte irá transpor, visando a segurança do 

escoramento da ponte, quando o rio estiver em épocas chuvosas regional, deve-se optar por execução de 

escoramento no estilo “leque” para que o escoramento não seja submetido a esforços horizontais 

provenientes de objetos naturais e artificiais levados pela correnteza do rio.  

Deveram ser desenformados todas longarinas e fazer o reaproveitamento das formas que estiveram ainda em 

boa condição de uso, e as que não servirem mais para o uso deveram ser empilhadas para posteriormente ser 

destinadas a descarte de entulho no local indicado pelo município, na limpeza final da obra ou no decorrer 

da execução.  

3) Armação e Concretagem.  

A definição sobre a longarinas serem pré-moldadas e lançadas ou concretadas in-loco, fica a critério do 

engenheiro responsável da obra, contudo que atenda as normas técnicas vigente.  

Verificar se o concreto e a armação estão atendendo às especificações de projeto Estrutural, quanto às 

especificações sobre resistência do concreto de 25Mpa a ser empregado e detalhamento da armadura a ser 

executada.  

O concreto deve atender a altura máxima de lançamento do mesmo que é de 2 metros, para evitar patologias 

geradas por nicho de concretagem.  

No decorrer da concretagem deverá ser vibrado o concreto para o adensamento ideal do mesmo, deve 

utilizar motor vibrador e mangote de diâmetro inferior ao espaçamento mínimo das armaduras das 

Longarinas.  

Acabamento.  

O concreto ficará aparente, liso e os defeitos de concretagem como brocas, caso identificados após desforma 

deveram ser imediatamente preenchidos com massa semelhante a empregada na concretagem das 

Longarinas, atentando a molhar o local de reparo antes no lançamento da massa para aderência ideal da 

mesma.  

Fazer a cura do concreto por 7 dias, principalmente nos horários mais quentes do dia, para atender a 

qualidade do concreto calculado em projeto e evitar perda de resistência.  

c) LAJE E SOBRELAJE  

LAJE:  

Estrutura plana e horizontal de concreto armado, apoiada em vigas e sua função é receber as cargas 

solicitantes da sobrelaje, guarda corpo e guarda rodas e transferir as cargas para as vigas da ponte.  
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1) Locação. 

A locação da laje deve atender as instruções do projeto estrutural.  

2) Juntas de Dilatação.  

As juntas de dilatação térmica deveram atender projeto estrutural e as especificações das normas técnicas 

Brasileiras pertinentes.  

3) Peças pré-moldadas e preenchimentos.  

As peças pré-moldadas de laje para ponte especiais, devem ter armaduras para combater os esforços de 

cisalhamento e flexão devendo ser autoportante dispensando escoramento para o tabuleiro da laje da ponte.  

A laje da ponte deverá atender o projeto estrutural nos espaçamentos utilizando vigas especiais de ponte 

classe 45 toneladas.  

Entre as vigas pré-moldadas da laje, fica a critério do responsável técnico para ser utilizados nos 

preenchimentos dos espaços, lajotas estreitas especiais para ponte em Eps 24X15x100cm com dente na parte 

inferior para encaixe nas vigas especiais pré-moldadas na ponte.  

4) Armação e Concretagem.  

A Armação da laje deve atender as especificações do projeto estrutural.  

A concretagem da laje deve atender a espessura determinada no projeto, e deve se fazer em quadros 

alternados.  

O lançamento do concreto da laje não poderá ultrapassar a altura de 2 m.  

5) Acabamento.  

Deve se utilizar no momento da concretagem régua vibratória á gasolina com “taliscamento” prévio para 

melhor acabamento.  

Fazer a cura do concreto por 7 dias, principalmente nos horários mais quentes do dia, para atender a 

qualidade do concreto calculado em projeto e evitar perda de resistência.  

SOBRELAJE:  

Acabamento final da estrutura em concreto da ponte, que dá suporte e conforto para todo o tráfego dos 

usuários da ponte e para direcionar o escoamento da água da ponte para os drenos.  

1) Juntas de Dilatação. 

s juntas de dilatação térmica deveram atender projeto estrutural e as as especificações das normas técnicas 

Brasileiras pertinentes para evitar trincas de retração do concreto.  

2) Concretagem. 

O lançamento do concreto da laje não poderá ultrapassar a altura de 2 m.  

3) Acabamento.  

Utilizar Vassoura Tipo limpeza pública com fibras plásticas, para varrer minutos após a concretagem da 

sobrelaje no sentido transversal da ponte, de forma continua assim dando o acabamento final e aumentando 

o atrito dos veículos sobre a ponte, evitando acidentes em dias de pista molhada.  

Deve se utilizar no momento da concretagem régua vibratória á gasolina com “taliscamento” prévio para 

melhor acabamento.  

Fazer a cura do concreto por 7 dias, principalmente nos horários mais quentes do dia, para atender a 

qualidade do concreto calculado em projeto e evitar perda de resistência.  

