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ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A
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PA-136 A AGROVILA DE MACAPAZINHO COM EXTENSÃO DE
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ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA

OBJETO: A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO RODOVIÁRIA DA PA-136
A AGROVILA DE MACAPAZINHO COM EXTENSÃO DE 10,30KM NO MUNICIPIO DE
CASTANHAL.
INTRODUÇÃO
1.1. O presente termo de referência se refere à execução completa por regime de A
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO RODOVIÁRIA DA PA-136 A
AGROVILA DE MACAPAZINHO COM EXTENSÃO DE 10,30KM NO MUNICIPIO DE
CASTANHAL, compreendendo fornecimento de materiais, mão-de-obra com leis e
encargos sociais, equipamentos, aparelhos, ferramentas, impostos, licenças e taxas; bem
como todas as despesas necessárias à completa execução da obra, pela Contratada.

1. JUSTIFICATIVA

2.1. A presente aquisição se justifica face ao interesse público de executar-se a execução

de serviços de pavimentação e drenagem, terraplanagem, sinalização da restauração

rodoviária da PA-136 a agrovila de macapazinho, a fim de propiciar melhores condições

de vida para a população local.

2.2. A presente solicitação é de extrema importância, para o andamento dos serviços

executados pela Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo, tornando-se indispensável,

na segurança e eficácia dos trabalhos desenvolvidos, em atendimento ao interesse

público.

2. DO QUANTITATIVO E DESCRIÇÃO DO OBJETO:
3.1. As especificações dos serviços que compõem o presente Termo e os quantitativos

estão contidos nas documentações em anexo I ao presente Termo.

3. ESPECIFICAÇÕESGERAIS

3.1 - Execução dos Serviços
4.1.1. A execução dos serviços obedecerá às presentes especificações e seus anexos,

aos projetos e demais detalhes técnicos e instruções fornecidas pela CONTRATANTE no

curso das obras.

4.1.2. Caso haja indicações conflitantes entre o projeto e as presentes especificações,

fica definido que as normas e especificações prevalecerão sobre o projeto, exceto

quando houver recomendação expressa em contrário.
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4.1.3. Em caso de divergência entre cotas assinaladas no projeto executivo e suas

dimensões medidas em escalas, prevalecem sempre as cotas.

4.1.4 Quando ocorrer dúvidas ou omissão nos projetos/desenhos e/ou especificações, a

FISCALIZAÇÃO/GERÊNCIA deverá ser consultada para os devidos esclarecimentos, que

comunicará, por escrito à contratada, a solução adotada de maneira a atender sua

viabilidade técnica.

4.1.5. Onde forem aplicáveis e não estiverem conflitantes com as presentes normas e

especificações deverão ser obedecido o requisito das normas especifica da ABNT, DNIT.

4.1.6. Toda documentação técnica fornecida à CONTRATADA será entregue sob reserva

de qualquer lapso que por ventura contiverem e não servirão de argumento à mesma

para que se exclua da responsabilidade completa e perfeita execução dos serviços.

4.1.7. Não é permitida a execução dos serviços, objeto desta especificação:

a) sem a implantação física dos “off-sets”, demarcando a área de execução dos serviços;

b) sem a implantação prévia da sinalização da obra, conforme Normas de Segurança para

Trabalhos em Rodovias;

c) sem o devido licenciamento e/ou autorização ambiental, conforme Manual de Instruções

Ambientais para Obras Rodoviárias dadas como referência desta especificação.

d) em dias de chuva.

4.1.8. As medidas necessárias em relação à preservação do meio ambiente deverão

seguir o descrito no Manual de Instruções Ambientais do DNIT.

4.1.9. Todo o equipamento, antes do início da execução dos serviços, deve ser

cuidadosamente examinado e aprovado, sem o que não é dada a autorização para o seu

início.

4.1.10. Após finalização dos serviços, a FISCALIZAÇÃO / GERÊNCIA efetuará a Vistoria

Final dos serviços executados.

4.1.11. É obrigatória a visita de representante da CONTRATADA, ao local no qual serão

realizados os serviços de conservação, antes do inicio dos mesmos. Todas as condições

locais deverão estar adequadamente observadas, devendo ser pesquisados todos os

dados e elementos que possam ter influência no desenvolvimento dos trabalhos, de

modo que não serão atendidas solicitações durante os serviços sob o argumento de falta

de conhecimento das condições de trabalho.
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4.1.12. Caberá ainda à CONTRATADA fazer um levantamento no local, antes do início da

obra, para melhor avaliar os serviços que serão executados.

4.1.13. A PESSOA JURÍDICA CONTRATADA para a execução de serviços de

engenharia estará obrigada a:

a) Executar com perfeição e segurança todos os trabalhos descritos, indicados ou

mencionados nas normas e especificações e nos desenhos que compõem o projeto,

fornecendo todos os materiais, mão-de-obra e equipamentos necessários, sendo

responsável pela existência de todo e qualquer vício, irregularidade ou simples defeito de

execução, mesmo após o recebimento da obra, obrigando-se a repará-lo de imediato;

b) Quando qualquer material não obedecendo às exigências das especificações ou projetos

tiver sido entregue no local das obras ou incorporados ao serviço, ou quando qualquer

serviço for considerado de qualidade inferior, tais materiais ou serviços devem ser

considerados insatisfatórios, devendo ser removidos, refeitos e tornando-os satisfatórios;

c) Responsabilizar-se por quaisquer serviços ou materiais necessários à execução ou

funcionamento adequados das instalações, mesmo quando não expressamente

indicados em projeto, especificações técnicas ou planilha de preços;

d) Comunicar por escrito a CONTRATANTE, quaisquer erros ou incoerências verificadas no

projeto, não sendo a eventual existência de falhas neste, razão para a execução incorreta

de serviços de qualquer natureza;

e) A CONTRATADA poderá propor as modificações ao projeto que julgar úteis à execução

da obra, devendo para esse fim apresentar todos os elementos de caráter técnico e

administrativo, necessários à sua apreciação e aprovação por escrito da FISCALIZAÇÃO;

f) Os profissionais devidamente habilitados na execução dos serviços, sendo-lhe vetado

sub-empreitar totalmente os serviços, admitindo-se, porém, sub- empreitadas relativas a

serviços especializados, uma vez comprovada a idoneidade técnica do subempreiteiro, a

critério da FISCALIZAÇÃO;

g) Submeter à aprovação da CONTRATANTE o nome do profissional responsável pela

execução da obra, que deverá dar assistência permanente àmesma;

h) Excluir imediatamente de sua equipe qualquer integrante que a FISCALIZAÇÃO /

GERÊNCIA, no interesse da obra, julgue inadequado à consecução dos serviços, sem

que justifique, nestas situações, atraso no cumprimento dos prazos contratuais;

i) Cumprir as prescrições referentes às Leis Trabalhistas, de Previdência Social e de

