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EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 012/2019 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 039/2019 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA/REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2019 

TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL 

 

 

 

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 16 de abril de 2019 na Sala de Licitações da Prefeitura, realizará Processo 

Licitatório na Modalidade Concorrência Pública, para escolha de proposta mais vantajosa para Registro de 

Preços para eventual e futura contratação de empresa especializada em construção civil para executar 

obras/serviços de manutenção, conservação e recuperação de pavimentação em ruas, praças e 

avenidas deste Município, conforme planilhas orçamentárias e memoriais descritivos anexos a este 

Edital, com fornecimento de mão-de-obra, equipamentos, ferramentas e materiais necessários. A 

Concorrência Pública 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, sempre por escrito, à Rua da Chácara, 445 – Antônio de França Barbosa – CEP nº 

47.650-000 – Correntina – Bahia e 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 08h00 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 Registro de Preços para eventual e futura contratação 

de empresa especializada em construção civil para executar obras/serviços de manutenção, 

conservação e recuperação de pavimentação em ruas, praças e avenidas deste Município, conforme 

planilhas orçamentárias e memoriais descritivos anexos a este Edital, com fornecimento de mão-de-

obra, equipamentos, ferramentas e materiais necessários. 

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/obras de manutenção, conservação e recuperação de pavimentação serão executados em 

ruas, praças e avenidas deste Município, conforme especificações contidas no projeto básico. 

mailto:licita@correntina.ba.gov.br
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2.4 – Justificativa para obras/serviços de manutenção, conservação e recuperação de pavimentação 

em ruas, praças e avenidas deste Município detalhadas neste Edital: Os serviços detalhados no projeto 

básico visa a execução dos serviços de natureza eventual, no intuito de atender às demandas de manutenção 

e recuperação de pavimentação, canteiros centrais, passeios e serviços correlatos que venham a surgir na 

jurisdição do Município de Correntina, uma vez que estes serviços são de natureza contínua e apresentam 

padrões de desempenho e qualidade definidos objetivamente, por meio das especificações técnicas correntes 

praticadas pela Prefeitura de Correntina. A malha rodoviária do Município vem tendo participação 

fundamental no transporte de cargas e de pessoas, exigindo uma constante necessidade de melhoria da 

qualidade e de sua ampliação. Ao chegar perto da vida útil, o pavimento começa a perder a capacidade de 

servir com uma boa qualidade os seus usuários. Tal contratação visa manter as vias do município em 

condições seguras de trafegabilidade, bem como manter em boas condições os acostamentos e a faixa de 

domínio. 

2.5 – O valor global estimado para contratação do objeto desta Licitação será de R$ 2.961.251,98 (dois 

milhões, novecentos e sessenta e um mil, duzentos e cinquenta e um reais e noventa e oito centavos), 

sendo que nos valores orçados estão inclusos BDI – Bonificações Diretas e Indiretas de 26,41% (vinte 

e seis vírgula quarenta e um por cento), conforme planilhas orçamentárias anexadas a este Edital. 

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

provenientes das seguintes Dotações Orçamentárias: 

Unidade: 02.12 – SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO 

URBANO 

Atividade: 1102 – Pavimentação de Logradouros na Sede, Distritos e Povoados.  

Elemento de Despesa: 3390.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 

                                       4490.51.00.00 – Obras e Instalações 

Fonte de Recursos: 00 – Recursos Ordinários 

          16 – CIDE 

          24 – Transferências Convênios-Outros 

          30 – FIES 

          42 – Royalties/Fundo Especial 

          90 – Operações de Créditos Internas 

   

3 – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

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, 
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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. 

3.3.8.1 – As firmas também poderão ser reconhecidas pelos membros da CPL, desde que atendido, pelos 

licitantes, o disposto no inciso I, artigo 3º, da Lei nº 13.726/2018. 

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 e as empresas de pequeno porte deverão apresentar um dos seguintes documentos: 

a) Declaração emitida pelo Departamento da Receita Federal com data de emissão não superior a 12 

(doze meses). 

b) Declaração do imposto de renda da pessoa jurídica, relativa ao último exercício social, já exigível. 

c) 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 com data 

de emissão não superior a 12 (doze) meses. 

3.3.11.1 – A apresentação dos documentos solicitados 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. 

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. 

 

 

 



        PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTINA 
                     Estado da Bahia 
                                                                                                                                           Página 4 de 57 
 

 

 

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 

 
 

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 16 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: 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA 002/2019 

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. 

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 
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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 devidamente 

registrado em cartório. 

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. 

5.1.4 – QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

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) A boa situação financeira da empresa será demonstrada e analisada pelas seguintes fórmulas:  

LG=Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 

       Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 

 

SG=Ativo Total___________________________ 

       Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 

 

LC=Ativo Circulante__ 

              Passivo Circulante 

Legenda: (LG) Liquidez Geral, (SG) Solvência Geral e (LC) Liquidez Corrente. 

a.2) Os resultados dos três índices acima mencionados deverão ser igual ou maior que 1 (um), para 

comprovar a boa situação financeira ora determinada. 

a.3) O Balanço Patrimonial deverá ser registrado na Junta Comercial da sede da licitante. 

a.4) 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.5) Também será aceito documento que comprove a regularidade do profissional na data-base das 

demonstrações contábeis. 

a.6) 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 que 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 VIII. 
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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 03 (três) 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, um dos documentos elencados no subitem “3.3.11”, comprovando a 

condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, com data de emissão não superior a 12 (doze) 

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. 

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. 
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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. 

5.2.14 – Na ocorrência do disposto no item anterior o Município poderá: 

a) Convocar as licitantes remanescentes na ordem de classificação do certame. 

b) Revogar o presente processo licitatório. 

 

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 de duração do registro de preços não superior a 12 (doze) meses, contados a partir da 

assinatura da ata e o prazo de vigência dos termos de contrato será de acordo com cronograma emitido pelo 

Setor de Engenharia desta Administração, conforme os quantitativos e complexidade dos serviços a serem 

executados. 

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. 

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 16 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 
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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 Global, 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 GLOBAL. 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. 

 

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 beneficiário do registro será convocado para assinar a Ata de Registro de Preços no prazo de até 10 

(dez) dias corridos, prorrogável por igual período, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo 

das sanções previstas na Lei Federal 8.666/93, especialmente, nos termos do §1º, §2º, §3º e §4º do art. 15 a 

aplicação de multa prevista no art. 86, e a suspensão temporária do direito de participar de licitação e 

impedimento de contratar com a Administração, nos termos do art. 81, combinado com o art. 86 do mesmo 

diploma. 

9.3 – Como condição para celebração do contrato ou instrumento equivalente, o licitante deverá manter, 

durante todo o prazo de validade do Registro de Preços, todas as condições de habilitação exigidas na 

licitação, sendo que em hipótese alguma serão contratados os prestadores de serviço que não estejam com 

documentação regular. 
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9.4 – Na hipótese do fornecedor convocado não assinar o termo de contrato, ou não aceitar ou retirar o 

instrumento equivalente, no prazo e nas condições estabelecidas, a Administração poderá convocar os 

demais licitantes que tenham os seus preços registrados, obedecendo a ordem de classificação, e propor a 

contratação do fornecimento dos materiais ou dos serviços registrados pelos preços apresentados pelo 

primeiro colocado. 

9.5 – 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.  

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

notificação, que dar-se-á 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. 

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

Ordem de Serviços expedida pelo Município de Correntina. 

9.8 – 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. 

9.9 – A assinatura do contrato ou do instrumento equivalente deverá ser realizada pelo representante legal da 

empresa ou mandatário com poderes expressos. 

9.10 – O prazo de execução dos serviços será estipulado em cronograma fornecido ao beneficiário da ata de 

registro de preços, pelo Setor de Engenharia desta Administração, de acordo com os quantitativos e 

complexidade dos serviços a serem executados, podendo ser prorrogado em acordo com o previsto na Lei 

8.666/93. 

9.11 – 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: 

9.11.1 – Solicitações de frentes de serviços. 

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

9.11.3 – Anotação do contingente do dia. 

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

9.11.5 – Comunicação dos serviços concluídos, para aprovação definitiva da Fiscalização, após sua 

inspeção. 

9.11.6 – Solicitação de emissão de faturas sob medições. 

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

dias. 

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

Fiscalização. 

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

9.11.10 – Solicitação de substituição e complementação de serviços. 

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

9.11.12 – Demais assuntos pertinentes aos serviços. 

9.12 – O prestador de serviços fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições constantes na Ata de Registro 

de Preço os acréscimos ou supressões nos quantitativos registrados, limitados a 25% (vinte e cinco por 

cento) da quantidade licitada para cada item registrado. 

9.13 – A variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preços previsto no próprio contrato, 

quando for o caso, as atualizações, compensações ou apenações financeiras decorrentes das condições de 

pagamento nele previstas, bem como o empenho de dotações orçamentárias suplementares até o limite do 
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seu valor corrigido, não caracterizam alteração do mesmo, podendo ser registrados por simples apostila, 

dispensando a celebração de aditamento. 

                                                        

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.. 

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.). 

11.2.4 – A revisão de preços registrados em Ata poderá ser realizada a pedido do beneficiário do registro, 

ou por iniciativa da Administração, nos termos da Lei 8.666/93, em decorrência de eventual redução 

daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve os preços dos serviços ou bens registrados, devendo o 

órgão gerenciador da Ata promover as necessárias modificações, compondo novo quadro de preços e 

disponibilizando-o no site oficial. 

11.2.5 – A alteração ou revisão de preços registrados em Ata não implica em revisão dos preços dos 

contratos decorrentes do respectivo Registro de Preços, a qual dependerá de requerimento formal do 

interessado, quando visar recompor o preço que se tornou insuficiente, instruído com a documentação que 

comprove o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, devendo ser instaurada pela própria 

Administração quando colimar recompor o preço que se tornou excessivo. 

 

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). 
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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 

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 

mailto:licita@correntina.ba.gov.br
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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. 

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 08h00 às 13h30, ou pelo 

telefone (77) 3488-3247. 
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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 – Informações complementares que se fizerem necessárias deverão ser procuradas pelo interessado na 

Sala da Comissão Permanente de Licitações do Município de Correntina, sito à Rua da Chácara, 445 

– Antônio de França Barbosa – Correntina – Bahia, Fone (77) 3488-3247/2134 e e-mail 

licita@correntina.ba.gov.br. 

14.22 – 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. 

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

 

 

Correntina – Bahia, 11 de março de 2019.  

 

 

 

Nilson José Rodrigues 

Prefeito Municipal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.correntina.ba.io.org.br/
mailto:licita@correntina.ba.gov.br
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ANEXO I 

MODELO CARTA PROPOSTA 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 002/2019 

 

 

 

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 Concorrência Pública n.º 002/2019, 

estamos apresentando proposta para Registro de Preços para eventual e futura contratação de empresa 

especializada em construção civil para executar obras/serviços de manutenção, conservação e 

recuperação de pavimentação em ruas, praças e avenidas deste Município, conforme planilhas 

orçamentárias e memoriais descritivos anexos a este Edital, com fornecimento de mão-de-obra, 

equipamentos, ferramentas e materiais necessários, 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/obras não superior ao estabelecido pelo Setor de Engenharia da 

Administração quando da necessidade de execução dos serviços, conforme quantitativos e complexidade dos 

serviços a serem executados. 

Dados complementares 

Razão Social: _______________________________________ 

Telefone: __________________________________________ 

Fax: ______________________________________________ 

Endereço: _________________________________________ 

Bairro: ____________________________________________ 

Cidade: ___________________________________________ 

Estado: ___________________________________________ 
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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 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2019 

 

 

 

Aos _______ dias do mês de __________ do ano de 2019, presente de um lado 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, legalmente investido e no exercício de pleno 

mandato, denominado MUNICIPIO, e do outro 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 _______________, simplesmente denominada de PRESTADOR, 

firmam a presente ATA DE REGISTROS DE PREÇOS, conforme decisão exarada no Processo 

Administrativo nº  039/2019, Concorrência Pública nº 002/2019, nos termos das Lei nº 8.666/1993, leis 

complementares nº 123/2006 e 147/2014, Lei Municipal nº 863/2010 e Decreto Municipal nº 055/2019 e 

demais legislações pertinentes e, ainda, pelo estabelecido no Edital de convocação e em seus anexos, 

consoante as seguintes cláusulas e condições:   

 

1 – DO OBJETO 

1.1 – O objeto desta Ata é o registro dos preços classificados na Concorrência Pública nº 002/2019, 

conforme especificações e condições constantes no Anexo IV do mesmo instrumento, no qual estão 

contemplados a estimativa dos serviços de engenharia contratados pela Administração, na medida das suas 

necessidades e segundo a conveniência do serviço público, e que a este termo integram, como se transcritas. 

1.2 – O prazo de validade do Registro de Preços é de 12 (doze) meses, contado a partir da data de assinatura 

desta Ata, sendo admitida prorrogação conforme Artigo 57, inciso II da Lei 8.666/93, durante o qual os 

licitantes que tenham os seus preços registrados poderão ser convidados a firmar as contratações, observadas 

as condições fixadas no edital e nas normas pertinentes.  

1.3 – As contratações derivadas do registro obedecerão às condições da minuta de contrato constante do 

Anexo II-A deste Instrumento, facultada a substituição, a critério da Administração, por instrumento 

equivalente, desde que presentes as condições do art. 62 da Lei Federal 8.666/93. 

1.4 – É vedada a subcontratação total ou parcial do objeto, a associação da contratada com outrem, a cessão 

ou transferência, total ou parcial do contrato, bem como a fusão, cisão ou incorporação da contratada, não se 

responsabilizando o contratante por nenhum compromisso assumido por aquela com terceiros.  

1.5 – Durante seu prazo de validade, as propostas selecionadas no registro de preços ficarão à disposição da 

Administração para que efetue as contratações nas oportunidades e quantidades de que necessitar, até o 

limite estabelecido. 