Pintar com Nata de cimento todo tabuleiro da ponte após a limpeza da mesma.  

d) Guarda rodas. 2) Cimbramentos, Fôrma e Desforma.  

Guarda Rodas:  

Peça em concreto armado estilo pequena mureta no sentido longitudinal da ponte pela parte de dentro da 

mesma, destinado a segurança dos pedestres e ciclistas ao utilizarem a ponte, para impedir que os veículos 

invadam a sua área restrita.  

1) Armação e concretagem:  

A Armação da laje deve atender as especificações do projeto estrutural.  

A concretagem da laje deve atender a geometria determinada no projeto estrutural.  
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O lançamento do concreto da laje não poderá ultrapassar a altura de 2 m.  

Os cimbramentos e fôrmas deveram ser executadas em chapa compensada de madeirite, tábuas de madeira 

branca, caibros, sarrafos, peças em eucalipto e outras madeiras diversas com resistência compatível para o 

serviço destinado das mesmas, no caso de madeiras não industrializadas, deveram ser adquiridas com DOF 

(Documento de Origem Florestal) fornecidas pela madeireira fornecedora da madeira, assim atestando a 

origem da madeira legalizada. Os travamentos das formas podem ser metálicos ou de madeira, atendendo a 

de condição de resistência de suporte e de fechamento das formas cheias de concreto armado dos “Guarda 

Rodas”.  

Deveram ser desenformados todos “Guarda Rodas” e fazer o reaproveitamento das formas que estiveram 

ainda em boa condição de uso, e as que não servirem mais para o uso deveram ser empilhadas para 

posteriormente ser destinadas a descarte de entulho no local indicado pelo município, na limpeza final da 

obra ou no decorrer da execução.  

3) Acabamento. 

Fazer a cura do concreto por 7 dias, principalmente nos horários mais quentes do dia, para atender a 

qualidade do concreto calculado em projeto e evitar perda de resistência.  

Deverá realizar pintura luminosa zebrada na diagonal de amarelo e preto nos guarda rodas na região de 

entrada da ponte.  

6. Serviços complementares  

a) Pintura com nata de cimento:  

Pintura final da obra com nata de cimento (cimento + agua) diluída na água e com utilização de uma brocha, 

para acabamento final da obra.  

b) Pintura zebrada:  

Pintura da entrada da ponte sinalizando o guarda rodas, com a finalidade de referência da pista de rolamento 

da ponte visando a segurança dos usuários da mesma.  

c) Drenos de pvc  

Drenos para escoamento das aguas das chuvas do tabuleiro da ponte de três em três metros nas laterais da 

ponte.  

d) Desmontagem de escoramento:  

Remoção de todo escoramento de OAE manual através de carpinteiros e ajudantes, utilizando motosserras, 

marretas, martelos, pé de cabra, visando a total retirada dos materiais aplicados na escora e formas 

necessários para execução da obra.  

c) Limpeza de Ponte:  

Limpeza do tabuleiro da obra removendo cascalho e demais materiais provenientes da execução do aterro e 

da ponte.  

d) Aparelho de Apoio:  

Sapata de apoio tipo neoprene fretado para aplicação no topo dos apoios (pilares sob longarinas) da obra.  

e) Fornecimento de placa refletiva:  

Placa refletiva para sinalizar ponte dimensões e o rio ou córrego a traspor.  

f) Estrutura metálica da placa refletiva  

g) Placa de inauguração de obra com os dados dos responsáveis pela execução da mesma.  

 

7. INFORMAÇÕES GERAIS  

a) Os agregados deveram respeitar a qualidade especificada no projeto estrutural em atendimento a 

resistência do concreto de 25Mpa, sendo exigido como agregado graúdo Brita01 e agregado miúdo areia 

média ou grossa lavada.  

A obra deve ser entregue limpa e sem resto de resíduos provenientes da execução da mesma.  

b) A laje pré-moldada e o EPS deverá ser executada ou adquirida atendendo de forma fiel o projeto 

estrutural.  
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c) A sobre laje não deve utilizar agregado graúdo, apenas deve se utilizar uma massa feita de cimento e areia 

para ser realizado o acabamento adequado.  

 d) Os drenos devem ser protegidos para não ocorrer entupimentos e comprometer a drenagem da ponte.  

 e) O escoramento da superestrutura deve ser feito com madeira grossa e resistente com os travamentos 

necessários, visando a segurança da ponte, assim se executado em madeira.  

 f) Observação final.  

Todas as informações não contidas nesse memorial devem ser obtidas no projeto estrutural e/ou no projeto 

de aterro das cabeceiras da PONTE, qualquer modificação do projeta será vetada sem a autorização prévia 

do Projetista. 