Seguro de Acidentes do Trabalho;
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j) Efetuar o pagamento de impostos, taxas e outras obrigações financeiras que incidam ou

venham incidir sobre a execução dos serviços;

k) Responsabilizar-se pelos danos causados a terceiros, provenientes da execução da obra;

l) Apresentar com antecedência, à FISCALIZAÇÃO, amostras dos materiais a utilizar que,

uma vez aprovadas, passarão a fazer parte do mostruário oficial da obra, para fins de

confrontação com partidas de fornecimento;

m)Retirar da área de influencia da obra os materiais não especificados ou rejeitados pela

FISCALIZAÇÃO;

n) Encaminhar a CONTRATANTE. Cronograma, quadros demonstrativos de produção,

análises realizadas e outros elementos informativos relativos aos serviços contratados;

o) Fornecer cópia do resultado de testes de materiais ou serviços, a seu cargo, à

FISCALIZAÇÃO, sendo que o referido teste será executado com assistência da

Fiscalização, cabendo a esta aprovar, previamente, os testes respectivos;

p) De comum acordo com a CONTRATANTE, planejar, construir e manter em boas

condições de higiene e segurança, a critério da FISCALIZAÇÃO, as instalações do

canteiro de obra;

q) Transportar, manusear, e armazenar, com o maior cuidado possível, evitando-se choques,

pancadas ou quebras, os vários materiais a empregar na obra, sendo que àqueles

sujeitos a danos por ação da luz, calor, umidade ou chuva deverão ser guardados em

ambientes adequados à sua proteção, até o momento de sua utilização;

r) Sempre que a utilização da obra depender de aprovação de outras entidades

(concessionárias locais) esta aprovação deverá ser obtida em tempo hábil, para não

atrasar o início da utilização, que coincidirá com a entrega da obra, cabendo-lhe ainda,

providenciar as vistorias, testes e aprovações de materiais, equipamentos e instalações

exigidos por aquelas entidades, quando for o caso, arcando com o pagamento das taxas

e emolumentos correspondentes.

s) Na proposta para a execução das obras, a CONTRATADA deverá apresentar as

composições de Custos Unitários para todos os serviços, bem como a composição da

parcela referente aos Benefícios e Despesas Indiretas – BDI.

t) Nos preços unitários finais, deverão estar incluídas todas as despesas diretas e indiretas,

tais como: aquisição de materiais, emprego de equipamentos, instalação e manutenção

de canteiro, mão-de-obra, encargos sociais, seguros, controles tecnológicos e

topográficos, etc.
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3.2 - Controle Interno de Qualidade

4.2.1. Compete à executante demonstrar, através da realização de furos de sondagem a

trado, que a camada superficial de 60 cm, para cotas vermelhas inferiores a 60 cm, se

encontra isenta de matéria orgânica e de parecer ambiental por profissional habilitado,

que os depósitos temporários (camada vegetal) e os depósitos definitivos (materiais

inservíveis) estão adequadamente localizados e ambientalmente corretos.

3.3 - Controle Externo de Qualidade – da Contratante
4.3.1. A realização aleatória de sondagens a trado, para comprovar que a camada

superficial (≤ 60 cm) do terreno natural se encontra isenta de matéria orgânica.

4.3.2. Deve ser avaliada visualmente a boa conformação dos depósitos de materiais

inservíveis, sem riscos de danos ao meio ambiente, inclusive ao sistema de drenagem

natural.

3.4 - Critérios de Aceitação e Rejeição
4.4.1. Os serviços são rejeitados se constatada a presença de matéria orgânica no corpo

estradal, depois de concluída a limpeza.

a) Neste caso deve à executante refazer os serviços nas áreas ou locais rejeitados, até a

retirada completa da camada orgânica, conforme condições descritas nesta especificação.

b) Para os casos em que a espessura da camada vegetal for superior a 20 cm, o volume

excedente é medido como operação de corte.

c) Os serviços serão aceitos desde que atendam às exigências preconizadas nesta

especificação e rejeitados caso contrário.

d) Os serviços rejeitados deverão ser corrigidos, complementados ou refeitos conforme

preconização desta especificação.

e) Os serviços são rejeitados se constatados riscos de danos ao meio ambiente, em função

de depósitos inadequados de materiais inservíveis.

f) Neste caso deve a executante realocar e refazer os depósitos localizados nas áreas ou

locais rejeitados.

4.4.2. Os serviços são rejeitados se constatado que a área de intervenção é superior

àquela prevista em projeto, não obedecendo à tolerância máxima de 1,00 m do “off-set”

de terraplenagem, ou à mínima necessária para execução das valas de proteção.
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Neste caso deve a executante promover imediatamente a recomposição vegetal da faixa

superior à tolerância indicada.

3.5 - Materiais
4.5.1. A não ser quando especificado em contrário, todo o material a ser empregado

estará sujeito a ter o seu controle de qualidade verificado ou seus prepostos, nas

dependências de fabricantes ou, eventualmente, de seus fornecedores. Esses materiais,

também, deverão estar de acordo com as exigências das Normas e Especificações,

sendo expressamente vetado o uso de material improvisado em substituição ao

especificado.

4.5.2. A FISCALIZAÇÃO examinará todos os materiais recebidos no canteiro da obra

antes de sua utilização e poderá impugnar o emprego daqueles que, a seu critério, forem

julgados inadequados. Neste caso, em presença do responsável pela execução da obra,

serão retiradas as amostras para a realização de ensaios de caracterização das

qualidades dos materiais.

4.5.3. Quando houver motivos para a substituição de um material especificado por outro,

a CONTRATADA, em tempo hábil, apresentará, por escrito, à FISCALIZAÇÃO, se

aprovar, a proposta de substituição, instruindo-a com as razões determinantes do pedido

e orçamento comparativo, sendo que sua aprovação só poderá se efetivar quando a

CONTRATADA firmar declaração de que a substituição se fará sem ônus para a

CONTRATANTE.

4.5.4. Além disso, a Contratada deverá apresentar provas de equivalência técnica do

produto proposto em substituição ao especificado, compreendendo, como peça

fundamental o laudo de exame comparativo dos materiais, efetuado por laboratório

idôneo, a critério da CONTRATANTE.