1.6 – A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles 

poderão advir, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação relativa às 

licitações, sendo assegurado ao beneficiário do registro a preferência em igualdade de condições 

 

2 – DO PREÇO  

2.1 – Os preços a serem praticados serão os abaixo especificados: 
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Item Descrição Unid. Quant. 
 Vr. Unit. s/ 

BDI (em R$) 

 Vr. Unit. c/ 

BDI (em R$) 

Vr. Total 

(em R$) 

1.0 RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO 

1.1 

REASSENTAMENTO 

DE PARALELEPIPEDO 

SOBRE COLCHAO DE 

PO DE PEDRA 

ESPESSURA 10CM, 

REJUNTADO COM 

ARGAMASSA TRACO 

1:3 (CIMENTO E 

AREIA), 

CONSIDERANDO 

APROVEITAMENTO 

DO PARALELEPIPEDO 

M² 9.939,15  

  

2.0 RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO TIPO BLOKRET 

2.1 

RECOMPOSICAO DE 

PAVIMENTACAO TIPO 

BLOKRET SOBRE 

COLCHAO DE AREIA 

COM 

REAPROVEITAMENTO 

DE MATERIAL 

M² 4.645,60  

  

3.0 RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA 

3.1 

DEMOLIÇÃO DE 

PAVIMENTAÇÃO 

(CAPA) ASFÁLTICA 

M² 47.869,44  

  

3.2 

RECONSTRUÇÃO DE 

PAVIMENTO COM 

TRATAMENTO 

SUPERFICIAL DUPLO, 

COM EMULSÃO 

ASFÁLTICA RR-2C, 

COM BANHO DILUÍDO 

M² 47.869,44  

  

3.3 

MICRO 

REVESTIMENTO A 

FRIO COM EMULSÃO 

MODIFICADA COM 

POLÍMERO DE 2,0CM - 

BRITA COMERCIAL 

M² 79.782,40  

  

3.4 

CONSTRUÇÃO DE 

PAVIMENTO COM 

APLICAÇÃO DE 

CONCRETO 

BETUMINOSO 

USINADO A QUENTE 

(CBUQ), BINDER, COM 

ESPESSURA DE 4,0 CM 

M³ 638,26  

  

4.0 RECUPERAÇÃO DE MEIO-FIO 

4.1 ASSENTAMENTO DE M 4.533,15    
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GUIA (MEIO-FIO) EM 

TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM 

CONCRETO PRÉ-

FABRICADO, 

DIMENSÕES 

100X15X13X20 CM 

(COMPRIMENTO X 

BASE INFERIOR X 

BASE SUPERIOR X 

ALTURA), PARA 

URBANIZAÇÃO 

INTERNA DE 

EMPREENDIMENTOS. 

5.0 RECUPERAÇÃO DE SARJETA 

5.1 

EXECUÇÃO DE 

SARJETA DE 

CONCRETO USINADO, 

MOLDADA  IN LOCO  

EM TRECHO RETO, 30 

CM BASE X 10 CM 

ALTURA 

M 2.551,08  

  

6.0 PINTURA DE MEIO-FIO 

6.1 

PINTURA GUARDA-

CORPO, GUARDA-

RODA E MURETA 

PROTEÇÃO COM CAL 

EM PONTES E 

VIADUTOS 

M² 45.331,50  

  

7.0 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 

7.1 

DEMARCAÇÃO DE 

PAVIMENTOS COM 

PINTURA DE 1 

DEMÃO DE RESINA 

ACRÍLICA, E 

APLICAÇÃO DE 

MICRO-ESFERAS 

PARA SINALIZAÇÃO 

HORIZONTAL 

(ESTACIONAMENTOS, 

FAIXAS DE 

PEDRESTRES, ETC.) 

M² 7.275,73  

  

2.2 – Nos preços registrados estão incluídos todos os custos com material de consumo, salários, encargos 

sociais, previdenciários e trabalhistas de todo o pessoal da CONTRATADA, como também fardamento, 

transporte de qualquer natureza, materiais empregados, inclusive ferramentas, utensílios e equipamentos 

utilizados, depreciação, aluguéis, administração, impostos, taxas, emolumentos e quaisquer outros custos 

que, direta ou indiretamente, se relacionem com o fiel cumprimento pela CONTRATADA das obrigações. 
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2.3 – O órgão ou entidade responsável pelo gerenciamento do Registro de Preços disponibilizará no site 

oficial de compras eletrônicas do Município de Correntina, Estado da Bahia os preços registrados, para 

orientação dos demais órgãos e entidades da Administração Pública Municipal. 

3 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  

3.1 – As despesas decorrentes da execução de cada contratação correrão à conta das seguintes dotações 

orçamentárias: 

Unidade: 02.12 – SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO 

URBANO 

Atividade: 1102 – Pavimentação de Logradouros na Sede, Distritos e Povoados.  

Elemento de Despesa: 3390.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 

                                       4490.51.00.00 – Obras e Instalações 

Fonte de Recursos: 00 – Recursos Ordinários 

          16 – CIDE 

          24 – Transferências Convênios-Outros 

          30 – FIES 

          42 – Royalties/Fundo Especial 

                   90 – Operações de Créditos Internas  

 

4 – DA CONTRATAÇÃO 

4.1 – Como condição para celebração do contrato ou instrumento equivalente, o licitante deverá manter, 

durante todo o prazo de validade do Registro de Preços todas as condições de habilitação exigidas na 

licitação, sendo que não serão contratados os fornecedores ou prestadores de serviço que não estejam com 

documentação regular. 

4.2 – O prestador será convocado para assinatura do contrato no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contado 

da data do recebimento da convocação que será feita pelo Diário Oficial do Município de Correntina no sítio 

www.correntina.ba.io.org.br. 

4.3 – Os órgãos e entidades solicitarão ao prestador, por escrito, através de Autorizações de Fornecimento 

de Serviço e dentro do prazo de validade do Registro de Preços, os quantitativos dos serviços de acordo com 

suas necessidades e respeitados os limites máximos estabelecidos neste edital e a ordem de classificação das 

propostas. 

4.4 – Os órgãos e entidades, observados os critérios e condições estabelecidas neste edital, poderão 

contratar, concomitantemente, com dois ou mais prestadores que tenham seus preços registrados, 

respeitando-se a capacidade de fornecimento do serviço do licitante e obedecida a ordem de classificação 

das respectivas propostas. 

4.5 – Na hipótese de o prestador convocado não assinar o termo de contrato, ou não aceitar ou retirar o 

instrumento equivalente, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contado da data do recebimento da convocação, a 

Administração poderá chamar os demais licitantes que tenham os seus preços registrados, obedecendo a 

ordem de classificação, e propor a contratação dos serviços registrados pelos preços apresentados pelo 

primeiro colocado, respeitado o disposto neste Edital, sem prejuízo das sanções previstas na Lei 8.666/93. 

4.6 – A assinatura do contrato ou do instrumento equivalente deverá ser realizada pelo representante legal da 

empresa ou mandatário com poderes expressos. 

4.7 – Em consonância com o Decreto Municipal nº 055/2017, os contratos celebrados em decorrência do 

Registro de Preços estão sujeitos às regras previstas na Lei 8.666/93, inclusive quanto aos prazos de 

vigência. 

4.7.1 – A alteração ou revisão de preços registrados em Ata não implica em revisão dos preços dos contratos 

decorrentes do respectivo Registro de Preços, a qual dependerá de requerimento formal do interessado, 
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quando visar recompor o preço que se tornou insuficiente, instruído com a documentação que comprove o 

desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, devendo ser instaurada pela própria Administração quando 

colimar recompor o preço que se tornou excessivo. 

4.7.2 – O prestador de serviços fica obrigado a aceitar nas mesmas condições constantes na Ata de Registro 

de Preço, os acréscimos ou supressões nos quantitativos registrados, limitados a 25% (vinte e cinco por 

cento) da quantidade licitada para cada item registrado. 

4.8 – As supressões poderão ser superiores a 25% (vinte e cinco por cento), desde que haja resultado de 

acordo entre os contratantes. 

 

5 – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO  

5.1 – 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. 

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

quitadas, relativas ao mês anterior ao do faturamento. 

5.3 – 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. 

5.4 – 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. 

5.5 – 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. 

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

devidamente justificado o atraso. 

5.7 – 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. 

5.8 – 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. 

 

6 – DA MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES DA PROPOSTA – REAJUSTAMENTO E REVISÃO 

6.1 – Esta Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas às disposições previstas no art. 65 

da Lei Federal 8.666/93. 

6.2 – A revisão de preços registrados em Ata poderá ser realizada a pedido do beneficiário do registro, ou 

por iniciativa da Administração, nos termos da Lei 8.666/93, em decorrência de eventual redução daqueles 

praticados no mercado, ou de fato que eleve os preços dos serviços ou bens registrados, devendo o órgão 

gerenciador da Ata promover as necessárias modificações, compondo novo quadro de preços e 

disponibilizando-o no sítio oficial deste Município. 

6.3 – Quando o preço registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao praticado no mercado o 

órgão gerenciador deverá: 

I – Convocar o prestador visando a negociação para a redução de preços e sua adequação ao praticado pelo 

mercado. 

II – Liberar o prestador do compromisso assumido, na hipótese em que resultar frustrada a negociação. 

III – Convocar os demais prestadores visando igual oportunidade de negociação. 

6.4 – Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o prestador, mediante 

requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá: 
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I – Liberar o prestador do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade, se confirmado a veracidade 

dos motivos e comprovantes apresentados, na hipótese da comunicação ocorrer antes do pedido de 

fornecimento. 

II – Convocar os demais prestadores visando igual oportunidade de negociação. 

III – Instaurar processo administrativo para aplicação de sanção, quando o fornecedor de material ou o 

prestador de serviço, detentor de preço registrado, não honrar os compromissos assumidos em decorrência 

das autorizações de fornecimento de serviço, respectivamente, para as quais tenha sido convocado até a data 

da solicitação de negociação ou cancelamento do preço registrado, ou não comprovar a veracidade das 

alegações apresentadas no pleito de negociação.   

  6.5 – No processo de negociação, o prestador de serviços somente poderá apresentar novo preço para o item 

de sua proposta comercial que teve preço classificado na respectiva licitação para o Registro de Preços. 

6.5.1 – Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à suspensão do item da Ata 

de Registro de Preços, liberando os órgãos e entidades para a adoção das medidas necessárias para a 

contratação do item. 

6.6 – Os preços registrados, quando sujeitos a controle oficial, poderão ser revistos nos termos e prazos 

fixados pelo órgão controlador. 

6.7 – A alteração ou revisão de preços registrados em Ata não implica em revisão dos preços dos contratos 

decorrentes do respectivo Registro de Preços, a qual dependerá de requerimento formal do interessado, 

quando visar recompor o preço que se tornou insuficiente, instruído com a documentação que comprove o 

desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, devendo ser instaurada pela própria Administração quando 

colimar recompor o preço que se tornou excessivo. 

6.8 – Em nenhuma hipótese serão registrados preços que se apresentem superiores aos de mercado. 

6.9 – Os preços registrados, quando necessários, serão reajustados pelo INCC (Índice Nacional de 

Construção Civil). 

 

7 – DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO E RECEBIMENTO DO OBJETO 

7.1 – Competirá ao Contratante e ao Órgão Gerenciador do Registro de Preços proceder ao 

acompanhamento da execução do contrato, ficando esclarecido que a ação ou omissão, total ou parcial, da 

fiscalização do Contratante não eximirá à Contratada de total responsabilidade na execução do contrato.  

7.1.1 – Competirá ao Órgão Gerenciador do Registro de Preços: 

a) Anotar, em registro próprio, as ocorrências relativas à execução do contrato, determinando as 

providências necessárias à correção das falhas ou defeitos observados. 

b) Transmitir ao contratado instruções e comunicar alterações de prazos e cronogramas de execução, 

quando for o caso. 

c) Adotar, junto a terceiros, as providências necessárias para a regularidade da execução do contrato. 

d) Esclarecer prontamente as dúvidas da contratada, solicitando ao setor competente da Administração, 

se necessário, parecer de especialistas. 

e) Cumprir as diretrizes traçadas pelo órgão central de controle, acompanhamento e avaliação 

financeira de contratos e convênios. 

f) Solicitar da Contratada, a qualquer tempo, a apresentação de documentos relacionados com a 

execução do contrato. 

7.1.2 – Competirá ao Órgão Contratante do Registro de Preços: 

a) Anotar, em registro próprio, as ocorrências relativas à execução do contrato, determinando as 

providências necessárias à correção das falhas ou defeitos observados. 
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b) Dar imediata ciência a seus superiores e ao órgão central de controle, acompanhamento e avaliação 

financeira de contratos e convênios, dos incidentes e ocorrências da execução que possam acarretar 

a imposição de sanções ou a rescisão contratual. 

c) Adotar, junto a terceiros, as providências necessárias para a regularidade da execução do contrato; 

d) Promover, com a presença da contratada, a verificação da execução já realizada, emitindo a 

competente habilitação para o recebimento de pagamentos. 

e) Cumprir as diretrizes traçadas pelo órgão central de controle, acompanhamento e avaliação 

financeira de contratos e convênios. 

f) Fiscalizar a obrigação da contratada de manter, durante toda a execução do contrato, em 

compatibilidade com as obrigações assumidas, as condições de habilitação e qualificação exigidas 

na licitação, bem como o regular cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias. 

g) Ordenar a imediata retirada, de suas dependências, de empregados da contratada, cuja permanência 

seja inconveniente ou que venha embaraçar ou dificultar a ação fiscalizadora, correndo, por 

exclusiva conta da contratada, quaisquer ônus decorrentes das leis trabalhistas e previdenciárias, 

bem como qualquer outra que tal fato imponha. 

h) Solicitar da Contratada, a qualquer tempo, a apresentação de documentos relacionados com a 

execução do contrato. 

7.1.3 – A execução dos serviços se dará segundo o disposto no art. 73 da Lei Federal 8.666/93, sendo certo 

que esgotado o prazo de vencimento da execução dos serviços sem qualquer manifestação do órgão ou 

entidade contratante, considerar-se-á definitivamente aceito pela Administração os serviços contratados, 

para todos os efeitos, salvo justificativa escrita fundamentada. 

7.1.4 – O contratante rejeitará, no todo ou em parte, qualquer proposição de prestação dos serviços em 

desacordo com as especificações do objeto da licitação. 

7.1.5 – O prestador se comprometerá a atender com presteza às reclamações sobre a qualidade e 

pontualidade da execução dos serviços, providenciando sua imediata correção, sem ônus para o Município.  