 

LOTE II (PONTE ITAMARANA) 

 

Memorial descritivo de uma ponte com Desenvolvimento em concreto armado classe 45 toneladas com uma 

pista de rolamento Dimensões: Extensão 7,0 m - Largura 4,50 m – Área 31,50m² Ponte Coord: 

13°20’53.11”S, 44°38’03.39”W, Ponte de Ligação do Bairro do Ouro  e Bairro Itamarana, na zona urbana 

de Correntina – BA. 

 

 

INTRODUÇÃO 

Trata-se o presente, do Memorial Descritivo da ponte em concreto armado classe 45 Toneladas, 

descrevendo sua concepção e seus componentes estruturais, por etapas construtivas. 

 

Imagem do Local da Obra 
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Local da Obra 

  

1. Serviços Preliminares: 

a) Barracão de obra: 

Executar barracão com tapumes de madeirite nas laterais e com cobertura de telha fibrocimento esp= 4mm, 

e piso em argamassa traço 1:6 (cimento e areia) 

b) Placa de obra 

Confeccionar 01 placas de obra em aço galvanizado, com as informações dos serviços a serem 

executados com os dados fornecidos pela prefeitura municipal. 

c) Locação convencional de obra: 

Executar locação da obra com gabarito de madeira de boa resistência. 

d) Mobilização: 

Transporte e descarga de todos os equipamentos necessários para execução da obra até o 

canteiro da mesma. 

e) Desmobilização: 

Retirada, transporte e carga de todos equipamentos aplicados no canteiro de obras para 

execução da mesma. 

 

2. Administração de obra: 

a) Engenheiro Pleno: 

Acompanhamento de todas as etapas de execução da obra, garantindo a aplicação das 

normas técnicas vigentes de cada etapa da obra. 

b) Mestre de Obras: 

Acompanhar, liderar, controlar, fiscalizar todas as funções dos profissionais e 

ajudantes no canteiro e verificar a cada etapa a qualidade do serviço executado até o 

final da obra. 

c) Caminhão Guindaste 8 toneladas 
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Movimentação de materiais e equipamentos no canteiro em todas as etapas da obra. 

d) Vigia 

Preservar todos equipamentos e materiais no canteiro de obras contra furto. 

e) Gerador de energia 

Fornecimento de energia elétrica para utilização no canteiro de obras para todos 

equipamentos elétricos e iluminação da mesma. 

 

3. Infraestrutura  

a) Primeira etapa da fundação:  

Fundação a ser ADOTADA da categoria profunda.  

Tipo Strauss Diâmetro = 30 Cm Quantidade = 20  

Profundidade Mínima Até A Nega (Encontrar Rocha Sã): 

Determinado pelo laudo de Sondagem e cotado no projeto estrutural da obra a profundidade 

da execução da Fundação. 

DETALHES:  

São estacas com moldes fechados cravados e recuperados. O tubo de molde é enterrado 

procedendo-se a perfuração do terreno por meio de um balde com ponta de janela. O balde é 

deixado cair dentro do tubo e o solo lamacento entra no interior do furo. Uma vez alcançado 

o comprimento desejado, enche-se o tubo de concreto em trechos de 0,5a 1,0m que são 

socados com um pilão a medida que se vai extraindo o molde. A pega do concreto dentro do 

terreno não permite constatar a qualidade da execução além dos problemas que podem 

surgir no momento do arrancamento do tubo.  

Método executivo da estaca tipo STRAUSS  

1) Condições para início dos serviços.  

 A superfície do terreno deve estar limpa e desimpedida. A locação deve estar executada e 

os equipamentos devem estar testados  

2) Escavação.  

Observar se o diâmetro dos tubos para revestimento do fuste está compatível com o projeto 

ESTRUTURAL e também verificar se há uma quantidade suficiente para atingir a cota 

necessária.  

Verificar o posicionamento do tripé e a centralização do pilão em função da locação da 

fundação.  

Verificar se o tubo de revestimento está sendo corretamente inserido à medida que a sonda 

está escavando o fuste, observando também a cota até a qual será necessário.  

Checar se o fuste foi escavado até a cota de apoio previsto em projeto.  

3) Prumo e excentricidade.  

Conferir a verticalidade do fuste e verificar a excentricidade ou desvio na locação da estaca 

em relação ao previsto em projeto.  

4) Armação e Concretagem.  

Antes de iniciar a concretagem, verificar se foi feita a limpeza da base do fuste, com total 

remoção da lama e da água eventualmente acumulada durante a escavação.  

Também verificar se o concreto e a armação estão atendendo às especificações de projeto 

Estrutural, quanto à especificações sobre resistência do concreto a ser empregado e 

detalhamento da armadura a ser executada.  

Observar se a quantidade de concreto lançado na base do fuste é suficiente para formar o 

bulbo.  

Verificar se a altura da coluna de concreto lançado no fuste é adequada para permitir seu 

adensamento por meio de apiloamento.  
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Durante a concretagem, verificar se os tubos estão sendo retirados de acordo com a 

velocidade de lançamento de concreto e seu apiloamento de forma a não desprover a parede 

do fuste do tubo de revestimento, permitindo o contato direto do pilão com o solo.  