4.5.5. Quando no projeto constar à marca, nome de fabricante ou tipo de material, estas

indicações destinam-se a definir o tipo e o padrão de qualidade requerida, podendo ser

aceitos produtos equivalentes, devendo o pedido de substituição obedecer ao disposto no

parágrafo anterior, mas tratando-se de materiais que se evidenciam no âmbito estético da

obra os materiais propostos em substituição deverão harmonizar-se com os demais, a

critério da FISCALIZAÇÃO.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO DE CASTANHAL

Página 7 de 19

SEPLAGE- Travessa Quintino Bocaiuva, n 2643, Bairro Estrela – Castanhal
tel. (91) 3721- 3489 – e-mail: planejamento@castanhal.pa.gov.br

4.5.6. Nos serviços de terraplenagem mecanizados os materiais extraídos serão para

efeito de medição, classificados em três categorias, segundo o processo mecânico

compatível de extração:

a) Primeira Categoria: incluirá todos os materiais que possam ser extraídos normalmente,

com o emprego de enxadecos, picaretas e ferramentas congêneres ou com equipamento

mecânico apenas, sem utilização de explosivos ou de equipamento pneumático de

perfuração. Nesta categoria estão incluídos os solos em geral, os materiais pétreos não

consolidados, as rochas em adiantado estado de decomposição e as pedras isoladas

com dimensão máxima de 0,40 m de diâmetromédio.

b) Segunda Categoria: incluirá todos os materiais cuja extração se processa normalmente,

com emprego combinado de equipamento mecânico e explosivo. Nesta classificação

estão incluídas as pedras isoladas ou rochas fraturadas em blocos de volume inferior

a 0,5 m³ ou rochas em decomposição (exceto aquelas classificadas na primeira categoria)

e as de baixa dureza e resistência.
c) Terceira Categoria: incluirá todos os materiais que somente podem ser extraídos com o

emprego contínuo de explosivos. Nesta classificação estão incluídas as rochas de alta-

resistência e dureza como o granito, o gnaisse e os matacões da mesma natureza com

volume igual ou superior a 0,5 m³.

3.6 - Segurança
4.6.1. A execução da obra deverá ser realizada com a adoção de todas as medidas

relativas à proteção dos trabalhadores e de pessoas ligadas á atividade da

CONTRATADA e observadas às leis em vigor.

4.6.2. Deverão ser observados os requisitos de segurança com relação às redes elétricas,

máquinas, andaimes e guinchos, presença de chamas e de metais aquecidos, uso e

guarda de ferramentas e aproximação de pedestre.

4.6.3. Se for necessário durante a execução dos serviços o emprego de materiais tóxicos,

inflamáveis ou explosivos, a FISCALIZAÇÃO deverá ser antecipadamente notificada, e

deverá opinar por escrito sobre as medidas de segurança propostas pela CONTRATADA,

quanto aguarda e emprego do referido material.
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4.6.4. Compete a CONTRATADA tornar as providencias para a colocação, às expensas

próprias, de placas e sinais luminosos de advertência ou orientação durante o dia e à

noite.

4.6.5. A FISCALIZAÇÃO poderá exigir da CONTRATADA a colocação de sinais correntes

que julgar necessários para a segurança de veículos e pedestres.

4.6.6. A CONTRATANTE não assumirá responsabilidade por acidentes que ocorrerem

nos locais da obra e nem atuará como mediador em conflitos que deles resultem.

4.6.7. A CONTRATADA manterá Seguro de Acidentes do Trabalho para todos os seus

empregados que exerçam atividades no canteiro da obra e responderá, nos ternos da

4.6.8. legislação vigente, por qualquer acidente ocorrido com o pessoal, material,

instalações e equipamentos sob sua responsabilidade, bem como de terceiros, durante a

execução dos serviços.

4.6.9. A CONTRATADA submeter-se-á as medidas de segurança exigidas pelo local

onde se realizarem os serviços.

3.7 Pavimentação
Imprimação
A execução consiste na aplicação de material betuminoso sobre a superfície da base,

para promover uma maior coesão da superfície da base e o revestimento, e também para

impermeabilizar a base. A área imprimada deverá ser varrida para eliminação do pó e de

todo material solto e estar seca ou levemente umedecida.

Para a varredura da superfície da base usam-se vassouras mecânicas rotativas, podendo,

entretanto, a operação ser executada manualmente. O jato de ar comprimido também

pode ser usado.

A distribuição do ligante deve ser feita por carros equipados com bomba reguladora de

pressão e sistema completo de aquecimento que permitam a aplicação do ligante

asfáltico em quantidade uniforme.

Antes da execução dos serviços, deve ser implantada a adequada sinalização, visando à

segurança do tráfego no segmento rodoviário, e efetuada sua manutenção permanente

durante a execução dos serviços.

Após a perfeita conformação geométrica da base, proceder à varredura da superfície, de

modo a eliminar todo e qualquer material solto.
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Aplica-se, a seguir, o ligante asfáltico, na temperatura adequada, na quantidade

recomendada e de maneira uniforme. A temperatura de aplicação do ligante asfáltico

deve ser fixada para o tipo de ligante, em função da relação temperatura x viscosidade,

escolhendo-se a temperatura que proporcione a melhor viscosidade para seu

espalhamento.

Deve-se imprimar a largura total da pista em um mesmo turno de trabalho e deixá-la,

sempre que possível, fechada ao tráfego. Quando isto não for possível, trabalha-se em

uma faixa de tráfego e executa-se a imprimação da faixa de tráfego adjacente assim que

a primeira for liberada ao tráfego. O tempo de exposição da base imprimada ao tráfego,

depois da efetiva cura, deve ser condicionado ao comportamento da mesma, não

devendo ultrapassar 30 dias.

A fim de evitar a superposição ou excesso nos pontos iniciais e finais das aplicações

devem ser colocadas faixas de papel transversalmente na pista, de modo que o início e o

término da aplicação do ligante asfáltico situem-se sobre essas faixas, as quais devem

ser, a seguir, retiradas. Qualquer falha na aplicação do ligante asfáltico deve ser

imediatamente corrigida. O concreto asfáltico pode ser empregado como revestimento,

camada de ligação (binder), base, regularização ou reforço do pavimento.

Não é permitida a execução dos serviços, objeto desta Especificação, em dias de chuva.

O concreto asfáltico somente deve ser fabricado, transportado e aplicado quando a

temperatura ambiente for superior a 10ºC.

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

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

exigidos pela especificação, correspondente à data de fabricação ou ao dia de

carregamento para transporte com destino ao canteiro de serviço, se o período entre os

dois eventos ultrapassar de 10 dias. Deve trazer também indicação clara da sua

procedência, do tipo e quantidade do seu conteúdo e distância de transporte entre a

refinaria e o canteiro de obra.

Devem ser utilizados, no mínimo, os seguintes equipamentos que necessitam ser

vistoriados antes do início da execução do serviço de modo a garantir condições

apropriadas de operação, sem o que, não será autorizada a sua utilização, em caso de

CBUQ pronto:

a) Caminhões basculantes para transporte da mistura; os caminhões, tipo basculante,

para o transporte do concreto asfáltico usinado a quente, devem ter caçambas metálicas
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robustas, limpas e lisas, ligeiramente lubrificadas com água e sabão, óleo cru fino, óleo

parafínico, ou solução de cal, de modo a evitar a aderência da mistura à chapa. A

utilização de produtos susceptíveis de dissolver o ligante asfáltico óleo diesel, gasolina

etc.) não é permitida.

b) Equipamento para espalhamento e acabamento; O equipamento para espalhamento e

acabamento deve ser constituído de pavimentadoras automotrizes, capazes de espalhar

e conformar a mistura no alinhamento, cotas e abaulamento definidos no projeto. As

acabadoras devem ser equipadas com parafusos sem fim, para colocar a mistura

exatamente nas faixas, e possuir dispositivos rápidos e eficientes de direção, além de

marchas para a frente e para trás. As acabadoras devem ser equipadas com alisadores

e dispositivos para aquecimento, à temperatura requerida, para a colocação da mistura

sem irregularidade.

c) Equipamento para compactação; O equipamento para a compactação deve ser

constituído por rolo pneumático e rolo metálico liso, tipo tandem ou rolo vibratório. Os

rolos pneumáticos, autopropulsionados, devem ser dotados de dispositivos que permitam

a calibragem de variação da pressão dos pneus de 2,5 kgf/cm² a 8,4kgf/cm². O

equipamento em operação deve ser suficiente para compactar a mistura na densidade de

projeto, enquanto está se encontrar em condições de trabalhabilidade.