7.1.6 – Em caso de divergência entre a autorização de fornecimento de serviços e a Nota Fiscal/Fatura ou 

entre os serviços efetivamente concluídos, o Fornecedor será notificado para corrigi-los imediatamente, 

sendo a ocorrência comunicada ao Órgão Gerenciador do Registro de Preços para adoção das providências 

cabíveis.  

 

8 – DAS PENALIDADES  

8.1 – Constituem ilícitos administrativos as condutas previstas nos arts. 89 a 99 da Lei Federal 8.666/93, 

sujeitando-se os infratores às cominações legais, especialmente as definidas no art. 87 do mesmo diploma, 

garantida a prévia e ampla defesa em processo administrativo.  

8.2 – A inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na execução do contrato, sujeitará o 

contratado à multa de mora, que será graduada de acordo com a gravidade da infração, obedecidos os 

seguintes limites máximos: 

I – 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de descumprimento total da obrigação, inclusive 

no de recusa do adjudicatário em firmar o contrato, ou ainda na hipótese de negar-se a efetuar o reforço da 

caução, dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua convocação. 

II – 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do 

fornecimento ou serviço não realizado. 

III – 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou serviço não realizado, por 

cada dia subsequente ao trigésimo. 

8.3 – A multa a que se refere este item não impede que a Administração rescinda unilateralmente o contrato 

e aplique as demais sanções previstas na lei. 



        PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTINA 
                     Estado da Bahia 
                                                                                                                                           Página 23 de 57 
 

 

 

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 

 
 

8.4 – A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia do contratado 

faltoso. 

8.5 – Se o valor da multa exceder ao da garantia prestada, além da perda desta, a contratada responderá pela 

sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou, ainda, se 

for o caso, cobrada judicialmente. 

8.5.1 – Não tendo sido prestada garantia, à Administração se reserva o direito de descontar diretamente do 

pagamento devido à contratada o valor de qualquer multa porventura imposta. 

8.5.2 – As multas previstas neste item não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá a 

contratada da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações cometidas. 

8.6 – Serão punidos com a pena de suspensão temporária do direito de cadastrar e licitar e impedimento de 

contratar com a Administração os que incorrerem nos ilícitos previstos nos artigos 88 a 99 da Lei Federal 

8.666/93. 

8.7 – Para a aplicação das penalidades previstas serão levados em conta a natureza e a gravidade da falta, os 

prejuízos dela advindos para a Administração Pública e a reincidência na prática do ato. 

8.8 – O registro de preço do prestador de serviços poderá ser cancelado, sem prejuízo das sanções previstas 

na Lei nº 8.666/93, garantida prévia e ampla defesa, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da data do 

recebimento da notificação, quando:  

I – Não forem cumpridas as exigências contidas no Edital ou na Ata de Registro de Preços. 

II – Injustificadamente, o prestador de serviço deixar de firmar o contrato decorrente do Registro de Preços. 

III – O prestador de serviço der causa à rescisão administrativa de contrato, decorrente do Registro de 

Preços, por um dos motivos elencados nos incisos do artigo 78 da Lei Federal 8.666/93.  

 

9 – DA RESCISÃO  

9.1 – A inexecução, total ou parcial do contrato ensejará a sua rescisão, com as consequências contratuais e 

as previstas na Lei Federal 8.666/93.  

9.2 – A rescisão poderá ser determinada por ato unilateral e escrito do contratante nos casos enumerados nos 

incisos do artigo 78 da Lei Federal 8.666/93. 

9.3 – Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos do artigo 78 da Lei Federal nº 8.666/93, sem que haja 

culpa da contratada, será esta ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, na 

forma do art. 79 do mesmo diploma. 

9.4 – Em consonância com o artigo 15 da Lei Federal 8.666/93, o registro poderá ser cancelado por 

inidoneidade superveniente ou comportamento irregular do beneficiário, ou, ainda, no caso de substancial 

alteração das condições do mercado. 

9.5 – Os preços registrados poderão ser suspensos temporariamente ou cancelados pela Administração, nas 

seguintes hipóteses:  

I – Quando se tornarem superiores aos praticados no mercado. 

II – Por razões de interesse público devidamente fundamentadas. 

9.5.1 – A comunicação do cancelamento do preço registrado do prestador de serviços, nas hipóteses 

previstas neste item será feita por escrito, juntando-se o comprovante nos autos que deram origem ao 

Registro de Preços. 

9.5.2 – Na hipótese prevista no inciso I do item 9.5, antes da suspensão ou cancelamento, a Administração 

poderá proceder à negociação com o prestador de serviços, visando à revisão para a redução do preço 

registrado a fim de compatibilizá-lo com os praticados no mercado. 
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9.5.3 – No caso de ser ignorado ou incerto o endereço do prestador de serviço, a comunicação será feita 

mediante publicação no Diário Oficial, considerando cancelado o preço registrado a partir da data da 

publicação. 

9.5.4 – O prestador de serviços poderá solicitar o cancelamento do preço registrado, mediante justificativa 

escrita, por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Administração, que comprove a 

impossibilidade temporária ou definitiva de cumprir as exigências deste instrumento convocatório. 

9.5.5 – A apreciação do pedido deve ocorrer no prazo máximo de 15 (quinze) dias, durante o qual o 

beneficiário do registro fica obrigado a garantir o fornecimento do material ou a execução dos serviços, 

sendo que este prazo poderá ser prorrogado, caso haja necessidade de diligência para complementar a 

análise do pleito. 

  

10 – DO CADASTRO DE RESERVA 

10.1 – O Anexo I da presente Ata constitui-se em cadastro de reserva, para o caso de impossibilidade de 

atendimento pelo primeiro colocado da ata. 

10.2 – As empresas que integrarem o cadastro de reserva somente terão sua proposta quando houver 

necessidade de contratação de fornecedor remanescente, nas hipóteses mencionadas. 

 

11 – DA VINCULAÇÃO AO EDITAL DE LICITAÇÃO 

11.1 – Integra a presente Ata, como se nele estivessem transcritas, as cláusulas e condições estabelecidas no 

processo licitatório referido no preâmbulo constante do  Edital e nos seus anexos.  

 

12 – DO FORO 

12.1 – As partes elegem o Foro da Cidade de Correntina, Estado da Bahia, que prevalecerá sobre qualquer 

outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente contrato. 

 

E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor e 

forma na presença das testemunhas que subscrevem depois de lido e achado conforme. 

 

 

Correntina – Bahia, _______ de _________ de 2019. 

 

 

Prefeitura Municipal de Correntina 

CNPJ 14.221.741/0001-07 

CONTRATANTE 

 

 

Empresa Adjudicada Vencedora 

CNPJ ___________________ 

CONTRATADA 

 

TESTEMUNHAS: 

1ª _________________________________   2ª _________________________________ 
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ANEXO I DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – DO CADASTRO DE RESERVA 

 

(deve ser inserida cópia da ata de realização da sessão pública da concorrência, que conterá a informação 

dos licitantes que aceitarem registrar os serviços com preços iguais ao do licitante vencedor do certame). 
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ANEXO II-A 

MINUTA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº _____/2019 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2019 

 

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, o 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 CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2019, Processo 

Administrativo nº 039/2019 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, a execução dobras/serviços de manutenção, 

conservação e recuperação de pavimentação em ruas, praças e avenidas deste Município, conforme 

planilhas orçamentárias e memoriais descritivos anexos ao Edital, com fornecimento de mão-de-obra, 

equipamentos, ferramentas e materiais necessários, cujas descrições detalhadas bem como as obrigações 

assumidas pela mesma, constam do Processo Licitatório na Modalidade CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 

002/2019 homologado pelo Prefeito Municipal em __________ de _________ de 2019. 

1.2 – Os serviços/obras de manutenção, conservação e recuperação de pavimentação serão executados em 

ruas, praças e avenidas deste Município, conforme especificações contidas no projeto básico. 

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

Modalidade CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2019, 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 03 (três) anos a partir da data do recebimento definitivo das obras. 

1.5 – É vedada a subcontratação total ou parcial do objeto, a associação da contratada com outrem, a cessão 

ou transferência, total ou parcial do contrato, bem como a fusão, cisão ou incorporação da contratada, não se 

responsabilizando o contratante por nenhum compromisso assumido por aquela com terceiros.  
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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$ ________ 

(________), conforme Planilha de preços unitários e totais apresentadas em sua proposta. 

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

provenientes das seguintes Dotações Orçamentárias: 

Unidade: 02.12 – SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO 

URBANO 

Atividade: 1102 – Pavimentação de Logradouros na Sede, Distritos e Povoados.  

Elemento de Despesa: 3390.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 

                                       4490.51.00.00 – Obras e Instalações 

Fonte de Recursos: 00 – Recursos Ordinários 

          16 – CIDE 

          24 – Transferências Convênios-Outros 

          30 – FIES 

          42 – Royalties/Fundo Especial 

          90 – Operações de Créditos Internas 

§ 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. 
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3.3 – Os preços, quando necessários, serão reajustados pelo INCC (Índice Nacional de Construção Civil). 

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

devidamente acompanhada de documentos que comprovem a procedência do pedido. 

3.5 – Em caso de redução nos preços dos serviços, 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 ____ (___________) 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 pelo art. 57 da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores. 

 

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 global, obedecendo fielmente ao projeto, planta, 

memoriais, especificações, e legislação ambiental, na forma constante dos anexos da CONCORRÊNCIA 

PÚBLICA 002/2019, 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 
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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. 

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. 
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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 – Constituem ilícitos administrativos as condutas previstas nos arts. 89 a 99 da Lei Federal 8.666/93, 

sujeitando-se os infratores às cominações legais, especialmente as definidas no art. 87 do mesmo diploma, 

garantida a prévia e ampla defesa em processo administrativo.  

7.2 – A inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na execução do contrato, sujeitará o 

contratado à multa de mora, que será graduada de acordo com a gravidade da infração, obedecidos os 

seguintes limites máximos: 

I – 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de descumprimento total da obrigação, inclusive 

no de recusa do adjudicatário em firmar o contrato, ou ainda na hipótese de negar-se a efetuar o reforço da 

caução, dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua convocação. 

II – 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do 

fornecimento ou serviço não realizado. 

III – 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou serviço não realizado, por 

cada dia subsequente ao trigésimo. 

7.3 – A multa a que se refere este item não impede que a Administração rescinda unilateralmente o contrato 

e aplique as demais sanções previstas na lei. 

7.4 – A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia do contratado 

faltoso. 

7.5 – Se o valor da multa exceder ao da garantia prestada, além da perda desta, a contratada responderá pela 

sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou, ainda, se 

for o caso, cobrada judicialmente. 

7.5.1 – Não tendo sido prestada garantia, à Administração se reserva o direito de descontar diretamente do 

pagamento devido à contratada o valor de qualquer multa porventura imposta. 

7.5.2 – As multas previstas neste item não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá a 

contratada da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações cometidas. 

7.6 – Serão punidos com a pena de suspensão temporária do direito de cadastrar e licitar e impedimento de 

contratar com a Administração os que incorrerem nos ilícitos previstos nos artigos 88 a 99 da Lei Federal 

8.666/93. 

7.7 – Para a aplicação das penalidades previstas serão levados em conta a natureza e a gravidade da falta, os 

prejuízos dela advindos para a Administração Pública e a reincidência na prática do ato. 

7.8 – O registro de preço do prestador de serviços poderá ser cancelado, sem prejuízo das sanções previstas 

na Lei nº 8.666/93, garantida prévia e ampla defesa, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da data do 

recebimento da notificação, quando:  

I – Não forem cumpridas as exigências contidas no Edital ou na Ata de Registro de Preços. 

II – Injustificadamente, o prestador de serviço deixar de firmar o contrato decorrente do Registro de Preços. 

III – O prestador de serviço der causa à rescisão administrativa de contrato, decorrente do Registro de 

Preços, por um dos motivos elencados nos incisos do artigo 78 da Lei Federal 8.666/93. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DO REGIME DE EXECUÇÃO 

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

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

Serviços Públicos do Município de Correntina, por meio do Sr. Arthur de Matos Rocha Bezerra, 

brasileiro, maior, solteiro, engenheiro civil, residente e domiciliado à Rua João Guará, 198 – Colina 

Azul – Correntina – Bahia, inscrito no CPF sob o nº 058.966.175-26 e no CREA/BA nº 051.611.076-4. 

§ 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. 

 

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. 
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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-B 

DECLARAÇÃO DE FISCAL DE CONTRATO 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 002/2019 

 

 

 

 

Processo Administrativo nº 039/2019 

Contrato Administrativo nº __________/2019 

Objeto: Execução dobras/serviços de manutenção, conservação e recuperação de pavimentação em ruas, 

praças e avenidas deste Município, conforme planilhas orçamentárias e memoriais descritivos anexos ao 

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

descrições detalhadas bem como as obrigações assumidas pela mesma, constam do Processo Licitatório na 

Modalidade CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2019. 

 

FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

 

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

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2019, 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: Arthur de Matos Rocha Bezerra 

Endereço: Rua João Guará, 198 – Colina Azul – Correntina – Bahia 

Unidade: Secretario de Obras e Serviços Públicos 

Cargo/Função: Engenheiro Civil 

Fone para contato: (77) 3488-2134 

E-mail: arthurmrbezerra@hotmail.com 

 

 

 

Arthur de Matos Rocha Bezerra 

Engenheiro Civil 

CREA/BA nº 051.611.076-4 

Fiscal do Contrato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:arthurmrbezerra@hotmail.com
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ANEXO III 

MODELO CARTA CREDENCIAMENTO 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2019 

 

 

(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 CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2019, 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 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E COMPOSIÇÃO DE BDI 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 002/2019 

 

Obra: Registro de Preços para eventual e futura contratação de empresa especializada em construção civil para executar obras/serviços de 

manutenção, conservação e recuperação de pavimentação em ruas, praças e avenidas deste Município, conforme planilhas orçamentárias e 

memoriais descritivos anexos a este Edital, com fornecimento de mão-de-obra, equipamentos, ferramentas e materiais necessários. 
 

Fontes de pesquisa para composição dos preços de referência: SINAPI DESONERADO DEZEMBRO/2018, ORSE NOVEMBRO/2018, 

DENIT JUNHO/2018. 