Ao final da concretagem, verificar se o volume de concreto está compatível com o volume 

previsto em projeto.  

Atentar para que não ocorra danos na armadura em função do contato desta com o pilão. 

Também observar o cobrimento mínimo de 3 cm da armadura.  

 

5) Acabamento da concretagem.  

Checar se foi executada a concretagem da estaca até uma cota acima da cota de arrasamento.  

Fazer a cura do concreto por 7 dias, principalmente nos horários mais quentes do dia, para 

atender a qualidade do concreto calculado em projeto e evitar perda de resistência.  

   

b) Segunda etapa da fundação:  

  

Sobre as estacas deve-se adotar blocos de coroamento em concreto armado.  

  

Deverá obedecer a geometria, dimensões dos blocos e a quantidade de estacas de cada bloco 

de coroamento. São Três tipos de blocos estabelecidos no projeto estrutural, sendo Bloco de 

Coroamento sobre Uma Estaca Strauss, Duas Estaca Strauss e Quatro Estaca Strauss.  

  

Detalhes:  

Blocos de coroamento são maciços de concreto armado, que solidarizam as cabeças das 

estacas responsáveis pela transmissão dos esforços, provenientes de um mesmo pilar, até 

uma camada resistente do solo. No caso desta transmissão ser feita por uma ou mais estacas, 

os blocos de coroamento servirão com elemento intermediário entre estaca tipo Strauss e 

pilar.  

  

Método executivo dos blocos de coroamento:  

1) Condições para início dos serviços.  

 A superfície do terreno deve estar limpa e desimpedida. A locação deve estar executada e 

os equipamentos devem estar testados.  

2) Escavação.  

Observar se a geometria dos blocos de coroamento está compatível com o projeto  

ESTRUTURAL e também verificar se há quantidade suficiente de estacas como 

estabelecido pelo projeto estrutural. Após escavação dos blocos caso o terreno não atinja 

uma estabilidade necessária para o molde da geometria dos blocos estabelecidas em projetos 

deveram ser feitos com chapas compensadas de madeirite com espessura mínima de 10 mm.  

3) Armação e Concretagem.  

Antes de iniciar a concretagem, verificar se foi feita a limpeza da base dos blocos, com total 

remoção do solo e da água eventualmente acumulada durante a escavação. Também deve-se 

empregar um concreto magro com brita 1, cimento Portland e Areia rolado em obra para o 

fundo do bloco com espessura de 5 cm.  

Também verificar se o concreto e a armação estão atendendo às especificações de projeto 

Estrutural, quanto à especificações sobre resistência do concreto a ser empregado e 

detalhamento da armadura a ser executada.  

Utilizar Vibrador e Mangote Específico Para Concreto com diâmetro inferior ao 

espaçamento mínimo das armaduras dos blocos especificas no projeto estrutural.  



        PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTINA 
                     Estado da Bahia 
                   

 

Página 51 de 60 
 

 

 

Rua da Chácara, 445, Loteamento Antônio de França Barbosa, Correntina-BA, CEP: 47650-000  

Fone: (77) 3488 2134 / 2115 – CNPJ: 14.221.741/0001-07, www.correntina.ba.gov.br 

 
 

Brita utilizada deverá ser a brita 1.  

4) Acabamento.  

Utilizar colher de pedreiro e régua de alumínio para finalizar o acabamento do bloco 

atendendo a geometria especificada em projeto.  

Fazer a cura do concreto por 7 dias, principalmente nos horários mais quentes do dia, para 

atender a qualidade do concreto calculado em projeto e evitar perda de resistência.  

 

4.  Meso Estrutura  

a) PILARES  

Os pilares adotados são em Concreto Armado com seções estabelecidas pelo projeto estrutural.  

  

Detalhes:  

Método Executivo dos Pilares  

1) Locação.  

Os Pilares deverão obedecer às especificações de locação sobre blocos de coroamento e 

tubulões, determinadas pelo projeto estrutural,   

2) Cimbramento, Fôrma e Desforma.  

Os cimbramentos e fôrmas deveram ser executadas em chapa compensada de madeirite 

PLASTIFICADO 17 mm, tábuas de madeira branca, caibros, sarrafos, peças em eucalipto e 

outras madeiras diversas com resistência compatível para o serviço destinado das mesmas, 

no caso de madeiras não industrializadas, deveram ser adquiridas com DOF (Documento de 

Origem Florestal) fornecidas pela madeireira fornecedora da madeira, assim atestando a 

origem da madeira legalizada. Os travamentos das formas podem ser metálicos ou de 

madeira, atendendo a de condição de resistência de suporte e de fechamento das formas 

cheias de concreto armado dos pilares.  