Para execução observar o que segue:

a) Sendo decorridos mais de sete dias entre a execução da imprimação e a do

revestimento, ou no caso de ter havido trânsito sobre a superfície imprimada, ou, ainda

ter sido a imprimação recoberta com areia, pó-de-pedra, etc., deve ser feita uma pintura

de ligação.

b) A temperatura do ligante não deve ser inferior a 107°C nem exceder a 177°C.

c) Os agregados devem ser aquecidos a temperaturas de 10°C a 15°C acima da

temperatura do ligante asfáltico, sem ultrapassar 177°C.

d) O concreto asfáltico produzido deve ser transportado, da usina ao ponto de aplicação,

nos veículos especificados anteriormente quando necessário, para que a mistura seja

colocada na pista à temperatura especificada. Cada carregamento deve ser coberto com

lona ou outro material aceitável, com tamanho suficiente para proteger a mistura.

e) A distribuição do concreto asfáltico deve ser feita por equipamentos adequados,

conforme especificado anteriormente. Caso ocorram irregularidades na superfície da

camada, estas devem ser sanadas pela adição manual de concreto asfáltico, sendo esse
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espalhamento efetuado por meio de ancinhos e rodos metálicos. Após a distribuição do

concreto asfáltico, tem início a rolagem. Como norma geral, a temperatura de rolagem é a

mais elevada que a mistura asfáltica possa suportar, temperatura essa fixada,

experimentalmente, para cada caso. Caso sejam empregados rolos de pneus, de pressão

variável, inicia-se a rolagem com baixa pressão, a qual deve ser aumentada à medida

que a mistura seja compactada, e, consequentemente, suportando pressões mais

elevadas. A compactação deve ser iniciada pelos bordos, longitudinalmente, continuando

em direção ao eixo da pista. Nas curvas, de acordo com a superelevação, a compactação

deve começar sempre do ponto mais baixo para o ponto mais alto. Cada passada do rolo

deve ser recoberta na seguinte de, pelo menos, metade da largura rolada. Em qualquer

caso, a operação de rolagem perdurará até o momento em que seja atingida a

compactação especificada. Durante a rolagem não são permitidas mudanças de
direção e inversões bruscas da marcha, nem estacionamento do equipamento
sobre o revestimento recém – rolado. As rodas do rolo devem ser umedecidas
adequadamente, de modo a evitar a aderência da mistura.

f) Os revestimentos recém–acabados devem ser mantidos sem tráfego, até o seu

completo resfriamento.

Os procedimentos seguiram o exposto nas normas DNIT 031/2006-ES “Pavimentos

flexíveis – Concreto Asfáltico – Especificação de serviço” e DNER – ES 313/97

“Pavimentação – concreto betuminoso”

3.8 Drenagem
Compreende a execução de escavação mecanizada de valas através de

retroescavadeira, mini carregadeira ou similar, para realização dos serviços de drenagem

pluvial.

A escavação será realizada com profundidade de 1,50m e largura de 0,80m. Caso

necessário a largura da escavação poderá atingir 1,50m, desde que seja apresentada

justificativa técnica aprovada pela Fiscalização Municipal.

As escavações deverão ser executadas nos alinhamentos, inclinações e dimensões

especificadas no Levantamento Topográfico e Projeto de Pavimentação.
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Qualquer excesso de escavação realizado pela CONTRATADA e não autorizado pela

Fiscalização Municipal, desmoronamentos por falha de execução, imperícia ou por

qualquer outro motivo não serão remunerados na medição da obra, e caso necessário a

CONTRATADA deverá reconstituir o trecho sem custos para a CONTRATANTE.

O material escavado deverá ser depositado a 1,0m da borda da vala, e caso exista

volume excedente, a carga e o transporte do mesmo até a distância máxima de 100m

fazem parte do escopo dos serviços. Após concluir a escavação de valas e antes de

iniciar o assentamento de tubos de concreto (manilhas), deverá ser executada

regularização e compactação mecânica do fundo das valas. A área a ser compactada

deverá estar limpa de todo material estranho e o solo não compactado.

O equipamento para compactação será escolhido em função das condições e natureza

do solo, podendo ser utilizado compactador de percussão tipo “sapo”, placas vibratórias

ou similares. Os tubos de concreto a serem utilizados na obra devem atender à “ABNT

NBR 8890/2008

Tubo de concreto de seção circular para águas pluviais e esgotos sanitários – Requisitos

e métodos de ensaios”, que fixa os requisitos exigíveis para fabricação e aceitação de

tubos de concreto.

Os tubos deverão ser assentados sobre o fundo da vala compactada, conforme

alinhamentos, inclinações e dimensões especificadas no Levantamento Topográfico e

Projeto de Pavimentação. Para estanqueidade dos tubos deverá ser utilizada argamassa

traço 1:3 de cimento e areia.

O reaterro envolvendo os tubos será manual até a altura de 20cm da face superior.

Os materiais empregados deverão ser selecionados entre aqueles provenientes de

escavação, devendo ser adequados à compactação, isentos de detritos, matéria orgânica,

pedras, etc.

Serão executadas camadas de 10cm, sendo o material colocado simultaneamente dos

dois lados da tubulação e compactado manualmente com soquete.

Na composição do referido item a Contratada deve considerar a execução de pequenas

demolições em caixas de passagem e poços de visita existentes na via, quando for

necessário ligar a nova rede pluvial ao sistema existente na via.
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3.9 -Sinalização
Sinalização Horizontal é um subsistema da sinalização diária que se utiliza de linhas,

marcações, símbolos e legendas, pintados ou apostos sobre o pavimento das vias. Tem

como função organizar o fluxo de veículos e pedestres, controlar e orientar os

deslocamentos em situações com problemas de geometria, topografia ou frente a

obstáculos.

Sinalização Vertical sinalização viária estabelecida através da comunicação visual, por

meio de placas, painéis ou dispositivos auxiliares, situados na posição vertical,

implantados a margem da via ou suspensos sobre ela, tem como finalidade: a

regulamentação do uso da via, advertência para situações perigosas ou problemáticas,

entre outros.