 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

CÓDIGO Item Descrição Unid. Quant. 
 Vr. Unit. s/ 

BDI (em R$) 

 Vr. Unit. c/ 

BDI (em R$) 

Vr. Total 

(em R$) 

  1.0 RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO 

73790/004 1.1 

REASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDO SOBRE 

COLCHAO DE PO DE PEDRA ESPESSURA 10CM, 

REJUNTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 

(CIMENTO E AREIA), CONSIDERANDO 

APROVEITAMENTO DO PARALELEPIPEDO 

M² 9.939,15 40,09 50,57 502.615,48 

  2.0 RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO TIPO BLOKRET 

83694 2.1 

RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO TIPO 

BLOKRET SOBRE COLCHAO DE AREIA COM 

REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL 

M² 4.645,60 14,25 17,97 83.503,99 

  3.0 RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA 

00015/ORSE 3.1 
DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO (CAPA) 

ASFÁLTICA 
M² 47.869,44 3,52 4,44 212.545,33 

97817 3.2 

RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM 

TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM 

EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, COM BANHO 

DILUÍDO 

M² 47.869,44 9,14 11,53 551.893,28 

4011412/DNIT 3.3 

MICRO REVESTIMENTO A FRIO COM EMULSÃO 

MODIFICADA COM POLÍMERO DE 2,0CM - BRITA 

COMERCIAL 

M² 79.782,40 2,94 3,71 295.872,76 

95994 3.4 

CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO 

DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A 

QUENTE (CBUQ), BINDER, COM ESPESSURA DE 

4,0 CM 

M³ 638,26 809,06 1.020,54 651.370,93 
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  4.0 RECUPERAÇÃO DE MEIO-FIO 

94275 4.1 

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM 

TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO 

PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM 

(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE 

SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO 

INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. 

M 4.533,15 33,61 42,40 192.184,86 

  5.0 RECUPERAÇÃO DE SARJETA 

94287 5.1 

EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO 

USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO 

RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA 

M 2.551,08 26,36 33,25 84.824,25 

  6.0 PINTURA DE MEIO-FIO 

83696/001 6.1 

PINTURA GUARDA-CORPO, GUARDA-RODA E 

MURETA PROTEÇÃO COM CAL EM PONTES E 

VIADUTOS 

M² 45.331,50 4,89 6,17 279.614,39 

  7.0 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 

03724/ORSE 7.1 

DEMARCAÇÃO DE PAVIMENTOS COM PINTURA 

DE 1 DEMÃO DE RESINA ACRÍLICA, E APLICAÇÃO 

DE MICRO-ESFERAS PARA SINALIZAÇÃO 

HORIZONTAL (ESTACIONAMENTOS, FAIXAS DE 

PEDRESTRES, ETC.) 

M² 7.275,73 11,64 14,68 106.826,70 

Valor global  2.961.251,98 

 

COMPOSIÇÃO DO BDI 

DESCRIÇÃO 
VALORES DE REFERÊNCIA 

BDI ADOTADO  

1° QUARTIL 3° QUARTIL MÉDIO 

Seguro e Garantia (SG) 0,80% 1,00% 0,80% 1,00% 

Risco (R) 0,97% 1,27% 1,27% 1,27% 

Despesas Financeiras (DF) 0,59% 1,39% 1,23% 1,39% 

Administração Central (AC) 3,00% 5,50% 4,00% 5,37% 

Lucro (L) 6,16% 8,96% 7,40% 6,16% 

Tributos (soma dos itens abaixo) (I) 5,65% 8,65% 7,15% 8,15% 

Desoneração da Folha de Pagamento - - - 2,00% 

COFINS 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 
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PIS 0,65% 0,65% 0,65% 0,65% 

Base de Cálculo do ISS 50% ISS 2,00% 5,00% 3,50% 5,00% 

TOTAL 20,34% 25,00% 22,12% 26,14% 

       
Fonte da composição, valores de referência e fórmula do BDI:  Acórdão 2622/2013 - TCU - Plenário 

       
Os valores de BDI acima foram calculados com emprego da fórmula abaixo: 

 

 

 

 
 

     

       

       

       

       
Onde: 

      
AC = taxa de administração central; 

 
DF = taxa das despesas financeiras; 

 
SG = taxa de garantia e seguro do empreendimento; 

 
I = taxa de incidência dos tributos/impostos (PIS, COFINS, ISS); 

 
L = taxa de lucro/remuneração. 

 
R = taxa de risco 

       

 

Lucas Araújo Silva 

Engenheiro Civil 

CREA/BA nº 66722/D 
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ANEXO V 

CRONOGRAMA FÍSICO–FINANCEIRO 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 002/2019 

 

1 – IDENTIFICAÇÃO 

Responsáveis técnicos: Lucas Araújo Silva -Engenheiro Civil-CREA/BA nº 66722/D. 

Obra: Registro de Preços para eventual e futura contratação de empresa especializada em construção civil 

para executar obras/serviços de manutenção, conservação e recuperação de pavimentação em ruas, praças e 

avenidas deste Município, conforme planilhas orçamentárias e memoriais descritivos anexos ao Edital, 

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

 

2 – CRONOGRAMA FÍSICO–FINANCEIRO 

O Cronograma Físico-financeiro será apresentado no Plano de Trabalho, correspondente a Ordem de 

Serviço Parcial, de acordo com a programação física e financeira para a execução dos serviços. 

 

 

 

 

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 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2019 

 

 

 

(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 CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2019, 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 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2019 

 

 

 

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 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2019 

 

 

(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  

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2019 

 

 

A Empresa _______________, com Sede _______________, inscrita no CNPJ 

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

licitatório CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2019, 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 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2019 

 

 

(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 o Registro de Preços para 

eventual e futura contratação de empresa especializada em construção civil para executar 

obras/serviços de manutenção, conservação e recuperação de pavimentação em ruas, praças e 

avenidas deste Município, conforme planilhas orçamentárias e memoriais descritivos anexos ao 

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

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) 
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ANEXO X 

TERMO DE COMPROMISSO DE GARANTIA DA OBRA 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2019 

 

 

(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 o Registro de Preços para 

eventual e futura contratação de empresa especializada em construção civil para executar 

obras/serviços de manutenção, conservação e recuperação de pavimentação em ruas, praças e 

avenidas deste Município, conforme planilhas orçamentárias e memoriais descritivos anexos ao 

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

DECLARA, sob as penas da Lei, que a garantia da obra a ser executada, será de, no mínimo, 03 (três) 

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 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS – MEMORIAL DESCRITIVO 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2019 

 

 

 

Objeto: Registro de Preços para eventual e futura contratação de empresa especializada em construção civil para executar 

obras/serviços de manutenção, conservação e recuperação de pavimentação em ruas, praças e avenidas deste Município, 

conforme planilhas orçamentárias e memoriais descritivos anexos ao Edital, com fornecimento de mão-de-obra, 

equipamentos, ferramentas e materiais necessários. 

 

1.0 OBJETIVO 

O objeto da presente licitação, sob o regime de empreitada a preços unitários, é a execução dos serviços de Manutenção 

(Conservação/Recuperação), da pavimentação na sede e povoados deste Município, com fornecimento de material e mão 

de obra. 

 

2.0 JUSTIFICATIVA 

Esta licitação se dá em função da necessidade da contratação de empresa especializada para a realização de serviços de 

natureza eventual, no intuito de atender às demandas de manutenção e recuperação de pavimentação, canteiros centrais, 

passeios e serviços correlatos que venham a surgir na jurisdição do Município de Correntina, uma vez que estes serviços 

são de natureza contínua e apresentam padrões de desempenho e qualidade definidos objetivamente, por meio das 

especificações técnicas correntes praticadas pela Prefeitura Municipal de Correntina.  

A malha rodoviária do Município vem tendo participação fundamental no transporte de cargas e de pessoas, exigindo uma 

constante necessidade de melhoria da qualidade e de sua ampliação. Ao chegar perto da vida útil, o pavimento começa a 

perder a capacidade de servir com uma boa qualidade os seus usuários. Tal contratação visa manter as vias do município 

em condições seguras de trafegabilidade, bem como manter em boas condições os acostamentos e a faixa de domínio.  

 

3.0 CRONOGRAMAS 

O cronograma Físico-financeiro será apresentado no Plano de Trabalho, correspondente a Ordem de Serviço Parcial, de 

acordo com a programação física e financeira para a execução dos serviços. 

 

4.0 TIPO E REGIME DA LICITAÇÃO 

A presente licitação obedecerá ao tipo "menor preço", sob a forma de execução indireta, por regime de empreitada por 

preço unitário, conforme o artigo 45, § 1º, inciso I e Art. 10, inciso II, alínea “b”, da Lei nº 8.666, de 21.06.93, e suas 

alterações posteriores. 

 

5.0 CONSIDERAÇÕES GERAIS 

Para a execução dos serviços de Manutenção (conservação/Recuperação) em vias urbanas e povoados do Município de 

Correntina, deverão ser obedecidas as seguintes orientações: 

- Os serviços deverão ser executados atendendo as normas e especificações técnicas vigentes, especialmente às 

do DNER, às do DER-BA;  

- Para a realização dos serviços, a CONTRATADA deverá sinalizar convenientemente o local das intervenções, 

de forma a garantir a segurança necessária para os funcionários que executam os serviços e para os usuários das 

vias onde os mesmos se realizam;  

- A empresa deverá fazer o planejamento da execução dos diversos serviços necessários e submetê-los à 

apreciação da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano, para a sua execução dentro da 

programação definida pela PMC através da emissão de ordens de serviços;  

- A execução de serviços em horários noturnos ou em sábados, domingos, ou feriados deverá ser previamente 

aprovada e autorizada pela Prefeitura; 
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- A empresa deverá fotografar antes e após a execução dos serviços, todas as ocorrências, procurando pontos de 

referência na foto que possibilite a perfeita indicação do local, encaminhando o relatório fotográfico junto a 

medição. 

 

6.0 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

 

6.1 PMF TAPA BURACO 

6.1.1 CONDIÇÕES GERAIS Não é permitida a execução dos serviços em dias de chuva. O pré-misturado a frio 

somente deve ser fabricado, transportado e aplicado quando a temperatura ambiente for superior a 10 ºC.  

O pré-misturado a frio só pode ser executado quando a camada subjacente estiver liberada, conforme a 

especificação pertinente.  

Os serviços seguirão as normas de execução de pré-isturado a frio convencional Especificação de serviço DNIT 

153/2010), com faixa granulométrica “C”, respeitando-se o consumo de materiais por volume de pré-misturado 

a frio, de acordo com o exposto a seguir:  

MATERIAL          CONSUMO         UNIDADE 

BRITA ZERO          0,65714                     m³ 

AREIA MÉDIA       0,37968                     m³ 

EMULSÃO              0,18254                     ton 

CIMENTO CP-32    87,619                       Kg 

 

6.1.2 PREPARO DA SUPERFÍCIE A superfície deve apresentar-se limpa, isenta de pó ou outras substâncias 

prejudiciais. Os defeitos existentes devem ser adequadamente reparados, previamente à aplicação da mistura.  

A imprimação ou pintura de ligação deve ser executada, obrigatoriamente, com a barra espargidora do 

caminhão. Somente para correções localizadas ou locais de difícil acesso pode ser utilizada a caneta ou regador. 

Deve apresentar película homogênea e promover adequadas condições de aderência quando da execução do pré-

misturado a frio.  

Quando a imprimação ou a pintura de ligação não tiver condições satisfatórias de aderência, deve ser aplicada 

uma nova pintura de ligação, antes da distribuição da mistura.  

 

6.1.3 PRODUÇÃO DO PRÉ MISTURADO A FRIO O pré-misturado a frio deve ser produzido em usinas 

apropriadas. A usina deve ser calibrada racionalmente, de forma a assegurar a obtenção das características 

desejadas para a mistura quanto à granulometria. Este recapeamento em questão será utilizado o PMF do tipo 

semi-denso.  

Os agregados utilizados devem estar isentos de pó ou contaminação com substâncias nocivas, e estar levemente 

umedecidos, para facilitar a misturação com a emulsão. 

 

6.1.4 TRASNPORTE DO PRÉ MISTURADO A FRIO  

A mistura produzida deve ser transportada da usina ao local de aplicação, em caminhões basculantes atendendo 

as normas técnicas DER/BA.  

As caçambas dos veículos devem ser cobertas com lonas impermeáveis durante o transporte de forma a proteger 

a massa asfáltica da ação de chuvas ocasionais e da eventual contaminação por poeira. 

 

6.1.5 DISTRIBUIÇÃO DA MISTURA  

A distribuição da mistura deverá ser feita por equipamentos que atendam ao especificado o 8.2.  

É recomendado o espalhamento em painéis contíguos, isto é, pista inteira ou com pequena defasagem entre cada 

uma das faixas espalhadas, para obterem-se juntas longitudinais perfeitas e bem acabadas. Caso ocorram 

irregularidades na superfície da camada, estas devem ser corrigidas através da adição manual da mistura, este 

espalhamento deve ser efetuado por meio de rodos metálicos antes da compactação. 

 

6.1.6 - RECUPERÇÃO SUPERFICIAL (TAPA BURACO)  
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1º SINALIZAÇÃO: Dispor e utilizar de equipamentos assessórios de sinalização e controle de tráfego 

adequados e em número suficiente para garantir a segurança no local. A Fiscalização do MUNICÍPIO poderá a 

seu critério técnico, sempre que entender necessária para a segurança do local, exigir a complementação da 

sinalização utilizada pela empresa.  

2º DEMARCAÇÃO DA ÁREA A SER REPARADA: Identificado o local a ser reparado, deverá ser demarcada 

a área a ser reparada com tinta ou giz, de forma a que toda a parte comprometida venha a ser retirada. Esta 

marcação deve ser feita com linhas retas, sempre paralelas ao eixo da via e perpendiculares ao mesmo. Não deve 

ser permitida a abertura da cava com bordos arredondados. 

3º CORTE DO MATERIAL DETERIORADO: Faz-se o corte do material comprometido que, no caso do 

concreto asfáltico, deve ser realizado o corte com equipamento especifico, compressor de ar equipado com 

martelete e ponteiro tipo pá ou serra clipper. O corte deve atingir toda a espessura da camada de revestimento.  

Os bordos devem ser sempre verticais.  