Deveram ser desenformados todos pilares e fazer o reaproveitamento das formas que 

estiveram ainda em boa condição de uso, e as que não servirem mais para o uso deveram ser 

empilhadas para posteriormente ser destinadas a descarte de entulho no local indicado pelo 

município, na limpeza final da obra ou no decorrer da execução.  

3) Armação e Concretagem.  

Verificar se o concreto e a armação estão atendendo às especificações de projeto Estrutural, 

quanto às especificações sobre resistência do concreto a ser empregado e detalhamento da 

armadura a ser executada.  

O concreto deve atender a altura máxima de lançamento do mesmo que é de 2 metros, para 

evitar patologias geradas por nicho de concretagem.  

No decorrer da concretagem deverá ser vibrado o concreto para o adensamento ideal do 

mesmo, deve utilizar motor vibrador e mangote de diâmetro inferior ao espaçamento mínimo 

das armaduras dos pilares.  

4) Acabamento.  

O concreto ficará aparente, liso e os defeitos de concretagem como brocas, caso 

identificados após desforma deveram ser imediatamente preenchidos com massa semelhante 

a empregada na concretagem dos pilares atentando a molhar o local de reparo antes no 

lançamento da massa para aderência ideal da mesma.  

Fazer a cura do concreto por 7 dias, principalmente nos horários mais quentes do dia, para 

atender a qualidade do concreto calculado em projeto e evitar perda de resistência.  

   

b) CORTINAS E ALAS  

Cortinas  
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As cortinas são transversinas extremas em concreto armado, dotadas, no lado externo da 

ponte, que envolvem pilares da ponte no seu corpo e no topo é utilizada como apoio das 

longarinas.  

Alas  

Alas são estruturas laminares, solidárias às cortinas e com geometria adequada para 

contenção lateral dos aterros de acesso. Sua espessura não deverá ser inferior a 25 cm. 

Como as barreiras rígidas de concreto, devem ser prolongadas até as extremidades das alas, 

onde se fazem as transições com as defensas metálicas da rodovia, as alas devem ter um 

aumento localizado de espessura, para acomodar as barreiras, e devem ser dimensionadas 

para absorver, além do empuxo de terra e da sobrecarga, o eventual impacto do veículo na 

barreira.  

Detalhes: Deve-se escavar manualmente na base da cortina com as respectivas dimensões 

0,50 m de profundidade e largura de 0,60m para iniciar a execução da cortina de trabalho 

visando atender a qualidade do concreto sem misturas de solo no mesmo.  

Método Executivo:  

1) Locação.  

A locação deverá ser executada de acordo com as especificações do projeto estrutural.  

2) Cimbramento, Fôrma e Desforma  

Os cimbramentos e fôrmas deveram ser definidos pelo engenheiro responsável e os 

materiais utilizados para essa definição são limitados em chapa compensada de madeirite 

com espessura mínima 12mm, tábuas de madeira branca, caibros, sarrafos, treliças e peças 

metálicas, peças em eucalipto e outras madeiras diversas com resistência compatível para o 

serviço destinado das mesmas, no caso de madeiras não industrializadas, deveram ser 

adquiridas com DOF (Documento de Origem Florestal) fornecidas pela madeireira 

fornecedora da madeira, assim atestando a origem da madeira legalizada. Os travamentos 

das formas podem ser metálicos ou de madeira, atendendo a condição de resistência de 

suporte e de fechamento das formas cheias de concreto armado e com o emprego de 

vibração para adensamento do concreto das alas e cortinas.   

Deveram ser desenformados todas as Cortinas e Alas e fazer o reaproveitamento das fôrmas 

que estiveram ainda em boa condição de uso, e as que não servirem mais para o uso deveram 

ser empilhadas para posteriormente ser destinadas a descarte de entulho no local indicado 

pelo município, na limpeza final da obra ou no decorrer da execução.  

   

3) Armação e Concretagem.  

Verificar se o concreto e a armação estão atendendo às especificações de projeto Estrutural, 

quanto às especificações sobre resistência de 25Mpa do concreto a ser empregado e 

detalhamento da armadura a ser executada.  

O concreto deve atender a altura máxima de lançamento do mesmo que é de 2 metros, para 

evitar patologias geradas por nicho de concretagem.  

No decorrer da concretagem deverá ser vibrado o concreto para o adensamento ideal do 

mesmo, deve utilizar motor vibrador e mangote de diâmetro inferior ao espaçamento mínimo 

das armaduras das Cortinas e Alas.  

  

4) Acabamento.  

O concreto ficará aparente, liso e os defeitos de concretagem como brocas, caso 

identificados após desforma deveram ser imediatamente preenchidos com massa semelhante 

a empregada na concretagem das cortinas e alas, atentando a molhar o local de reparo antes 

no lançamento da massa para aderência ideal da mesma.  
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Fazer a cura do concreto por 7 dias, principalmente nos horários mais quentes do dia, para 

atender a qualidade do concreto calculado em projeto e evitar perda de resistência.  