A sinalização horizontal será executada de acordo com o CTB Lei Nº 9.503/97, sendo as

faixas Tipo Zebrada (faixas de pedestres) com largura (A) igual a 0,40 metros, a distância

entre elas (B) de 0,40 metros e extensão (C) de 3 metros, utilizando tinta retrorrefletiva a

base de resina acrílica com microesferas de vidros. As faixas Continuas e Seccionada

também serão executadas de acordo com o CTB Lei Nº 9.503/97 e utilizando tinta

retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidros.

Sendo a sinalização horizontal executada em duas possíveis cores, sendo elas:

Amarela: utilizada na regulação de fluxos de sentidos opostos; na delimitação de

espaços proibidos para estacionamento e/ou parada e na marcação de obstáculos; e

Branca: utilizada na regulação de fluxos de mesmo sentido; na delimitação de trechos
de vias, destinados ao estacionamento regulamentado de veículos em condições

especiais; na marcação de faixas de travessias de pedestres, símbolos e legendas.

4.0- Fiscalização da Obra
4.7.1. O Acompanhamento e fiscalização do objeto serão exercidos pelo Servidor Sr.
VALTER COSTA E SILVA, Engenheiro Civil, lotado na Secretaria de Obras - SEMOB.

Em sua ausência, será designado outro(a) servidor(a), a critério da administração.

4.7.2. Não poderá, em hipótese alguma, ser alegado como justificativa ou defesa, por

qualquer elemento da CONTRATADA, desconhecimento, incompreensão, dúvida ou

esquecimento das cláusulas e condições destas especificações e do contrato, das
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recomendações dos fabricantes quanto à correta aplicação dos materiais, bem como de

tudo o contido no projeto e nas normas e especificações aquimencionadas.

4.7.3. A CONTRATADA deverá acatar de modo imediato às ordens da PREFEITURA DE

CASTANHAL, dentro destas especificações e do contrato.

4.7.4. Ficam reservados a PREFEITURA DE CASTANHAL o direito e a autoridade para

resolver todo e qualquer caso singular, duvidoso e omisso não previsto no contrato,

nestas especificações, no projeto e em tudo o mais que de qualquer forma se relacione

ou venha a se relacionar, direta ou indiretamente, com a Obra em questão e seus

complementos.

4.7.5. A CONTRATADA deverá, permanentemente, ter e colocar à disposição da

PREFEITURA DE CASTANHAL os meios necessários e aptos a permitir a medição dos

serviços executados, bem como a inspeção das instalações da Obra, dos materiais e dos

equipamentos, independentemente das inspeções de medições para efeito de

faturamento e ainda independentemente do estado da Obra e do canteiro de trabalho.

4.7.6. A atuação da PREFEITURA DE CASTANHAL em nada diminui a responsabilidade

única, integral e exclusiva da CONTRATADA no que concerne às Obras e/ou

fornecimentos e suas implicações próximas ou remotas, sempre de conformidade com o

contrato, o Código Civil e demais leis ou regulamentações vigentes.

4.7.7. A PREFEITURA DE CASTANHAL poderá exigir, a qualquer momento, de pleno

direito, que sejam adotadas pela CONTRATADA, providências suplementares

necessárias à segurança dos serviços e ao bom andamento da Obra.

4.7.8. Pela CONTRATADA, a condução geral da Obra ficará a cargo de pelo menos um

engenheiro registrado e apto junto ao CREA-PA.

4.7.9. A indicação do referido engenheiro a PREFEITURA DE CASTANHAL se fará

presente na habilitação da CONTRATA durante o processo licitatório, mediantes

responsabilidade técnica devidamente registrada no respectivo conselho competente.

4.7.10. Deverá, o engenheiro residente, ser auxiliado por, no mínimo, uma equipe

especializada, no canteiro da obra.

4.7.11. Todas as ordens dadas pela PREFEITURA DE CASTANHAL ao engenheiro

condutor da Obra serão consideradas como se fossem dirigidas diretamente à

CONTRATADA; por outro lado, todo e qualquer ato efetuado ou disposição tomada pelo
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referido engenheiro, ou ainda omissões de responsabilidade do mesmo, serão

considerados para todo e qualquer efeito como tendo sido tomadas pela CONTRATADA.

4.7.12. A CONTRATADA deverá manter na Obra, livro de ocorrências com todas as

páginas numeradas e rubricadas pela PREFEITURA DE CASTANHAL, onde serão

anotados fatos cujos registros sejam considerados necessários.

4.7.13. A PREFEITURA DE CASTANHAL terá direito de exigir pessoal e equipamentos

adequados e em quantidades suficientes, de modo a dar atendimento ao nível de

qualidade desta especificação técnica, bem como para obedecer ao cronograma do

contrato.

4.7.14. A CONTRATADA só poderá iniciar qualquer serviço, devidamente autorizada em

documento próprio onde deve constar a descrição dos serviços.

4.7.15. A CONTRATADA deverá manter no local das Obras:

a) Diário de Obra

b) Livro de ocorrências;

c) Os projetos, bem como os desenhos e detalhes da execução dos serviços e/ou

fornecimentos;

d) O registro das alterações regularmente autorizadas;

e) As cadernetas de campo, os quadros-resumo, os gráficos de ensaios e controle e os

demais documentos técnicos relativos às obras;

f) Arquivo ordenado das notas de serviço, relatórios, pareceres e demais documentos

administrativos da obra;

g) Cronograma de execução, com representatividade atualização permanente;

h) Cópias das folhas de testes, avaliações e medições realizadas.

i) Nota: Os Documentos acima citado são de importância para o acompanhamento da

equipe de fiscalização por todo o período da obra, conforme determinação do Conselho

Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (Confea) tornou obrigatório um

documento similar ao diário de obra por meio da Resolução 1.024. Essa Resolução

obriga o uso de um documento - chamado de Livro de Ordem - em todas as obras e

serviços executados por profissionais do sistema Crea/Confea.

4.8- Prazos
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4.8.1. O prazo para a execução dos serviços será de 12 (doze) meses, a partir da

emissão das Ordens de Serviços, que deverão ser rigorosamente cumpridos,

independentemente de dificuldades relativas a fornecimento de materiais, clima ou outras

que porventura venham a ocorrer.

4.8.2. Após a assinatura do contrato e antes do início da Obra, o Engenheiro da

CONTRATADA deverá entrar em contato com o ENGENHEIRO FISCAL da Secretaria

Municipal de Obras e Urbanismo, o Sr. VALTER COSTA E SILVA, para, de comum

acordo, definirem os planos de execução da Obra, para que os prazos sejam atendidos.

4.9 - Entrega dos Serviços e Garantias
4.9.1. Os serviços deverão ser entregues em perfeitas condições de acabamento e

funcionamento, para verificação final da CONTRATANTE.

4.9.2. Todas as instalações provisórias deverão ser desmontadas e retiradas do local ao

término dos serviços, quando convier ao CONTRATANTE.

4.9.3. Todo o entulho e restos de materiais deverão ser retirados de local da obra a

expensas da CONTRATADA.

4.9.4. Quanto à garantia, a CONTRATADA deverá garantir, irrestrita e ilimitadamente, o

perfeito funcionamento da obra em um período, conforme lei das licitações, a contar da

data do Termo de Recebimento, emitido pela PREFEITURA DE CASTANHAL.