O fundo deve ser nivelado. Deverá ser feito a remoção/escarrificação da camada asfáltica, antes do 

recapeamento. O corte da área retangular a ser remendada, 20 cm (vinte centímetros) além das extremidades da 

panela e até atingir uma profundidade com material consistente, ou seja, caso o material esteja saturado este 

deverá ser substituído; 

4º ESCAVAÇÃO: Deverá ser executada a escavação dos materiais constituintes do revestimento primário 

existente. Deverão ser utilizados equipamentos adequados as etapas dos serviços.  

O material proveniente dos cortes e das remoções deverá ser transportado para botaforas autorizados e 

devidamente espalhado, que serão informados a empresa quando da execução dos serviços.  

O pó remanescente no fundo da cava deve ser removido, manualmente ou por jatos de ar comprimido. A cava 

deve ficar completamente limpa, sem qualquer material solto. 

5º PINTURA DE LIGAÇÃO: Concluída a base de brita graduada, faz-se a pintura de ligação nas paredes e no 

fundo. Aplica-se emulsão asfáltica ou asfalto diluído com o espargidor de asfalto ou dispositivo manual 

(trincha). A película ligante deve cobrir integralmente as paredes e o fundo da cava e devese cuidar para que não 

seja fina demais ou espessa demais. Aplicar a pintura de ligação com emulsão asfáltica utilizado caminhão 

espargidor provido de barra de espargimento. Não será permitida qualquer execução sem a devida liberação por 

parte da fiscalização, autorizando cada etapa da aplicação. A constituição de aplicação da pintura de ligação 

deverá obedecer às especificações do DNER BA. 

6º LANÇAMENTO E ESPALHAMENTO DE MISTURA BETUMINOSA: Após a aplicação da pintura de 

ligação, deverá ser lançado no buraco o material de reposição utilizando-se, o material asfáltico. Qualquer que 

seja a natureza ou a origem da mistura, sua confecção deverá obedecer a prescrições de execução adequadas e 

dosagens controladas. O lançamento da mistura na cava não deve ser feita com o basculamento do material, o 

que provocaria a segregação dos grãos mais graúdos do agregado. Utiliza-se para isto o lançamento com pás 

quadradas, começando o lançamento no sentido dos bordos para o centro. Outra cautela a se adotar diz respeito 

à espessura da camada, que deve ter mínimo de 50mm e máximo de 60mm (compactada). Sempre compactando 

as camadas antes de aplicar a posterior, compactação. Depois de lançado o material na área do reparo, o mesmo 

deverá ser espalhado com ferramenta adequada, para não permitir a formação de torrões. A colocação do 

material no local do reparo deve prever um pequeno excesso para compensar o rebaixamento com a 

compactação. 

Após a colocação do material e a verificação de que na periferia do remendo não exista material em excesso, 

inicia-se a compactação junto das paredes verticais, progredindo-se em direção ao centro do remendo. 

Devem ser verificadas as bordas do remendo a compactação adequada do material recém colocado, de maneira 

que não surja um ressalto entre o pavimento antigo e o remendo executado. 

Na compactação serão utilizados equipamentos que atendam a especificidade do serviço e do objetivo a ser 

alcançado. 

7º LIMPEZA GERAL: Após a compactação do remendo segue-se a limpeza da área. Isto compreende a 

remoção de todas as sobras e detritos, que deverão ser recolhidos e lançados em locais convenientes. Os 

resíduos não devem ser lançados na pista, nos bordos ou em locais que possam comprometer a eficiência do 

sistema de drenagem. 

6.1.7 ABERTURA AO TRÁFEGO  
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A camada recém acabada pode ser aberta ao tráfego após o término do serviço de compactação, desde que não 

se note deformação ou desagregação sob a ação do tráfego. 

6.1.8 - DIVERSOS  

Os locais onde serão executados os serviços, deverão ser entregue totalmente limpos, sem entulhos ou 

equipamentos pertencentes a CONTRATADA. 

6.1.9 MEDIÇOES DOSSERVIÇOS 

Os serviços serão medidos por m² de área executada. 

 

6.2. APLICAÇÃO DE MICROREVESTIMENTO ASFALTICO  

6.2.1 Definição de MicrorevestimentoAsfáltico O microrevestimento consiste na associação de agregado, 

material de enchimento (Filer), emulsão asfáltica modificada por polímero do tipo elastomérico, água, aditivos 

necessários, com consistência fluida, uniformemente espalhada sobre uma superfície previamente preparada. 

Este serviço em questão deve ser executado obedecendo, INTEGRALMENTE, a Norma Técnica do 

Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT (Especificação de Serviço), incluindo as 

demais Normas Técnicas citadas, referências normativas, definições, condições gerais e específicas, manejo 

ambiental, as inspeções/controle tecnológico e os critérios de medição. 

 

São indicados os seguintes tipos de equipamentos para a execução dos reparos localizados: 

a) Caminhões equipados comcaçambas; 

b) Compressor de ar ou sopradores manuais dear; 

c) Ferramentas manuaisdiversas; 

d) Retroescavadeira (se remendo profundo e de maiordimensão); 

e) Soquetes mecânicos portáteis e/oumanuais; 

f) Distribuidor de produtos asfálticos autopropulsado ou rebocável, equipado com espargidor manual 

ou bomba costal depulverização; 

g) Placa de compactação vibratória (para remendosmenores); 

h) Rolo liso vibratório autopropulsado (para remendosmaiores). 

 

São indicados os seguintes equipamentos para a aplicação do microrevestimento: 

a) Equipamento de limpeza – para limpeza da superfície utilizam-se vassouras mecânicas ou 

manuais, jatos de ar comprimido, sopradores mecânicos manuais ououtros; 

b) Caminhão Pipa de agua com capacidade mínima de 8.000litros; 

c) Pá Carregadeira sobrerodas; 

Equipamento de mistura e espalhamento – o micro deve ser executado com equipamento apropriado 

(Caminhão Usina Móvel de Microrevestimento). O micro consiste na associação de agregado, material 

de enchimento (filer), emulsão asfáltica modificada por polímero elastomérico, água, aditivos (se 

necessários), com consistência fluída e uniformemente espalhada sobre uma superfície previamente 

preparada. 

6.2.1 - CondiçõesGerais 

6.2.1.1 O micro revestimento asfáltico a frio com emulsão modificada por polímero pode ser empregado 

como camada selante, impermeabilizante, regularizadora e rejuvenescedora ou como camada 

antiderrapante de pavimentos; 

6.2.1.2 Não permitir a execução dos serviços em dias de chuva ou quando a superfície de aplicação 

apresentar qualquer sinal de excesso de umidade; 

6.2.1.3 Todo carregamento de ligante asfáltico que chegar à obra deve apresentar, por parte do 

fabricante/distribuidor, certificado de resultados de análise dos ensaios de caracterização, correspondente 

à data de fabricação ou ao dia de carregamento para transporte com destino ao canteiro deobras; 

6.2.1.4 É responsabilidade da executante a proteção dos serviços e materiais contra a ação destrutiva das 

águas pluviais, do tráfego e de outros agentes que possamdanifica-los. 

 

6.2.2. CONDIÇOESESPECIFICAS 
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6.2.2.1 Liganteasfáltico 

Podem ser empregadas, quando indicadas no projeto ou traço, as emulsões asfálticas catiônicas 

modificadas por polímeros elastoméricos, tipos: RL1C-E ou RC1C-E. 

6.2.2.2 Aditivos 

Podem ser empregados aditivos para acelerar ou retardar a ruptura da emulsão no micro, conforme 

indicado no projeto ou traço. 

6.2.2.3 Agua de molhagem 

A água de molhagem deve ser limpa e isenta de matéria orgânica, óleos e outras substâncias prejudiciais 

à ruptura da emulsão asfáltica. Deve ser empregada na quantidade necessária para promover a 

consistência adequada. 

6.2.3 Agregados 

Devem ser constituídos de agregado mineral, cujas partículas individuais devem ser resistentes e 

apresentar moderada angulosidade, livre de torrões de argila e de substâncias nocivas, com as seguintes 

características: 

6.2.3.1 Desgaste Los Angeles igual ou inferior a 40% (DNER-ME035/98); 

6.2.3.2 Durabilidade, perda inferior a 12% (DNER-ME089/94); 

Equivalência de areia igual ou superior a 60% (DNER-ME054/97). 

6.2.4 EQUIPAMENTOSNECESSARIOS 

6.2.4.1 Equipamentos de limpeza da via urbana, tais como: vassouras mecânicas ou manuais ou jatos de ar 

comprimido; 

6.2.4.2 Caminhão pipa de água, com capacidade mínima de 8.000litros; 

6.2.4.3 Pá Carregadeira sobrerodas; 

6.2.4.4 Peneirador Mecânico; 

6.2.4.5 Caminhão Usina Móvel de Micro, que apresente as seguinte características mínimas: 

6.2.4.5.1 Silo para agregados; 

6.2.4.5.2 Depósito para material de enchimento (filer), com alimentador automático; 

6.2.4.5.3 Depósitos separados para água e emulsãoasfáltica; 

6.2.4.5.4 Sistema de circulação e alimentação do ligante asfáltico, acoplado com sistema de alimentação do 

agregado miúdo, de modo a assegurar perfeito controle dotraço; 

6.2.4.5.5 Sistema misturador, capaz de processar uma mistura uniforme e de despejar a massa diretamente 

sobre a pista, em operação contínua, sem processo desegregação; 

6.2.4.5.6 Todo equipamento, descrito nas alíneas anteriores, deve ser montado sobre chassi móvel 

autopropulsado (caminhãotrucado); 

6.2.4.5.7 Caixa distribuidora deve ser apoiada diretamente sobre o pavimento e atrelada ao chassi 

(arrastada). Deve ser montada sobre borracha, ter largura regulável para 3,50 m (meia pista) e ser 

suficientemente pesada para garantir uniformidade de distribuição e bom acabamento do micro. Deve 

ser provida de eixos helicoidais, acionados hidraulicamente, para auxílio na distribuição da massa do 

micro. 

6.2.5 RECOMENDAÇOES GERAIS PARA EXECUÇAO DOSSERVIÇOS 

6.2.5.1 Elaborar o traço ou Projeto de Mistura, de acordo com os materiais que serão utilizados nos 

serviços; 

6.2.5.2 Antes do início dos trabalhos, é necessário que tenha sido feitas as correções localizadas de 

irregularidades na pista, do tipo: tapa-buraco, remendo profundo, depressões, borrachudos,etc.; 

6.2.5.3 Fazer a poda controlada de árvores que possam interferir na passagem do Caminhão Usina Móvel 

de Micro; 

6.2.5.4 Fazer a limpeza da pista, com retirada de material solto, através de vassoura mecânica ou manual 

ou soprador mecânico; 

Fazer a calibragem da Usina Móvel de Microrevestimento; 

6.2.5.5 O Microrevestimento Asfáltico deve ser espalhado com velocidade uniforme, a mais reduzida 

possível, com observância da consistência uniforme da massa, evitando falhas e seu escorrimento; 

6.2.5.6 Manter a caixa distribuidora uniformemente carregada de massa; 
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6.2.5 7 As possíveis falhas de execução, tais como escassez ou excesso de massa, irregularidade na 

emenda de faixas, devem ser corrigidas imediatamente após a execução; 

6.2.5.8 A compactação da lama pode ser feita pelo próprio tráfego; 

6.2.5.9 Realizar pelo menos um ensaio diário de extração de betume, no sentido de se verificar a 

quantidade de ligante que está sendo aplicada em relação ao Projeto de Mistura/Traço sugerido 

6.2.6 MEDIÇOES DOSSERVIÇOS 

6.2.6.1 Os serviços serão medidos por m² de área executada; 

6.2.6.2 A fiscalização deve acompanhar a execução dos serviços e de acordo com o volume de material 

carregado, calculado por viagem, para verificar se a metragem quadrada executada na pista confere com 

acalculada. 

 

6.3 RECAPEAMENTO ASFÁLTICO COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUANTE 

(CBUQ) 

CAMADA DE ROLAMENTO EM CBUQ: 

O Concreto Betuminoso Usinado à Quente (C.B.U.Q.) será produzido na usina de asfalto à quente, atendendo 

aos requisitos especificados. Ao sair do misturador, a massa deve ser descarregada diretamente nos caminhões 

basculantes e transportada para o local de aplicação. Os caminhões utilizados no transporte deverão possuir lona 

para proteger e manter a temperatura da mistura asfáltica a ser aplicada na obra. A descarga da mistura será 

efetuada na caçamba de uma vibro-acabadora de asfalto, a qual irá proceder ao espalhamento na pista que 

deverá ter como objetivo a pré-conformação da seção de projeto e deverá permitir que a espessura mínima seja 

de 3(três) centímetros (compactado). 

A camada de rolamento consiste na aplicação de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), com uma 

espessura constante mínima compactada de 3,0(três) cm, por meio de vibro-acabadora, sobre o pavimento 

existente regular em PMF em toda a pista de rolamento dos veículos. 

Para este serviço são previstos os seguintes equipamentos: rolo compactador liso autopropelido, rolo de pneus e 

vibroacabadora. 

A massa asfáltica deverá ser aplicada na pista somente quando a mesma se encontrar seca e o tempo não se 

apresentar chuvoso ou com neblina. 

A compactação da massa asfáltica deverá ser constituída de duas etapas: a rolagem inicial e a rolagem final. A 

rolagem inicial será executada com rolo de pneus tão logo seja distribuída à massa asfáltica com vibroacabadora. 

A rolagem final será executada com rolo tandem ou rolo autopropelido liso, com a finalidade de dar acabamento 

e corrigir irregularidades. 

Após o término da operação, pode-se liberar para o trânsito, desde que a massa asfáltica já tenha resfriado. 

 

a) Medição: 

(O Concreto Betuminoso Usinado á Quente (C.B.U.Q.) para capa será medido através da quantidade de mistura, 

em toneladas aplicadas no local da obra, através do ticket de balança). 

1.0 - Especificações para Usinagem de CBUQ- CAP 50/70: 

O concreto asfáltico é definido como sendo uma mistura flexível, resultante do processamento a quente, em uma 

usina apropriada de agregado mineral graduado e cimento asfáltico de petróleo, espalhada e 

comprimida a quente. 

1.1 - Materiais Asfálticos: 

Os materiais asfálticos utilizados para a execução do concreto asfáltico deverão satisfazer as exigências do 

Instituto Brasileiro de Petróleo. O material a ser utilizado é o cimento asfáltico de petróleo - CAP-50/70. 