  

5.   Superestrutura  

a) TRANSVERSINAS  

Transversinas são vigas transversais destinadas para travamento e recebimento de longarinas 

e Travamentos Pilares. (verificar se necessário pelo projeto estrutural) 

  

1) Locação.  

A locação deverá ser executada de acordo com as especificações do projeto estrutural.  

  

2) Cimbramento, Fôrma e Desforma  

Os cimbramentos e fôrmas deveram ser definidos pelo engenheiro responsável e os 

materiais utilizados para essa definição são limitados em chapa compensada de madeirite 

com espessura mínima 12mm, tábuas de madeira branca, caibros, sarrafos, treliças e peças 

metálicas, peças em eucalipto e outras madeiras diversas com resistência compatível para o 

serviço destinado das mesmas, no caso de madeiras não industrializadas, deveram ser 

adquiridas com DOF (Documento de Origem Florestal) fornecidas pela madeireira 

fornecedora da madeira, assim atestando a origem da madeira legalizada. Os travamentos 

das formas podem ser metálicos ou de madeira, atendendo a condição de resistência de 

suporte e de fechamento das formas cheias de concreto armado e com o emprego de 

vibração para adensamento do concreto das Transversinas.  

O escoramento poderá utilizar como suporte o leito do rio que a ponte irá transpor.  

Deveram ser desenformados todas Transversinas e fazer o reaproveitamento das fôrmas que 

estiveram ainda em boa condição de uso, e as que não servirem mais para o uso deveram ser 

empilhadas para posteriormente ser destinadas a descarte de entulho no local indicado pelo 

município, na limpeza final da obra ou no decorrer da execução.  

   

3) Armação e Concretagem.  

A Definição sobre as Transversinas serem pré-moldadas e lançadas ou concretadas inloco, 

fica a critério do engenheiro responsável da obra, contudo que atenda as normas técnicas 

vigente.  

Verificar se o concreto e a armação estão atendendo às especificações de projeto Estrutural, 

quanto à especificações sobre resistência do concreto a ser empregado e detalhamento da 

armadura a ser executada.  

O concreto deve atender a altura máxima de lançamento do mesmo que é de 2 metros, para 

evitar patologias geradas por nicho de concretagem.  

No decorrer da concretagem deverá ser vibrado o concreto para o adensamento ideal do 

mesmo, deve utilizar motor vibrador e mangote de diâmetro inferior ao espaçamento mínimo 

das armaduras das Transversinas.  

  

4) Acabamento.  

O concreto ficará aparente, liso e os defeitos de concretagem como brocas, caso 

identificados após desforma deveram ser imediatamente preenchidos com massa semelhante 

a empregada na concretagem das Transversinas, atentando a molhar o local de reparo antes 

no lançamento da massa para aderência ideal da mesma.  

Fazer a cura do concreto por 7 dias, principalmente nos horários mais quentes do dia, para 

atender a qualidade do concreto calculado em projeto e evitar perda de resistência.  
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b) LONGARINAS  

  

Longarinas são as vigas longitudinais da ponte que são suportadas pelos aparelhos de apoio 

sobre os pilares da ponte, que dão suporte a parte superior da ponte contendo a laje, 

passarela, ciclovia, guarda rodas, guarda corpo e o capeamento da ponte.  

  

1) Locação.  

A locação das longarinas deverem obedecer às limitações do projeto estrutural da ponte, 

conferindo a verticalidade e nível antes e no decorrer da execução da ponte.  

2) Cimbramento, Fôrma e Desforma  

Os cimbramentos e fôrmas deveram ser definidos pelo engenheiro responsável e os 

materiais utilizados para essa definição são limitados em chapa compensada de madeirite 

com espessura mínima 17mm, tábuas de madeira branca, caibros, sarrafos, treliças e peças 

metálicas, peças em eucalipto e outras madeiras diversas com resistência compatível para o 

serviço destinado das mesmas, no caso de madeiras não industrializadas, deveram ser 

adquiridas com DOF (Documento de Origem Florestal) fornecidas pela madeireira 

fornecedora da madeira, assim atestando a origem da madeira legalizada. Os travamentos 

das formas podem ser metálicos ou de madeira, atendendo a condição de resistência de 

suporte e de fechamento das formas cheias de concreto armado e com o emprego de 

vibração para adensamento do concreto das Longarinas.  

O escoramento poderá utilizar como suporte o leito do rio que a ponte irá transpor, visando a 

segurança do escoramento da ponte, quando o rio estiver em épocas chuvosas regional, 

deve-se optar por execução de escoramento no estilo “leque” para que o escoramento não 

seja submetido a esforços horizontais provenientes de objetos naturais e artificiais levados 

pela correnteza do rio.   

Deveram ser desenformados todas longarinas e fazer o reaproveitamento das formas que 

estiveram ainda em boa condição de uso, e as que não servirem mais para o uso deveram ser 

empilhadas para posteriormente ser destinadas a descarte de entulho no local indicado pelo 

município, na limpeza final da obra ou no decorrer da execução.  