4.9.5. Os períodos de garantia serão suspensos, a partir da constatação de defeito, pela

PREFEITURA DE CASTANHAL, até a efetiva correção do mesmo, pela CONTRATADA.

Na hipótese de reparos em serviços, um novo período de garantia será iniciado somente

para o item substituído, contando-se o prazo a partir da aceitação pela SEMOB

(Secretaria de Obras). A garantia, aqui prestada, cobre quaisquer defeitos provenientes

de quaisquer erros ou omissões da contratada, em especial, decorrentes do erro de

concepção de projeto, de matéria-prima, de fabricação, de montagem, de coordenação

técnica e administrativa. Esta garantia exclui, todavia, danos ou defeitos resultantes do

desgaste normal; do uso anormal dos equipamentos; de carga excessiva; de influência

de ação química ou eletroquímica; de fundações e/ou serviços de obras civis

inadequados e de outras razões fora do controle da contratada.

4.9.6. Caso a CONTRATADA deixe de tomar providências necessárias à reposição ou

correção dos materiais/ serviços e equipamentos dentro do prazo fixado de comum
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acordo com a SEMOB, após recebimento de aviso, por escrito, a PREFEITURA

MUNICIPAL DE CASTANHAL poderá, a seu exclusivo critério, substituir ou corrigir esses

equipamentos, materiais, e serviços conforme o caso, debitando à Contratada,

permanecendo a mesma, para todos os fins, como responsável pelo perfeito

desempenho desses materiais e equipamentos, não se alterando a garantia geral neste

fornecimento.

4.9.7. A garantia aqui definida, em nenhuma hipótese será alterada, sendo aprovações

de projetos, fiscalizações ou inspeções, exercidas pela PREFEITURA DE CASTANHAL,

não ilidirão a total e exclusiva responsabilidade da CONTRATADA pela perfeita qualidade

de fabricação, dos materiais e serviços por ela fornecidos ou prestados.

4.9.8. A contratada deverá garantir também a assistência técnica durante um período

mínimo de 05 (cinco) anos contados da data de recebimento da obra.

I. Nota: conforme, "Art. 618 do Código Civil de 2002” - Nos contratos de empreitada de
edifícios ou outras construções consideráveis, o empreiteiro de materiais e
execução responderá, durante o prazo irredutível de cinco anos, pela solidez e
segurança do trabalho, assim em razão dos materiais, como do solo. Parágrafo
único. Decairá do direito assegurado neste artigo o dono da obra que não propuser
a ação contra o empreiteiro, nos cento e oitenta dias seguintes ao aparecimento do
vício ou defeito.

4.10 - Critérios de Medição
4.10.1. Os serviços, executados e recebidos, são medidos de acordos com a memória de

campo expedida pela FISCALIZAÇÃO / GERÊNCIA da obra.

5. DO PAGAMENTO:
5.1. 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, não se admitindo notas fiscais/faturas com outros CNPJ, mesmo aqueles de

filiais ou da matriz;

5.2. O pagamento será efetuado no prazo não superior a 30 (trinta) dias, contados da

data da entrega dos produtos, mediante a apresentação da nota fiscal/fatura devidamente

certificada pelo servidor competente;
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5.3. O pagamento será creditado em conta corrente da CONTRATADA, através de ordem

bancária, indicada na proposta, devendo, para isto, ficar explicitado o nome do banco,

agência, localidade e número da conta corrente em que deverá ser efetuado o crédito;

5.4. Havendo erro na apresentação da nota fiscal ou dos documentos pertinentes a

contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por

exemplo, obrigação financeira pendente, decorrendo de penalidade imposta ou

inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a CONTRATADA providencie as

medidas saneadoras;

5.5. A empresa contratada deverá apresentar juntamente com a nota fiscal/fatura, as

Certidões de Regularidade Fiscal e Trabalhista: Certificado de Regularidade do FGTS,

Certidão específica quanto a inexistência de débito de contribuições junto ao INSS

(Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e da Dívida da União),

Certidão de Regularidade Estadual e Municipal;

5.6. A regularidade fiscal da empresa contratada será verificada, mediante a consulta

efetuada por meio eletrônico;

5.7. Todos os custos com imposto, taxas, fretes e demais despesas que porventura

ocorrerem serão de responsabilidade da empresa contratada;

5.8. Havendo erro no documento de cobrança. A mesma ficará pendente e o pagamento

sustado até que a empresa contratada providencie as medidas saneadoras necessárias,

não ocorrendo, neste caso, quaisquer ônus por parte desta Prefeitura.

6. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE (Sem prejuízo das previstas em lei e no

Contrato)

6.1. Rejeitar, no todo ou em parte os produtos fornecidos em desacordo com as

especificações contidas no Termo de Referência e na proposta;

6.2. Efetuar o empenho da despesa, garantindo o pagamento das obrigações assumidas,

após a aprovação do fornecimento do objeto do contrato, na forma prevista neste

instrumento;

6.3. Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a CONTRATADA, após

Termo de Aceite Definitivo e de acordo com as condições acordadas entre as partes;

6.4. Notificar, Formal e Tempestivamente, a CONTRATADA sobre as irregularidades

observadas no cumprimento do Contrato, bem como, sobre os produtos fornecidos para
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substituição e ainda, sobre multas, penalidades e quaisquer débitos de sua

responsabilidade;

6.5. Aplicar as Sanções Administrativas contratuais pertinentes, em caso de

inadimplemento;

6.6. Providenciar o acesso de pessoal autorizado da CONTRATADA quando do

fornecimento dos produtos, para o bom desempenho do cumprimento do objeto;

6.7. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela

CONTRATADA, proporcionando todas as condições para que a mesma possa cumprir

suas obrigações dentro dos prazos estabelecidos;

6.8. Acompanhar e fiscalizar o objeto do contrato por meio de um representante da

Administração especialmente designado para tanto, bem como atestar na nota

fiscal/fatura, o efetivo fornecimento e o seu aceite.

7. DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E DO CONTRATO:
7.1. Para a contratação em tela será formalizado Contrato Administrativo, estabelecendo

em suas cláusulas todas as condições, obrigações e responsabilidades entre as partes,

em conformidade com o Termo de Referência, Edital de Licitação e Proposta de Preços

da empresa considerada vencedora;

7.2. A Ata de Registro de Preços terá validade de 6 (seis) meses, podendo se prorrogado

por iguais períodos, mediante a concordância de ambas as partes e interesse público.

8. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:
8.1. A disciplina das infrações e sanções administrativas aplicáveis no curso da licitação e

da contratação deverão estar previstas no Edital e contrato.