1.2 - Materiais Pétreos: 

Os materiais pétreos ou agregados deverão ser constituídos de uma composição de diversos tipos (tamanho das 

partículas), divididos basicamente em agregados graúdos e miúdos. Estes deverão ser de 

pedra britada e isentos de materiais decompostos e matéria orgânica, e ser constituídos de fragmentos sãos e 

duráveis. 

1.3 - Mistura: 
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A mistura asfáltica consistirá em uma mistura uniforme de agregados e cimento asfáltico do tipo CAP-50/70, de 

maneira a satisfazer os requisitos a seguir especificados: 

As misturas para o concreto asfáltico, projetadas pelo método Marshal, não devem apresentar variações na 

granulometria maiores que as especificadas no projeto. A uniformidade de distribuição do ligante asfáltico na 

massa será determinada pelo ensaio de extração de betume, devendo a variação do teor de asfalto ficar dentro da 

tolerância de + ou – 0,3, do especificado no projeto da massa asfáltica; 

O concreto asfáltico deve ser misturado em uma usina fixa ou móvel, gravimétrica ou volumétrica, convencional 

ou tipo “drum mixer”; 

A mistura de agregados para o concreto asfáltico (CBUQ) a ser utilizado deverá estar enquadrada na faixa “A” 

das especificações gerais do DAER/RS. 

Será de responsabilidade da empresa vencedora da licitação os ensaios que comprovem a composição requerida 

do CBUQ e submetê-los à apreciação da Fiscalização da Prefeitura Municipal deste Município.  

6.3.1 MEDIÇOES DOSSERVIÇOS 

Os serviços serão medidos por m³ de área executada. 

 

6.4 RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS 

6.4.1 SERVIÇOS INICIAIS 

6.4.1.1 SINALIZAÇÃO 

A empresa contratada deverá efetuar a sinalização nos locais a serem recompostos, responsabilizando-se por 

eventuais acidentes que possam vir a ocorrer no local. 

6.4.1.2 LIMPEZA 

Serão marcadas pela fiscalização as áreas a serem executadas pela Empresa contratada, fazendo esta a remoção 

e a recomposição na via, sendo o material proveniente da limpeza removido e transportado, com seus custos 

incluídos no metro quadrado da recomposição. O controle será feito por apreciação visual da qualidade dos 

serviços. 

6.4.1.3 PAVIMENTAÇÃO 

Revestimento com pedras irregulares. Será executada pavimentação com pedras irregulares, cravadas de topo 

justapostas, assentadas sobre colchão de pó de pedra, rejuntadas com pó de pedra e compactadas, obedecendo às 

cotas constantes em projeto e especificações técnicas. 

6.4.1.4 ENTREGA DO TRÁFEGO 

A via em questão será entregue ao tráfego quando o pavimento estiver totalmente concluído e mediante parecer 

da Fiscalização. 

6.4.1.5 REVESTIMENTO DE PEDRAS IRREGULARES 

6.4.1.6 GENERALIDADES 

Pavimento de pedras irregulares, cravadas de topo por percussões justapostas assentadas sobre colchão de pó de 

pedra, com rejuntamento de pó de pedra. 

6.4.1.7 MATERIAIS 

a) Rocha 

As rochas de onde serão extraídas deverão ser homogêneas, sem fendilhamento e sem alterações, além de 

apresentarem condições satisfatórias de dureza e tenacidade. Deverão satisfazer as seguintes especificações: 

Resistência à compressão simples > 1.00 MPa 

Peso específico aparente > ou = 240 MPa 

Absorção de água após 48 horas de imersão em peso < 0,5% 

b) Pedras 

As pedras deverão apresentar aproximadamente as dimensões 0,10m x 0,20m x 0,15m, aproximando-se o mais 

possível destas, com faces planas e sem saliências e reentrâncias acentuadas, principalmente a face que irá 

constituir a superfície exposta do pavimento. 

6.4.1.8 EQUIPAMENTO 
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Para execução do revestimento com calçamento de pedras irregulares, além das ferramentas manuais 

tradicionalmente utilizadas é indicada a utilização de um rolo vibratório de 2 tambores com impacto mínimo de 

5.000 kg. 

6.4.1.9 EXECUÇÃO 

Preparo da Superfície de Assentamento 

Sobre a base acabada e entre os meios-fios serão colocadas no sentido longitudinal réguas com comprimento 

mínimo de 3 metros e espaçadas de 2 metros, de conformidade com o perfil longitudinal e seção transversal do 

projeto, as que servirão de guias para a regularização da superfície do colchão de pó de pedra após o seu 

adensamento. 

Assentamento 

Os paralelepípedos-guias serão assentados com espaçamento de 1,00 a 1,50 m no sentido transversal e cerca de 

4,00 m no sentido longitudinal. Os demais serão entrelaçados e bem unidos, de modo que as juntas vizinhas não 

coincidam.  

O assentamento deverá ser feito do centro para os bordos, colocando-se as peças verticalmente de cima para 

baixo, sem deixar espaçamento entre as mesmas. Não será admitido remanejamento da superfície adensada na 

fase de assentamento das peças.  

Rejuntamento 

1. Deverá ser executado em argamassa de cimento e areia grossa no traço 1:3, após o assentamento e 

compactação das pedras com a prévia varrição da superfície por ela definida. A varrição tem por 

finalidade a limpeza das juntas formadas entre as pedras. A profundidade mínima das juntas será de 7,0 

cm para que possa haver um perfeito rejuntamento das pedras; 

2. Molhar as pedras antes do rejuntamento da argamassa, à medida que for sendo caldeado será exigida 

uma batição com malho a fim de proporcionar um melhor embrechamento das juntas e, 

conseqüentemente, uma melhor fixação das pedras. A argamassa utilizada no caldeamento deverá 

atingir uma coloração uniforme antes de ser molhada. Deverá ser rigorosamente bem traçada e 

executada fora da área a ser caldeada; 

3. A mistura das argamassas no local da obra pode ser feita manualmente ou em betoneira. Nos dois casos, 

é recomendável misturar apenas a quantidade suficiente para 01 (uma) hora de aplicação. Este cuidado 

evita que a argamassa endureça ou perca a plasticidade. 

6.4.1.10 CONTROLE 

Controle Geométrico 

O pavimento pronto deverá ter a forma definida pelos alinhamentos, perfis, dimensões e seção transversal típica 

estabelecida pelo projeto, com as seguintes tolerâncias: 

Na superfície 

A face do calçamento não deverá apresentar sob uma régua de 3 metros de comprimento sobre ela disposto em 

qualquer direção, depressão superior a 1cm. 

Na espessura 

A altura da camada de assentamento mais a do bloco, depois de comprimida e medida por sondagens diretas, 

não poderá diferir em mais de 5%. 

6.4.1.11 MEDIÇÃO 

A pavimentação será medida em metros quadrados de acordo com a quantidade assentada e rejuntada. 

 

6.5 REPOSIÇO PISO INTERTRAVADO (TIPO BLOKRET) 

Este serviço consiste na reposição de blocos intertravados de concreto simples pré-moldado de boa resistência 

num colchão de areia fina de 4cm de espessura, previamente espalhada, molhada, devidamente compactada. 

Qualquer irregularidade ou depressão que venham a surgir na ocasião da compactação deverá ser imediatamente 

corrigida para que seja restabelecido o nível normal. Em seguida faz-se o caldeamento com argamassa de 

cimento e areia grossa no traço 1:3 saturando-se as juntas e completando os intervalos dos blocos o que 

proporciona o intertravamento. Antes do endurecimento da argamassa retira-se os excessos. 

6.5.1 MEDIÇOES DOSSERVIÇOS 

Os serviços serão medidos por m² de área executada; 
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6.6 MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO 

6.6.1   Abertura de vala 

Deverá ser aberta uma vala para assentamento de meio-fio, ao longo da borda do sub-leito preparado, 

obedecendo ao alinhamento, perfil e dimensões estabelecidas no projeto. 

O Fundo da Vala deverá ser regularizado e em seguida apiloado. 

Para corrigir o recalque produzido pelo apiloamento, será colocado material de primeira categoria (areia), que 

será adensada até chegar o nível desejado. 

As guias serão assentadas com a fase que não apresente falhas nem depressões, para cima de tal forma que 

assuma o alinhamento e o nível do projeto. 

As guias serão em concreto, padrão econômico. 

Nas curvas com raio menor que 30 metros, deverão ser usados meios-fios com 0,50m de comprimento. O custo 

adicional por um maior trabalho eventual, deverá estar computado no preço unitário proposto. 

No termino da pavimentação asfaltica, a mesma deverá ser travada com o meio-fio, quando a sua confluente não 

for pavimentada. 

6.6.2 Assentamento de Guias Pré-moldadas 

Pré-moldagem do meio-fio, a qual poderá ser feita no canteiro de obras, quando sejam tomadas as precauções 

condizentes com a boa execução do serviço. 

 Poderão ser utilizadas formas metálicas ou de madeira revestida, que conduzam a acabamento adequado, 

devendo o concreto ser adensado por vibração. As peças devem ter no máximo 1,00m de comprimento, devendo 

esta dimensão ser reduzida nos trechos em curva; 

Escavação de porção anexa ao bordo do pavimento, obedecendo aos alinhamentos, cotas e dimensões indicadas 

no projeto; Execução de lastro de brita, para permitir adequado apoio ao meio-fio; Instalação e assentamento do 

meio-fio pré-moldado, de forma compatível com o projeto-tipo considerado; Rejuntamento com argamassa 

cimento:areia, no traço 1:4. 

6.6.3  Rejuntamento de Guias 

As juntas serão tomadas com concreto, no traço 1:2:4. 

Cuidado especial deverá merecer o acabamento da junta na parte anterior do meio-fio, bem como na sua parte 

superior, para que não apresente saliência ou rebaixamento em relação às faces do s meios-fios adjacentes. 

O rejuntamento será feito no mesmo ritmo do assentamento do meio-fio, devendo ser, rejuntados no mesmo dia, 

os meios-fios assentados. A largura da junta não deverá ultrapassar 2,0 cm. 

Reposição e Apiloamento do Material Escavado 

O material escavado deverá ser reposto atrás da guia (L = 0,60 m) e apiloado, logo que fique concluído o 

assentamento das guias 

 

6.7 SARJETAS EM CONCRETO 

Sarjetas são dispositivos de drenagem que se aplicam a cortes, aterros e canteiros centrais, de seção triangular e 

geralmente construídos no terreno natural, em concreto simples. A função básica das sarjetas é transportar 

longitudinalmente ao eixo dos logradouros ou rodovias as águas pluviais entre dois pontos determinados pelo 

projeto de drenagem. 

Na ausência de projetos específicos, deverão ser utilizados os dispositivos padronizados apresentados a seguir: 

METODO EXECUTIVO 

o As sarjetas em concreto poderão ser pré-moldadas ou moldadas “in loco”. 

o A execução das sarjetas de corte deverá ser iniciada após a conclusão de todas as operações de 

pavimentação que envolvam atividades na faixa anexa.  

o No caso de valetas de proteção de aterros, a execução será iniciada após a conclusão das operações de 

terraplanagem. 

A execução das sarjetas de concreto moldadas “in loco” compreenderá as seguintes etapas: 
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• Preparo e regularização da superfície de assentamento. 

Esta etapa será executada mediante operações manuais que envolverão cortes e/ou aterros de forma a se atingir a 

geometria projetada para cada dispositivo. No caso de valetas de proteção de aterros ou cortes, admite-se, 

opcionalmente, a associação mecânica mediante emprego de lâmina de motoniveladora ou pá carregadeira 

equipada com retro-escavadeira. Os materiais empregados nesta etapa serão os próprios solos existentes no 

local, ou mesmo material excedente da pavimentação, no caso de sarjetas de corte. 

De qualquer modo, a superfície de assentamento deverá resultar firme e bem desempenada. 

• Instalação das guias de referência 

As guias de madeira que servirão de referência para a concretagem serão colocadas segundo a seção transversal 

de cada dispositivo, espaçadas de 2,0 metros. 

• Concretagem 

A concretagem envolverá o seguinte plano executivo: 

• Lançamento de concreto com fck = 18,0 MPa, em panos alternados; 

• Espalhamento e acabamento do concreto mediante emprego de ferramentas manuais, em especial de 

uma régua que, apoiada nas duas guias adjacentes, permitirá a conformação da sarjeta à seção pretendida; 

• O concreto será executado em toda área do passeio com espessura de 5 cm. 

• A retirada das guias dos panos concretados, se faz tão logo se constate o suficiente endurecimento do 

concreto aplicado; 

• Espalhamento e acabamento do concreto nos panos intermediários, utilizando-se como apoio para a 

régua de desempeno o próprio concreto dos panos anexos. 

• Execução das juntas 

A sexta guia de cada segmento só será retirada após a concretagem dos dois panos anexos. Em seu lugar será 

executada uma junta de dilatação, vertendo-se cimento asfáltico previamente aquecido. Desta forma, resultarão 

juntas espaçadas de 12 em 12 metros. 

• Controle dos materiais 

• Todos os materiais utilizados deverão atender integralmente às especificações em vigor. 

• O concreto utilizado nos dispositivos em que se especifica este tipo de revestimento deverá ser dosado 

experimentalmente para uma resistência característica a compressão (fck min), aos 28 dias, de 11 mpa. 

• O concreto utilizado deverá ser preparado de acordo com o prescrito nas normas NBR 6118 e NBR 

7187 da ABNT. 

• Controle Geométrico 

A Fiscalização apreciará de forma visual as características de acabamento das sarjetas executadas. 

Adicionalmente, serão avaliadas as características geométricas destes dispositivos, de acordo com o seguinte 

plano de amostragem: 

• Determinação da espessura da camada de concreto aplicada, à razão de 1 ponto a cada 200 metros. 

• A determinação da espessura será feita quando da retirada das guias do primeiro conjunto de panos 

concretados, em pontos aleatoriamente selecionados pela Fiscalização. 

• Determinação das dimensões transversais do dispositivo, por medidas a trena, nos mesmos pontos em 

que forem procedidas determinações das espessuras. 

• Aceitação dos serviços 

Os serviços serão considerados aceitos desde que atendidas as seguintes condições: 

• Acabamento seja julgado satisfatório; 

• As dimensões transversais avaliadas não difiram das de projeto mais do que 5%, em pontos isolados; 

• Todas as medidas de espessuras efetuadas não difiram situadas no intervalo de mais ou menos 5% em 

relação à espessura do projeto; 

• A resistência à compressão simples (fck est) determinada segundo o prescrito na NBR 6118 para 

controle assistemático seja superior à resistência característica especificada para as sarjetas em concreto. 