  

3) Armação e Concretagem.  

A definição sobre a longarinas serem pré-moldadas e lançadas ou concretadas in-loco, fica a 

critério do engenheiro responsável da obra, contudo que atenda as normas técnicas vigente.  

Verificar se o concreto e a armação estão atendendo às especificações de projeto Estrutural, 

quanto às especificações sobre resistência do concreto de 25Mpa a ser empregado e 

detalhamento da armadura a ser executada.  

O concreto deve atender a altura máxima de lançamento do mesmo que é de 2 metros, para 

evitar patologias geradas por nicho de concretagem.  

No decorrer da concretagem deverá ser vibrado o concreto para o adensamento ideal do 

mesmo, deve utilizar motor vibrador e mangote de diâmetro inferior ao espaçamento mínimo 

das armaduras das Longarinas.  

  

Acabamento.  

O concreto ficará aparente, liso e os defeitos de concretagem como brocas, caso 

identificados após desforma deveram ser imediatamente preenchidos com massa semelhante 

a empregada na concretagem das Longarinas, atentando a molhar o local de reparo antes no 

lançamento da massa para aderência ideal da mesma.  
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Fazer a cura do concreto por 7 dias, principalmente nos horários mais quentes do dia, para 

atender a qualidade do concreto calculado em projeto e evitar perda de resistência.  

   

c) LAJE E SOBRELAJE  

LAJE:  

Estrutura plana e horizontal de concreto armado, apoiada em vigas e sua função é receber as 

cargas solicitantes da sobrelaje, guarda corpo e guarda rodas e transferir as cargas para as 

vigas da ponte.  

1) Locação.  

A locação da laje deve atender as instruções do projeto estrutural.  

  

2) Juntas de Dilatação.  

As juntas de dilatação térmica deveram atender projeto estrutural e as especificações das 

normas técnicas Brasileiras pertinentes.  

  

3) Peças pré-moldadas e preenchimentos.  

As peças pré-moldadas de laje para ponte especiais, devem ter armaduras para combater os 

esforços de cisalhamento e flexão devendo ser autoportante dispensando escoramento para o 

tabuleiro da laje da ponte.  

A laje da ponte deverá atender o projeto estrutural nos espaçamentos utilizando vigas 

especiais de ponte classe 45 toneladas.   

Entre as vigas pré-moldadas da laje, fica a critério do responsável técnico para ser utilizados 

nos preenchimentos dos espaços, lajotas estreitas especiais para ponte em Eps 

24X15x100cm com dente na parte inferior para encaixe nas vigas especiais pré-moldadas na 

ponte.   

  

4) Armação e Concretagem.  

A Armação da laje deve atender as especificações do projeto estrutural.  

A concretagem da laje deve atender a espessura determinada no projeto, e deve se fazer em 

quadros alternados.  

O lançamento do concreto da laje não poderá ultrapassar a altura de 2 m.  

  

5) Acabamento.  

Deve se utilizar no momento da concretagem régua vibratória á gasolina com “taliscamento” 

prévio para melhor acabamento.  

Fazer a cura do concreto por 7 dias, principalmente nos horários mais quentes do dia, para 

atender a qualidade do concreto calculado em projeto e evitar perda de resistência.  

   

SOBRELAJE:  

Acabamento final da estrutura em concreto da ponte, que dá suporte e conforto para todo o 

tráfego dos usuários da ponte e para direcionar o escoamento da agua da ponte para os 

drenos.  

   

1) Juntas de Dilatação.  

As juntas de dilatação térmica deveram atender projeto estrutural e as as especificações das 

normas técnicas Brasileiras pertinentes para evitar trincas de retração do concreto.  

2) Concretagem.  
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A Concretagem da laje deve atender a espessura determinada no projeto, e deve se fazer em 

quadros alternados.  

O lançamento do concreto da laje não poderá ultrapassar a altura de 2 m.  

3) Acabamento.  

Utilizar Vassoura Tipo limpeza pública com fibras plásticas, para varrer minutos após a 

concretagem da sobrelaje no sentido transversal da ponte, de forma continua assim dando o 

acabamento final e aumentando o atrito dos veículos sobre a ponte, evitando acidentes em 

dias de pista molhada.  

Deve se utilizar no momento da concretagem régua vibratória á gasolina com “taliscamento” 

prévio para melhor acabamento.  

Fazer a cura do concreto por 7 dias, principalmente nos horários mais quentes do dia, para 

atender a qualidade do concreto calculado em projeto e evitar perda de resistência.  

Pintar com Nata de cimento todo tabuleiro da ponte após a limpeza da mesma.  

   

d) Guarda rodas.  

Guarda Rodas:  

Peça em concreto armado estilo pequena mureta no sentido longitudinal da ponte pela parte de dentro da 

mesma, destinado a segurança dos pedestres e ciclistas ao utilizarem a ponte, para impedir que os veículos 

invadam a sua área restrita.  