9. DA MODALIDADE E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:
9.1. Fundamenta-se esta aquisição na lei 8.666/93, e alterações posteriores; e no

DECRETO n° 7.892, de 23 de janeiro de 2013 e alterações posteriores;

9.2. Para a aquisição deste objeto poderá ser empregada a modalidade de licitação

denominada PREGÃO PRESENCIAL, a qual observará os preceitos de direito público e,

que será regida pela Lei Federal nº. 10.520 de 17 de julho de 2002 aplicando-se

subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas
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alterações, pela Lei Complementar nº. 123 / 2006 e suas alterações, pelo Decreto

Municipal que regulamenta a matéria e outras normas aplicáveis à espécie.

10. DO CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS:
- Menor Preço por item.

11. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:
11.1. A Administração poderá revogar a licitação ou rescindir o contrato, por motivo de

interesse público e deverá realizar a anulação da licitação quando houver ilegalidade,

sendo de ofício ou mediante provocação de terceiro;

11.2. A CONTRATADA responderá de maneira absoluta e inescusável pela execução do

objeto, assumindo inteira, total e exclusiva responsabilidade pelos produtos fornecidos;

11.3. Os casos omissos no Termo de Referência deverão ser supridos pela Lei nº.

8.666/1993 e suas alterações, bem como as dúvidas suscitadas deverão ser esclarecidas

pela Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão – SEMOB, situada na Tv. Quintino

Bocaiuva, n 2643, Bairro Estrela, Castanhal/ Pa.

11.4. Fica estabelecido o Foro da Comarca de CASTANHAL, Estado do Pará, para dirimir

quaisquer dúvidas oriundas das avenças.

12 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

12.1 - A qualificação técnica do licitante e dos responsáveis (eis) técnico (s) deverá ser

comprovada da seguinte maneira:

12.2- Capacidade Técnico-Operacional (qualificação da empresa licitante):

a) Certidão de Registro e Quitação da empresa perante o conselho de classe respectivo

de sua região, dentro do prazo de validade e devidamente atualizada em todos os seus

dados cadastrai se contratuais. No caso de licitantes sediadas em outros Estados, o

Certificado de Registro emitido pelo conselho de classe da respectiva região de origem

deverá conter o visto do conselho de classe do Estado do Pará.

b) Comprovação de que possui em seu quadro permanente na data prevista para

abertura deste procedimento licitatório, profissionais com formação em engenharia civil

e/ou arquitetura e engenharia ambiental, relativa ao objeto desta licitação.

b.1) Para fins deste edital, a comprovação de que o responsável técnico (engenheiro civil

e/ou arquiteto e engenheiro ambiental) indicado pela empresa licitante na Certidão de
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Registro e Quitação do conselho de classe respectivo de sua região pertencem ao seu

quadro permanente se dará da seguinte forma: - se o profissional for proprietário ou sócio

da empresa: mediante a apresentação do contrato social, na forma do Item

12.3 da Cláusula décima terceira.

a) se o profissional for empregado da empresa: mediante a apresentação da cópia

autenticada da carteira de trabalho e previdência social (páginas relativas a identificação

e contrato de trabalho) e da Ficha ou Livro de Registro de Empregados. - se o

profissional for contratado: mediante a apresentação do contrato firmado entre o

profissional e a empresa licitante.

b) Relação das instalações de britagem e usina de asfalto a quente, todos com Licença

de Operação LO) emitida pelo órgão ambiental competente, cujas cópias devem figurar

em anexo:

c) No caso em que quaisquer das instalações de britagem e usina de asfalto não forem

de propriedade do licitante, deverá ser apresentada declaração de disponibilidade do

proprietário para atendimento do presente Edital, cumpridas as determinações do

subitem anterior

d) Declaração de que a usina está localizada a uma distância até 50km em relação à

obra no (município de Castanhal/Pará) que permita que a massa asfáltica seja entregue

dentro dos limites de temperatura estabelecidos pelas normas do DAER, assinada pelo

representante legal da licitante;

e) Apresentação do projeto completo de engenharia do CBUQ a ser controlado pela

fiscalização de acordo com as especificações de serviços constante do Termo de

Referência e seus anexos.

f) Licença de Operação da Usina de Asfalto emitida pelo órgão de proteção ambiental

competente; (apenas para CBUQ e CBUF);

g) A empresa licitante devera possuir laboratório de ensaios tecnológico próprio ou de

terceiros, que comprovem a boa qualidade dos serviços executados exigidos conforme

ABNT;

h) A empresa licitante terá que possuir laboratorista com formação técnica; 10.3.1.2 -

Capacidade Técnico-Profissional (qualificação dos responsáveis técnicos):

12.3.1.2 - Capacidade Técnico-Profissional (qualificação dos responsáveis técnicos):
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a) Certidão de Registro e Quitação do conselho de classe respectivo dos responsáveis

técnicos (engenheiro civil e/ou arquiteto e engenheiro ambiental) da obra, dentro do prazo

de validade;

b) Certidão de Acervo Técnico Profissional - CAT que comprove a experiência anterior

dos responsáveis técnicos (engenheiro civil e/ou arquiteto e engenheiro ambiental) em

execução de obras com características semelhantes ao objeto desta licitação. c)

Anotação de Responsabilidade Técnica – ART que comprove o início e conclusão de

obras com características, quantidades e prazos compatíveis ao objeto desta licitação;

12.3.2 – Declaração formal de que o licitante possui em disponibilidade equipamentos

necessários são atendimento desta licitação.

CASTANHAL (PA),19 de maio de 2022

ANEXO I

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (DESONERADA)
OBRA: Serviços de Pavimentação e Drenagem de Ruas da Agrovila de Macapazinho BDI

DATA
ÁREA: Extensão Total :11000,00 m/ Largura Total:11m 10/05/2022

LOCAL: VICINAL A PA -136- ATÉ A PONTE 30,01%
VERSÃO

REF: SINAPI (10/2021)/SICRO(07/2021)/E SEDOP (09/2021)- DESONERADO 01

ÍTEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANTIDADE CUSTO
UNITÁRIO

CUSTO
PARCIAL

CUSTO
TOTAL

1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA
OBRA TOTAL R$ 86.645,80
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1.1 CPU-01 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA
OBRA un. 1,00 R$