6.8 PINTURA DE MIEO-FIO 

Pintura de meio-fios. 

6.8.1 - Consiste na pintura das faces aparentes dos meio-fios de ruas e avenidas, com tinta PVA ou cal 
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hidratada, com cores e padrões a serem previamente definidos pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e 

Desenvolvimento Urbano. 

6.8.2 - A tinta, trinchas, baldes e todo o ferramental necessário à execução da pintura devem ser fornecidos pela 

Contratada, inclusive os veículos. 

6.8.3 - A diluição de tinta só será admitida até proporção máxima recomendada pelo fabricante, e deverá ser 

feita no local de aplicação da mesma. O transporte da tinta até os locais de prestação dos serviços deve ser feito 

com todas as precauções necessárias para evitar o derramamento nas vias públicas. 

Na hipótese de derramamento, caberá a Contratada a execução imediata da lavagem da pista, com vistas a 

remover o material e deixar o pavimento na situação original. 

6.8.4 - Os Logradouros beneficiados pelo serviço de pintura de meio-fio poderão, a critério da Fiscalização da 

Secretaria de Infraestrutura, ter seus equipamentos públicos pintados, tais como: postes (até a altura de 1,5 

metros), tampas de caixas pluviais, guarda-corpo de pontes, divisores físicos de pistas 

de rolamento, etc.. As vias a terem os seus meio-fios pintados devem ser previamente varridas e, se necessário, 

capinadas, de forma evitar a pintura sobre grama e detritos. 

 

6.9 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 

6.9.1. A tinta deve ser fornecida para aplicação em superfícies betuminosas ou de concreto de cimento Portland. 

No caso de concreto de cimento Portland novo, deve ser removido qualquer material que impeça a adesividade 

da tinta e, em seguida, aplicado um Primer promotor de aderência. 

6.9.2. A tinta deve ser aplicada pelo processo de aspersão pneumática, através de equipamento automático ou 

manual, conforme o tipo de pintura a ser executada. 

6.9.3. A tinta logo após a abertura do recipiente, não deve apresentar sedimentos, natas e ou grumos, que não 

possam ser facilmente dispersos por ação manual. 

6.9.4. A tinta deve apresentar características anti-derrapantes. 

6.9.5. A tinta não deve apresentar coágulos, natas, crostas ou separação de cor. 

6.9.6. A tinta deve estar apta a ser aplicada, nas seguintes condições: 

• Temperatura ambiente, de 10°C a 40°C 

• Umidade relativa do ar até 90% 

• Suportar temperatura de até 80°C 

6.9.7. A tinta deve permitir sua aplicação por equipamentos compatíveis na consistência especificada, sem ser 

necessária adição de diluente. No caso de adição de microesferas de vidro tipo I-B (ver NBR 6831), pode ser 

adicionado no máximo 5% em volume de água potável para ajuste de viscosidade. 

6.9.8. A tinta quando aplicada em quantidade especificada deve recobrir perfeitamente o pavimento e permitir a 

liberação ao tráfego no período máximo de tempo de 20 minutos. 

6.9.9. A tinta aplicada, após secagem física total, deve apresentar plasticidade e características de adesividade às 

microesferas de vidro e ao pavimento, produzir película seca fosca, de aspecto uniforme, sem apresentar 

fissuras, gretas ou descascamento durante o período de vida útil. 

6.9.10. A tinta quando aplicada sobre a superfície betuminosa não deve apresentar sangria, nem exercer 

qualquer ação que danifique o pavimento. 

6.9.11. As microesferas de vidro deverão ser aplicadas na proporção de: 

a) Tipo I – B: de 200g a 250g para cada litro de tinta; 

b) Tipo II A/B : 350g microesferas para cada m² de tinta aplicada. 

6.9.12. A resina da tinta deve ser 100% acrílica, não sendo permitido outro tipo de copolímero. 

6.9.13. A tinta deve ser isenta de metais pesados, tais como chumbo, cádmio, cromo e 

bário. 

 

7.0 QUADRO DE RUAS 
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LOCAL

UNIDADE ÁREA DA PAVIMENTAÇÃO UNIDADE ÁREA DA PAVIMENTAÇÃO UNIDADE QUANTIDADE UNIDADE QUANTIDADE UNIDADE QUANTIDADE UNIDADE QUANTIDADE UNIDADE QUANTIDADE UNIDADE QUANTIDADE

AV. BEIRA RIO M² 2010 M² 2010 M 670 M 670 M² 124,5 M² 201 M² 2010 M³ 80,4

RUA S M² 3090 M² 3090 M 1030 M 1030 M² 154,5 M² 309 M² 3090 M³ 123,6

RUA R M² 2994 M² 2994 M 998 M 998 M² 173,7 M² 299,4 M² 2994 M³ 119,76

RUA Q M² 2862 M² 2862 M 954 M 954 M² 143,1 M² 286,2 M² 2862 M³ 114,48

RUA A M² 1770 M² 1770 M 590 M 590 M² 88,5 M² 177 M² 1770 M³ 70,8

RUA B M² 1614 M² 1614 M 538 M 538 M² 80,7 M² 161,4 M² 1614 M³ 64,56

RUA C M² 1530 M² 1530 M 510 M 510 M² 100,5 M² 153 M² 1530 M³ 61,2

RUA D M² 2124 M² 2124 M 708 M 708 M² 130,2 M² 212,4 M² 2124 M³ 84,96

RUA E M² 780 M² 780 M 260 M 260 M² 39 M² 78 M² 780 M³ 31,2

RUA F M² 1578 M² 1578 M 526 M 526 M² 78,9 M² 157,8 M² 1578 M³ 63,12

RUA G M² 1578 M² 1578 M 526 M 526 M² 78,9 M² 157,8 M² 1578 M³ 63,12

ESTRADA CORRENTINA INHAUMAS M² 21738 M² 21738 M 7246 M 7246 M² 1086,9 M² 2173,8 M² 21738 M³ 869,52

SOMATÓRIO 43.668,00 43.668,00 14.556,00 14.556,00 2.279,40 4.366,80 43.668,00 1.746,72

LOCAL

UNIDADE ÁREA DA PAVIMENTAÇÃO UNIDADE ÁREA DA PAVIMENTAÇÃO UNIDADE QUANTIDADE UNIDADE QUANTIDADE UNIDADE QUANTIDADE UNIDADE QUANTIDADE UNIDADE QUANTIDADE UNIDADE QUANTIDADE

RUA BEIRA RIO M² 338,5 M 135,4 M² 20,31 M² 40,62

RUA CEL. ARTUR MAGALHÃES M² 2616 M 872 M² 130,8 M² 261,6

RUA 2 DE JULHO M² 2772 M 616 M² 92,4 M² 184,8

PRAÇA MONSENHOR ANDRÉ M² 805 M 230 M² 34,5 M² 69

PRAÇA TIRADENTES M² 1200 M 480 M² 72 M² 144

PRAÇA VITAL SOARES M² 352 M 176 M² 26,4 M² 52,8

RUA CEL. FLORES M² 1300 M 520 M² 78 M² 156

RUA BOA VISTA M² 1584 M 528 M² 79,2 M² 158,4

RUA FELIX DE ARAÚJO M² 1850 M 740 M² 111 M² 222

RUA QUINTINO BOCAIÚVA M² 1810 M 724 M² 108,6 M² 217,2

TV. DO CARNEIRO M² 1716 M 572 M² 85,8 M² 171,6

RUA VALDOMIRO CAVALCANTE M² 835 M 334 M² 50,1 M² 100,2

PRAÇA DA CANDIBA M² 1764 M 504 M² 75,6 M² 151,2

RUA GÓES CALMON M² 755 M 302 M² 45,3 M² 90,6

RUA DR. GUERRA M² 948 M 474 M² 71,1 M² 142,2

RUA BENJAMIM CONSTANT M² 1925 M 550 M² 82,5 M² 165

AV. BANCO DO NORDESTE M² 1370 M 548 M² 82,2 M² 164,4

RUA MARCELINO ROCHA M² 1000 M 400 M² 104 M² 120

RUA JONAS VIEIRA M² 1158 M 386 M² 57,9 M² 115,8

TV. BOA VISTA M² 798 M 266 M² 39,9 M² 79,8

RUA MARIA VIEIRA M² 805 M 322 M² 48,3 M² 96,6

RUA ADELIA NEVES M² 845 M 338 M² 50,7 M² 101,4

RUA AMÉLIA NEVES M² 930 M 230 M² 34,5 M² 69

TV. ALVARO CARNEIRO (AV. DA RODOVIÁRIA) M² 1705 M 682 M² 102,3 M² 204,6

RUA LOMANTO JR M² 2202 M 734 M² 154,1 M² 220,2

SOMATÓRIO 33.383,50 11.663,40 1.837,51 3.499,02

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA MEIO-FIO SARJETA PINTURA DEMARCATÓRIA 

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO

DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO

DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO

PINTURA DE MEIO-FIO

MEIO-FIO SARJETA PINTURA DEMARCATÓRIA PINTURA DE MEIO-FIO

MICROREVESTIMENTO

MICROREVESTIMENTO

RELAÇÃO DAS RUAS E QUANTITATIVO DOS SERVIÇOS 

CBUQ

CBUQ

 
LOCAL

UNIDADE ÁREA DA PAVIMENTAÇÃO UNIDADE ÁREA DA PAVIMENTAÇÃO UNIDADE QUANTIDADE UNIDADE QUANTIDADE UNIDADE QUANTIDADE UNIDADE QUANTIDADE UNIDADE QUANTIDADE UNIDADE QUANTIDADE

RUA ALTAMIRA M² 748 M² 748 M 374 M 374 M² 56,1 M² 112,2 M² 748 M³ 29,92

AV. DA MINERAÇÃO M² 3228 M² 3228 M 1076 M 1076 M² 161,4 M² 322,8 M² 3228 M³ 129,12

RUA JOÃO DE CASTRO REGO M² 2160 M² 2160 M 720 M 720 M² 108 M² 216 M² 2160 M³ 86,4

RUA ALVINO RODRIGUES M² 2100 M² 2100 M 700 M 700 M² 105 M² 210 M² 2100 M³ 84

RUA 2 M² 1278 M² 1278 M 426 M 426 M² 63,9 M² 127,8 M² 1278 M³ 51,12

RUA 3 M² 810 M² 810 M 270 M 270 M² 40,5 M² 81 M² 810 M³ 32,4

RUA BOA VISTA M² 4836 M² 4836 M 1612 M 1612 M² 241,8 M² 483,6 M² 4836 M³ 193,44

TV. ALVARO CARNEIRO (AV. DA RODOVIÁRIA) M² 424,8 M² 424,8 M 141,6 M 141,6 M² 21,24 M² 42,48 M² 424,8 M³ 16,992

SOMATÓRIO 15.584,80 15.584,80 5.319,60 5.319,60 797,94 1.595,88 15.584,80 623,39

MEIO-FIO SARJETA PINTURA DEMARCATÓRIA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO PINTURA DE MEIO-FIO MICROREVESTIMENTO CBUQ

 
LOCAL

UNIDADE ÁREA DA PAVIMENTAÇÃO UNIDADE ÁREA DA PAVIMENTAÇÃO UNIDADE QUANTIDADE UNIDADE QUANTIDADE UNIDADE QUANTIDADE UNIDADE QUANTIDADE UNIDADE QUANTIDADE UNIDADE QUANTIDADE

RUA SEIS M² 1310 M 524 M² 78,6 M² 157,2

RUA JURACI F. DOURADO M² 1250 M 500 M² 75 M² 150

RUA NENEM GUARÁ M² 630 M 252 M² 37,8 M² 75,6

RUA HEITOR VIEIRA ALCÁNTARA M² 1085 M 434 M² 65,1 M² 130,2

AV. DA MINERAÇÃO M² 580 M 232 M² 34,8 M² 69,6

RUA ALVINO RODRIGUES M² 1040 M 416 M² 62,4 M² 124,8

RUA DA OLÁRIA M² 1920 M 640 M² 96 M² 192

RUA CINCO M² 550 M 220 M² 33 M² 66

RUA LOMANTO JR M² 1482 M 494 M² 74,1 M² 148,2

SOMATÓRIO 9.847,00 3.712,00 556,80 1.113,60

LOCAL

UNIDADE ÁREA DA PAVIMENTAÇÃO UNIDADE ÁREA DA PAVIMENTAÇÃO UNIDADE QUANTIDADE UNIDADE QUANTIDADE UNIDADE QUANTIDADE UNIDADE QUANTIDADE UNIDADE QUANTIDADE UNIDADE QUANTIDADE

RUA DA CHACARA M² 10479 M² 10479 M 2994 M 2994 M² 593,1 M² 898,2 M² 10479 M³ 419,16

RUA Q (AV. SETE ILHAS) M² 7469 M² 7469 M 2134 M 2134 M² 368,1 M² 640,2 M² 7469 M³ 298,76

RUA CARLOS DRUMOND DE ANDRADE M² 3618 M² 3618 M 1206 M 1206 M² 180,9 M² 361,8 M² 3618 M³ 144,72

AV. GETÚLIO VARGAS M² 618 M² 618 M 206 M 206 M² 30,9 M² 61,8 M² 618 M³ 24,72

RUA ARI BARROSO M² 342 M² 342 M 114 M 114 M² 17,1 M² 34,2 M² 342 M³ 13,68

RUA PROFESSOR MOREIRA M² 1350 M² 1350 M 450 M 450 M² 67,5 M² 135 M² 1350 M³ 54

SOMATÓRIO 23.876,00 23.876,00 7.104,00 7.104,00 1.257,60 2.131,20 23.876,00 955,04

PINTURA DE MEIO-FIO

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA MEIO-FIO SARJETA PINTURA DEMARCATÓRIA 

MEIO-FIO SARJETA PINTURA DEMARCATÓRIA PINTURA DE MEIO-FIO CBUQ

CBUQ

MICROREVESTIMENTO

MICROREVESTIMENTO

DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO

DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO
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LOCAL