1) Armação e concretagem:  

A Armação da laje deve atender as especificações do projeto estrutural.  

A concretagem da laje deve atender a geometria determinada no projeto estrutural.  

O lançamento do concreto da laje não poderá ultrapassar a altura de 2 m.  

  

2) Cimbramentos, Fôrma e Desforma.  

Os cimbramentos e fôrmas deveram ser executadas em chapa compensada de madeirite, 

tábuas de madeira branca, caibros, sarrafos, peças em eucalipto e outras madeiras diversas 

com resistência compatível para o serviço destinado das mesmas, no caso de madeiras não 

industrializadas, deveram ser adquiridas com DOF (Documento de Origem Florestal) 

fornecidas pela madeireira fornecedora da madeira, assim atestando a origem da madeira 

legalizada. Os travamentos das formas podem ser metálicos ou de madeira, atendendo a de 

condição de resistência de suporte e de fechamento das formas cheias de concreto armado 

dos “Guarda Rodas”.  

Deveram ser desenformados todos “Guarda Rodas” e fazer o reaproveitamento das formas 

que estiveram ainda em boa condição de uso, e as que não servirem mais para o uso deveram 

ser empilhadas para posteriormente ser destinadas a descarte de entulho no local indicado 

pelo município, na limpeza final da obra ou no decorrer da execução.  

  

3) Acabamento.  

Fazer a cura do concreto por 7 dias, principalmente nos horários mais quentes do dia, para 

atender a qualidade do concreto calculado em projeto e evitar perda de resistência.  

Deverá realizar pintura luminosa zebrada na diagonal de amarelo e preto nos guarda rodas 

na região de entrada da ponte.  

 

6.  Serviços complementares 

a) Pintura com nata de cimento: 

Pintura final da obra com nata de cimento (cimento + agua) diluída na agua e com 

utilização de uma brocha, para acabamento final da obra. 
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b) Pintura zebrada: 

Pintura da entrada da ponte sinalizando o guarda rodas, com a finalidade de referência 

da pista de rolamento da ponte visando a segurança dos usuários da mesma. 

c) Drenos de pvc 

Drenos para escoamento das aguas das chuvas do tabuleiro da ponte de três em três 

metros nas laterais da ponte. 

d) Desmontagem de escoramento: 

Remoção de todo escoramento de OAE manual através de carpinteiros e ajudantes, 

utilizando motosserras, marretas, martelos, pé de cabra, visando a total retirada dos 

materiais aplicados na escora e formas necessários para execução da obra. 

c) Limpeza de Ponte: 

Limpeza do tabuleiro da obra removendo cascalho e demais materiais provenientes da 

execução do aterro e da ponte. 

d) Aparelho de Apoio: 

Sapata de apoio tipo neoprene fretado para aplicação no topo dos apoios (pilares sob 

longarinas) da obra. 

e) Fornecimento de placa refletiva: 

Placa refletiva para sinalizar ponte dimensões e o rio ou córrego a traspor. 

f) Estrutura metálica da placa refletiva 

g) Placa de inauguração de obra com os dados dos responsáveis pela execução da 

mesma. 

    

7.  INFORMAÇÕES GERAIS  

a) Os agregados deveram respeitar a qualidade especificada no projeto estrutural em atendimento a 

resistência do concreto de 25Mpa, sendo exigido como agregado graúdo Brita01 e agregado miúdo 

areia média ou grossa lavada.  

A obra deve ser entregue limpa e sem resto de resíduos provenientes da execução da mesma.  

b) A laje pré-moldada e o EPS deverá ser executada ou adquirida atendendo de forma fiel o projeto 

estrutural.  

c) A sobre laje não deve utilizar agregado graúdo, apenas deve se utilizar uma massa feita de cimento e 

areia para ser realizado o acabamento adequado.  

d) Os drenos devem ser protegidos para não ocorrer entupimentos e comprometer a drenagem da ponte.  

e) O escoramento da superestrutura deve ser feito com madeira grossa e resistente com os travamentos 

necessários, visando a segurança da ponte, assim se executado em madeira.  

f) Observação final.  

Todas as informações não contidas nesse memorial devem ser obtidas no projeto estrutural e/ou no projeto 

de aterro das cabeceiras da PONTE, qualquer modificação do projeta será vetada sem a autorização prévia 

do Projetista Engenheiro Civil. 

 

 

 

Lucas Araújo Silva 

Engenheiro Civil 

CREA/BA nº 66722/D 
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ANEXO XII 

TOMADA DE PREÇOS N° 003/2019 

PROJETOS 

 

 

 

LOTE I (PONTE SETE ILHAS) 
Figura 1 
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Figura 2 
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LOTE II (PONTE ITAMARANA) 
Figura 1 

 
 

 
Lucas Araújo Silva 

Engenheiro Civil 

CREA/BA nº 66722/D 