66.648,00
R$
86.645,80 R$ 86.645,80

2
MOBILIZAÇÃO E
DESMOBILIZAÇÃO DE
EQUIPAMENTOS

TOTAL R$ 23.950,44

2.1 CPU-02
MOBILIZAÇÃO E
DESMOBILIZAÇÃO DE
EQUIPAMENTOS

un. 1,00 R$
18.422,69

R$
23.950,44 R$ 23.950,44

3 SERVIÇOS PRELIMINARES TOTAL R$ 124.835,80

3.1 SEDOP-
011340

Placa de obra em lona com
plotagem de gráfica m² 36,00 R$

174,57
R$
226,95 R$ 8.170,20

3.2 SEDOP-
010767

Barracão de madeira (incl.
instalações) m² 140,61 R$

528,90
R$
687,60 R$ 96.686,29

3.3 SINAPI-
98525

LIMPEZA MECANIZADA DE
CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO
E PEQUENAS ÁRVORES
(DIÂMETRO DE TRONCO MENOR
QUE 0,20 M), COM TRATOR DE
ESTEIRAS.AF_05/2018

m² 30000,00 R$
0,32

R$
0,42 R$ 12.480,49

3.4 SINAPI-
100982

CARGA, MANOBRA E DESCARGA
DE ENTULHO EM CAMINHÃO
BASCULANTE 10 M³ - CARGA
COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA
(CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP)
E DESCARGA LIVRE (UNIDADE:
M3). AF_07/2020

m³ 585,00 R$
7,36

R$
9,57 R$ 5.597,50

3.5 SINAPI-
93588

TRANSPORTE COM CAMINHÃO
BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA
URBANA EM LEITO NATURAL
(UNIDADE: M3XKM).
AF_07/2020

m³.Km 585,00 R$
2,50

R$
3,25 R$ 1.901,32

4
TERRAPLENAGEM
(RECOMPOSIÇÃO DA
CICLOFAIXA)

TOTAL R$ 460.218,06

4.1 SICRO-
4016007

Escavação e carga de material de
jazida com trator de 97 kW e
carregadeira de 1,72 m

m³ 15000,00 R$
3,66

R$
4,76 R$ 71.372,80

4.2 SICRO-
5502978

Compactação de aterros a 100%
do Proctor normal m³ 15000,00 R$

3,69
R$
4,80 R$ 71.957,82

4.3 SINAPI-
93588

TRANSPORTE COM CAMINHÃO
BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA
URBANA EM LEITO NATURAL
(UNIDADE: M3XKM).
AF_07/2020

m³.Km 97500,00 R$
2,50

R$
3,25 R$ 316.887,44

5 PAVIMENTAÇÃO TOTAL R$ 6.139.909,58
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5.1 SICRO-
4011211 Regularização do subleito m² 117000,00

R$
0,84

R$
1,09 R$ 127.769,01

5.2 SICRO-
4011227

Sub-base de solo estabilizado
granulometricamente sem
mistura commaterial de jazida

m³
11700,00

R$
8,28

R$
10,76 R$ 125.943,74

5.3 SICRO-
4011219

Base de solo estabilizado
granulometricamente sem
mistura commaterial de jazida

m³
11700,00

R$
8,80

R$
11,44 R$ 133.853,25

5.4 SINAPI-
96402

EXECUÇÃO DE PINTURA DE
LIGAÇÃO COM EMULSÃO
ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019

m²
117000,00

R$
2,45

R$
3,19 R$ 372.659,63

5.5 SINAPI-
95995

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM
APLICAÇÃO DE CONCRETO
ASFÁLTICO, CAMADA DE
ROLAMENTO - EXCLUSIVE
CARGA E TRANSPORTE.
AF_11/2019

m³

3510,00

R$
1.168,60

R$
1.519,24 R$ 5.332.531,10

5.6 SICRO-
4011352 Imprimação com asfalto diluído m² 117000,00

R$
0,31

R$
0,40 R$ 47.152,85

6 TRANSPORTE TOTAL R$ 550.042,74

6.1 SINAPI-
93588

TRANSPORTE COM CAMINHÃO
BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA
URBANA EM LEITO NATURAL
(UNIDADE: M3XKM).
AF_07/2020

m³.Km 117000,00 R$
2,50

R$
3,25 R$ 380.264,93

6.2 SINAPI-
100970

TRANSPORTE COM CAMINHÃO
TANQUE DE TRANSPORTE DE
MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000
L, EM VIA URBANA EM
REVESTIMENTO PRIMÁRIO
(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

T.Km 82134,08 R$
1,59

R$
2,07 R$ 169.777,81

7 DRENAGEM TOTAL R$ 789.739,68

7.1 SINAPI-
90082

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE
VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M
(MÉDIA MONTANTE E
JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO
POR TRECHO), ESCAVADEIRA
(0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5
M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA,
EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE
INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

m³ 258,93 R$
9,95

R$
12,94 R$ 3.349,39

7.2 SICRO-
0804181

Corpo de BDTC D = 0,80 m PA1 -
areia, brita e pedra de mão
comerciais

m 115,08 R$
777,10

R$
1.010,27 R$ 116.261,83

7.3 SICRO-
0804101

Boca de BSTC D = 0,80 m -
esconsidade 0° - areia e brita und 14,00 R$

1.039,48
R$
1.351,38 R$ 18.919,28
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comerciais - alas retas

7.4 SICRO-
2004505

Reaterro e compactação em vala
de dreno com geocomposto m³ 185,28 R$

15,77
R$
20,50 R$ 3.798,55

7.5 SICRO-
2003943

Meio fio de concreto - MFC 03
moldado no local com extrusora
e concreto usinado - areia e brita
comerciais

m 20000,00 R$
23,89

R$
31,06 R$ 621.164,38

7.6 SICRO-
2003385

Entrada para descida d'água -
EDA 01 - areia e brita comerciais und 14,00 R$

48,40
R$
62,92 R$ 880,91

7.7 SICRO-
2003407

Descida d'água de aterros em
degraus - DAD 02 - areia e brita
comerciais

m 63,00 R$
226,59

R$
294,58 R$ 18.558,45

7.8 SICRO-
2003449

Dissipador de energia - DEB 01 -
areia e pedra de mão comerciais und 14,00 R$

373,99
R$
486,21 R$ 6.806,89

8 SINALIZAÇÃO VIÁRIA TOTAL R$ 636.938,37

8.1 SINAPI-
102501

PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE
OU ZEBRADA COM TINTA
ACRÍLICA, E = 30 CM,
APLICAÇÃO MANUAL.
AF_05/2021

m² 9000,00 R$
19,02

R$
24,73 R$ 222.542,73

8.2 SINAPI-
102501

PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE
OU ZEBRADA COM TINTA
ACRÍLICA, E = 30 CM,
APLICAÇÃO MANUAL.
AF_05/2021

m² 284,00 R$
19,02

R$
24,73 R$ 7.022,46

8.3 SICRO-
5213444

Placa de regulamentação em
aço, R1 lado 0,248 m - película
retrorrefletiva tipo I + SI

un 16,00 R$
221,44

R$
287,88 R$ 4.606,13

8.4 SICRO-
5213464

Placa de advertência em aço,
lado de 0,60 m - película
retrorrefletiva tipo I + SI

un 8,00 R$
221,44

R$
287,88 R$ 2.303,07

8.5 SICRO-
5213441

Placa de regulamentação em aço
D = 0,80 m - película
retrorrefletiva tipo I + SI

un 8,00 R$
384,28

R$
499,58 R$ 3.996,67

8.6 SICRO-
5216111

Suporte para placa de sinalização
em madeira de lei tratada 8 x 8
cm - fornecimento e implantação

un 32,00 R$
100,34

R$
130,45 R$ 4.174,31

8.7 SICRO-
5219644

Tachão refletivo em resina
sintética - monodirecional -
fornecimento e colocação

un 5400,00 R$
55,88

R$
72,65 R$ 392.293,00

TOTAL
R$
8.812.280,47
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