UNIDADE ÁREA DA PAVIMENTAÇÃO UNIDADE ÁREA DA PAVIMENTAÇÃO UNIDADE QUANTIDADE UNIDADE QUANTIDADE UNIDADE QUANTIDADE UNIDADE QUANTIDADE UNIDADE QUANTIDADE UNIDADE QUANTIDADE

AVENIDA BEIRA RIO M² 1107 M 1476 M² 221,4 M² 442,8

RUA BEIRA RIO M² 891 M 1188 M² 178,2 M² 356,4

AV. GETÚLIO VARGAS M² 2702 M 772 M² 115,8 M² 231,6

RUA ARI BARROSO M² 2555 M 730 M² 109,5 M² 219

RUA PROFESSOR MOREIRA M² 2527 M 722 M² 108,3 M² 216,6

RUA CLÉRISTON ANDRADE M² 1960 M 560 M² 84 M² 168

RUA PROFESSOR ANÍSIO MOREIRA M² 1512 M 432 M² 64,8 M² 129,6

RUA CASTELO BRANCO M² 1505 M 430 M² 64,5 M² 129

RUA OTÁVIO MANGABEIRA M² 1484 M 424 M² 63,6 M² 127,2

SOMATÓRIO 16.243,00 6.734,00 1.010,10 2.020,20

LOCAL

UNIDADE ÁREA DA PAVIMENTAÇÃO UNIDADE ÁREA DA PAVIMENTAÇÃO UNIDADE QUANTIDADE UNIDADE QUANTIDADE UNIDADE QUANTIDADE UNIDADE QUANTIDADE UNIDADE QUANTIDADE UNIDADE QUANTIDADE

AVENIDA A M² 2394 M² 2394 M 342 M 342 M² 51,3 M² 102,6 M² 2394 M³ 95,76

RUA B M² 426 M² 426 M 142 M 142 M² 21,3 M² 42,6 M² 426 M³ 17,04

RUA DO MERCADO M² 360 M² 360 M 120 M 120 M² 18 M² 36 M² 360 M³ 14,4

TV. LUIZA ARAÚJO M² 588 M² 588 M 196 M 196 M² 29,4 M² 58,8 M² 588 M³ 23,52

SOMATÓRIO 3.768,00 3.768,00 800,00 800,00 120,00 240,00 3.768,00 150,72

LOCAL

UNIDADE ÁREA DA PAVIMENTAÇÃO UNIDADE ÁREA DA PAVIMENTAÇÃO UNIDADE QUANTIDADE UNIDADE QUANTIDADE UNIDADE QUANTIDADE UNIDADE QUANTIDADE UNIDADE QUANTIDADE UNIDADE QUANTIDADE

RUA PROFESSOR LAURO AVELINO DE ARAÚJO M² 6734 M 962 M² 144,3 M² 288,6

PRAÇA RAFAEL BARBOSA M² 690 M 230 M² 34,5 M² 69

RUA DA BARRAGEM M² 3795 M 1518 M² 227,7 M² 455,4

RUA C M² 924 M 264 M² 39,6 M² 79,2

RUA BELA VISTA M² 1295 M 370 M² 55,5 M² 111

RUA BELA VISTA M² 515 M 206 M² 30,9 M² 61,8

RUA DA CHACARA M² 1130 M 452 M² 67,8 M² 135,6

SOMATÓRIO 15.083,00 4.002,00 600,30 1.200,60

LOCAL

UNIDADE ÁREA DA PAVIMENTAÇÃO UNIDADE ÁREA DA PAVIMENTAÇÃO UNIDADE QUANTIDADE UNIDADE QUANTIDADE UNIDADE QUANTIDADE UNIDADE QUANTIDADE UNIDADE QUANTIDADE UNIDADE QUANTIDADE

AV. DUQUE DE CAXIAS M² 1932 M² 1932 M 552 M 552 M² 82,8 M² 165,6 M² 1932 M³ 77,28

AV. JOÃO FRANÇA M² 1505 M² 1505 M 430 M 430 M² 64,5 M² 129 M² 1505 M³ 60,2

SOMATÓRIO 3.437,00 3.437,00 982,00 982,00 147,30 294,60 3.437,00 137,48

LOCAL

UNIDADE ÁREA DA PAVIMENTAÇÃO UNIDADE ÁREA DA PAVIMENTAÇÃO UNIDADE QUANTIDADE UNIDADE QUANTIDADE UNIDADE QUANTIDADE UNIDADE QUANTIDADE UNIDADE QUANTIDADE UNIDADE QUANTIDADE

AV. DUQUE DE CAXIAS M² 1974 M 564 M² 84,6 M² 169,2

AV. DEZESSEIS DE DEZEMBRO M² 3070 M 614 M² 92,1 M² 184,2

RUA 13 DE MAIO M² 1808 M 52 M² 7,8 M² 15,6

RUA ZEFERINO FRANÇA M² 940 M 376 M² 56,4 M² 112,8

AV. TANCREDO NEVES M² 5592 M 932 M² 283,8 M² 279,6

SOMATÓRIO 13.384,00 2.538,00 524,70 761,40

LOCAL

UNIDADE ÁREA DA PAVIMENTAÇÃO UNIDADE ÁREA DA PAVIMENTAÇÃO UNIDADE QUANTIDADE UNIDADE QUANTIDADE UNIDADE QUANTIDADE UNIDADE QUANTIDADE UNIDADE QUANTIDADE UNIDADE QUANTIDADE

RUA HELVÉCIO ROCHA M² 612 M 204 M² 30,6 M² 61,2

SOMATÓRIO 612,00 204,00 30,60 61,20

MEIO-FIO SARJETA

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO

PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO

PINTURA DEMARCATÓRIA PINTURA DE MEIO-FIO

MEIO-FIO SARJETA PINTURA DEMARCATÓRIA PINTURA DE MEIO-FIO

MEIO-FIO SARJETA PINTURA DEMARCATÓRIA PINTURA DE MEIO-FIO MICROREVESTIMENTO

MICROREVESTIMENTOMEIO-FIO SARJETA PINTURA DEMARCATÓRIA PINTURA DE MEIO-FIO

MEIO-FIO SARJETA PINTURA DEMARCATÓRIA PINTURA DE MEIO-FIO

MEIO-FIO SARJETA PINTURA DEMARCATÓRIA PINTURA DE MEIO-FIO

MICROREVESTIMENTO

MICROREVESTIMENTO

MICROREVESTIMENTO CBUQ

DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO

DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO

DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO

DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO

DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO

DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO

MICROREVESTIMENTO

CBUQ

CBUQ

CBUQ

CBUQ

CBUQ

 
LOCAL

UNIDADE ÁREA DA PAVIMENTAÇÃO UNIDADE ÁREA DA PAVIMENTAÇÃO UNIDADE QUANTIDADE UNIDADE QUANTIDADE UNIDADE QUANTIDADE UNIDADE QUANTIDADE UNIDADE QUANTIDADE UNIDADE QUANTIDADE

RUA HELVÉCIO ROCHA M² 1248 M 416 M² 62,4 M² 124,8

RUA CLÉRISTON ANDRADE M² 2790 M 930 M² 139,5 M² 279

RUA X M² 876 M 292 M² 43,8 M² 87,6

RUA Y M² 2622 M 874 M² 131,1 M² 262,2

RUA JOÃO GUARÁ M² 1842 M 614 M² 92,1 M² 184,2

RUA CAPITÃO DO MIGUEL COIMBRA M² 2232 M 744 M² 111,6 M² 223,2

RUA PRINCESA ISABEL M² 1108 M 554 M² 83,1 M² 166,2

SOMATÓRIO 12.718,00 4.424,00 663,60 1.327,20

LOCAL

UNIDADE ÁREA DA PAVIMENTAÇÃO UNIDADE ÁREA DA PAVIMENTAÇÃO UNIDADE QUANTIDADE UNIDADE QUANTIDADE UNIDADE QUANTIDADE UNIDADE QUANTIDADE UNIDADE QUANTIDADE UNIDADE QUANTIDADE

AV. SETE DE SETEMBRO M² 3480 M² 3480 M 1160 M 1160 M² 174 M² 348 M² 3480 M³ 139,2

RUA JOÃO MOREIRA M² 1036 M² 1036 M 296 M 296 M² 44,4 M² 88,8 M² 1036 M³ 41,44

RUA 1º DE MAIO M² 606 M² 606 M 202 M 202 M² 30,3 M² 60,6 M² 606 M³ 24,24

RUA AMÉLIA SANTOS ARAÚJO M² 984 M² 984 M 328 M 328 M² 49,2 M² 98,4 M² 984 M³ 39,36

RUA W M² 2622 M² 2622 M 874 M 874 M² 131,1 M² 262,2 M² 2622 M³ 104,88

RUA SARGENTO ROMÃO M² 1134 M² 1134 M 378 M 378 M² 56,7 M² 113,4 M² 1134 M³ 45,36

RUA DOS PANDEIROS M² 1884 M² 1884 M 628 M 628 M² 94,2 M² 188,4 M² 1884 M³ 75,36

RUA JOÃO GUARÁ M² 1116 M² 1116 M 372 M 372 M² 55,8 M² 111,6 M² 1116 M³ 44,64

AV, BARROCÃO M² 3367 M² 3367 M 962 M 962 M² 144,3 M² 288,6 M² 3367 M³ 134,68

AV. RUI BARBOSA M² 5096 M² 5096 M 1456 M 1456 M² 362,4 M² 436,8 M² 5096 M³ 203,84

RUA J M² 702 M² 702 M 234 M 234 M² 179,1 M² 70,2 M² 702 M³ 28,08

AV. RIO BRANCO M² 4942 M² 4942 M 1412 M 1412 M² 355,8 M² 423,6 M² 4942 M³ 197,68

RUA AMÉLIA SANTOS ARAÚJO M² 1686 M² 1686 M 562 M 562 M² 84,3 M² 168,6 M² 1686 M³ 67,44

RUA B M² 714 M² 714 M 238 M 238 M² 35,7 M² 71,4 M² 714 M³ 28,56

RUA C M² 1494 M² 1494 M 498 M 498 M² 74,7 M² 149,4 M² 1494 M³ 59,76

RUA DOS PANDEIROS M² 930 M² 930 M 310 M 310 M² 46,5 M² 93 M² 930 M³ 37,2

TRAVESSA 03 M² 372 M² 372 M 372 M 372 M² 55,8 M² 111,6 M² 372 M³ 14,88

SOMATÓRIO 32.165,00 32.165,00 10.282,00 10.282,00 1.974,30 3.084,60 32.165,00 1.286,60

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

MEIO-FIO SARJETA PINTURA DEMARCATÓRIA PINTURA DE MEIO-FIO

MEIO-FIO SARJETA PINTURA DEMARCATÓRIA PINTURA DE MEIO-FIO CBUQ

MICROREVESTIMENTO

MICROREVESTIMENTO

CBUQDEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO

DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO

 
LOCAL

UNIDADE ÁREA DA PAVIMENTAÇÃO UNIDADE ÁREA DA PAVIMENTAÇÃO UNIDADE QUANTIDADE UNIDADE QUANTIDADE UNIDADE QUANTIDADE UNIDADE QUANTIDADE UNIDADE QUANTIDADE UNIDADE QUANTIDADE

AV. WA DERLEY DE FRANÇA BARBOSA M² 510 M 110 M² 16,5 M² 33

TRAVESSA 01 M² 372 M 102 M² 15,3 M² 30,6

SOMATÓRIO 882,00 212,00 31,80 63,60

LOCAL

UNIDADE ÁREA DA PAVIMENTAÇÃO UNIDADE ÁREA DA PAVIMENTAÇÃO UNIDADE QUANTIDADE UNIDADE QUANTIDADE UNIDADE QUANTIDADE UNIDADE QUANTIDADE UNIDADE QUANTIDADE UNIDADE QUANTIDADE

DISTRITO DO SÃO MANOEL M² 27258 M² 27258 M 9086 M 9086 M² 1362,9 M² 2725,8 M² 27258 M³ 1090,32

POVOADO DO CARUARU M² 6978 M² 6978 M 2326 M 2326 M² 348,9 M² 697,8 M² 6978 M³ 279,12

ROSÁRIO M² 2830 M² 2830 M 566 M 566 M² 84,9 M² 169,8 M² 2830 M³ 113,2

SOMATÓRIO 37.066,00 37.066,00 11.978,00 11.978,00 1.796,70 3.593,40 37.066,00 1.482,64

LOCAL

UNIDADE ÁREA DA PAVIMENTAÇÃO UNIDADE ÁREA DA PAVIMENTAÇÃO UNIDADE QUANTIDADE UNIDADE QUANTIDADE UNIDADE QUANTIDADE UNIDADE QUANTIDADE UNIDADE QUANTIDADE UNIDADE QUANTIDADE

DISTRITO DO SÃO MANOEL M² 10332 M 3444 M² 516,6 M² 1033,2

POVOADO DO CARUARU M² 1338 M 446 M² 66,9 M² 133,8

ROSÁRIO M² 2424 M 808 M² 121,2 M² 242,4

SOMATÓRIO 14.094,00 4.698,00 704,70 1.409,40

LOCAL

UNIDADE ÁREA DA PAVIMENTAÇÃO UNIDADE ÁREA DA PAVIMENTAÇÃO UNIDADE QUANTIDADE UNIDADE QUANTIDADE UNIDADE QUANTIDADE UNIDADE QUANTIDADE UNIDADE QUANTIDADE UNIDADE QUANTIDADE

ROSÁRIO M² 6373 M 1454 M² 218,1 M² 436,2

SOMATÓRIO 6.373,00 1.454,00 218,10 436,20

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA MEIO-FIO SARJETA PINTURA DEMARCATÓRIA 

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO CBUQMICROREVESTIMENTO

SARJETA PINTURA DEMARCATÓRIA PINTURA DE MEIO-FIO MICROREVESTIMENTO CBUQ

SARJETA PINTURA DEMARCATÓRIA PINTURA DE MEIO-FIO

PINTURA DE MEIO-FIO MICROREVESTIMENTO CBUQ

DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO

DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO

DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃOPAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO MEIO-FIO

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO MEIO-FIO

MEIO-FIO

DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO

SARJETA PINTURA DEMARCATÓRIA PINTURA DE MEIO-FIO MICROREVESTIMENTO CBUQ

 
 

 

Lucas Araújo Silva 

Engenheiro Civil 

CREA/BA nº 66722/D 

 

 


