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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 438/2021
EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 001/2021
Concorrência nº 001/2021
Processo Administrativo nº 438/2021
Abertura: 2 4 / 0 1 / 2 0 2 2
Horário: 09:00 horas
Tipo: MENOR PREÇO GLOBAL
Modo de execução: EMPREITADA GLOBAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, SOB O REGIME DE EMPREITADA GLOBAL
(FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA) PARA PAVIMENTAÇÃO
ASFÁLTICA EM CBUQ NA “ROTA TURÍSTICA PELOS CAMINHOS DO PÃO E DO
VINHO”, TRECHO DO MUNICÍPIO DE SANTA TEREZA/RS A DIVISA COM O
MUNICÍPIO DE ROCA SALES/RS, EXTENSÃO DE 3,194KM.
A PREFEITA MUNICIPAL DE SANTA TEREZA-RS, no uso de suas atribuições, torna público, para
conhecimento dos interessados, que, às nove horas, do dia vinte e quatro de janeiro do ano de dois mil e
vinte e dois, na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Santa Tereza, situada na Av. Itália, nº 474, Bairro
Centro, se reunirá a Comissão Permanente de Licitações, designada pela Portaria nº 5.403/2021, de 05 de
novembro de 2021, com a finalidade de receber os envelopes de habilitação e propostas, visando a
contratação do objeto deste edital, processando-se esta licitação nos termos da Lei Federal nº 8.666, de 21
de junho de 1993 e alterações posteriores, Lei Complementar Federal 123, de 14 de dezembro de 2006 e
alterações posteriores, com aplicação subsidiária das demais regulamentações pertinentes, bem como pelas
condições previstas neste Edital e seus anexos.
Não havendo expediente na data acima mencionada por decretação de feriado ou outro fato
superveniente, a sessão pública será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no
mesmo horário, independentemente de novacomunicação.
1 – DO OBJETO
1.1 A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa, sob o regime de empreitada global
(fornecimento de material e mão de obra) para pavimentação asfáltica em CBUQ na “ROTA TURÍSTICA PELOS
CAMINHOS DO PÃO E DO VINHO”, TRECHO DO MUNICÍPIO DE SANTA TEREZA/RS A DIVISA COM O
MUNICÍPIO DE ROCA SALES/RS, EXTENSÃO DE 3,194KM, conforme especificações do memorial descritivo e
demais anexos, integrantes deste Edital.
1.2 O valor máximo global para esta obra será de R$ 5.906.689,52 (cinco milhões, novecentos e seis mil,
seiscentos e oitenta e nove reais e cinquenta e dois centavos).
2 – DA PARTICIPAÇÃO
2.1 Poderão participar desta licitação quaisquer licitantes que:
2.1.1 detenham atividade pertinente e compatível com o objeto desta licitação;
2.1.2 atendam aos requisitos de habilitação e demais exigências desta licitação.
2.2 Não poderão concorrer neste Processo Licitatório:
2.2.1 cujos objetos sociais não sejam compatíveis com o objeto desta licitação;
2.2.2 suspensas de participar de licitação ou impedidas de contratar com este Município de Santa Tereza/RS;
2.2.3 declaradas inidôneas para licitar e contratar com a Administração Pública em qualquer esfera de
governo;
2.2.4 impedidas de licitar e contratar com o Município de Santa Tereza/RS;
2.2.5 empresas que estejam em débito com o Município de Santa Tereza/RS;
2.2.6 empresas com processo de falência ou concordata, concurso de credores, dissolução, recuperação ou
liquidação judicial ou extrajudicial;
2.2.7 empresas que estejam reunidas em consórcio ou coligação;
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2.2.8 empresas que não fizerem chegar às mãos da Comissão de Licitação até a data e horário designados
neste instrumento, os envelopes 1 e 2 previstos neste instrumento.
2.2.9 Da mesma forma, não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução de obra
ou serviço e do fornecimento de bens a eles necessários, nos termos do artigo 9º da Lei Federal n° 8.666, de
21 de junho de 1993:
a) o autor do projeto básico ou executivo, pessoa física ou jurídica;
b) empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou executivo ou
da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do
capital com direito a voto ou controlador, responsável técnico ou subcontratado;
c) não poderão participar desta licitação as empresas que possuam sócio(s), gerente(s) ou diretor(es), que
sejam cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau,
inclusive, de membros ou de servidores ocupantes de cargo de direção, chefia ou assessoramento no âmbito
do Município de Santa Tereza/RS.
3 – DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES
3.1 Para participação no certame, a licitante, além de atender as exigências deste Edital, deverá apresentar
os seus documentos de habilitação e sua proposta de preço em envelopes distintos, lacrados, não
transparentes, identificados, respectivamente, como de nº 01 e nº 02, para o que sugere a seguinte inscrição:
AO MUNICÍPIO DE SANTA TEREZA
ENVELOPE Nº 01 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
EDITAL de CONCORRÊNCIA Nº 001/2021
PROPONENTE (RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA + CNPJ)
AO MUNICÍPIO DE SANTA TEREZA
ENVELOPE Nº 02 – PROPOSTA DE PREÇOS
EDITAL de CONCORRÊNCIA Nº 001/2021
PROPONENTE (RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA + CNPJ)
3.2 Os envelopes Nº 01 (HABILITAÇÃO) E Nº 02 (PROPOSTA), deverão ser entregues no Departamento de
Compras e Licitações da Prefeitura Municipal de Santa Tereza/RS, Av. Itália, nº 474, Bairro Centro, até a data
e horário designados neste Edital, não sendo aceitos licitantes ou envelopes retardatários.
4 – DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO
4.1 O credenciamento será necessário somente para as empresas licitantes que se fizerem presentes no
momento de abertura dos envelopes. Será admitido apenas um representante por empresa, o qual deverá
estar munido de documento com foto.
4.2 Para fins de credenciamento, a licitante poderá se fazer representar por Sócio- Gerente/Diretor,
Credenciado ou Procurador, os quais deverão estar, obrigatoriamente, munidos do Estatuto ou Contrato
Social em vigor, devidamente registrado; ou documento de eleição de seus administradores, em se tratando
de sociedade comercial ou de sociedade por ações; ou inscrição do ato constitutivo, acompanhado de prova
de diretoria em exercício, no caso de sociedade civil; ou decreto de autorização, no qual estejam expressos
seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura e para prática
de todosos demais atos inerentes ao certame, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no País; ou registro comercial, se empresa individual.
4.2.1 O credenciamento do representante da licitante, que não seja sócio da empresa, far-se-á mediante a
apresentação da Carta de Credenciamento (ANEXO V) ou Instrumento Público ou Particular de Procuração,
conferindo poderes para a prática de todos os atos da licitação, em especial para renunciar ao prazo recursal.
4.2.2 Caso seja apresentado Carta de Credenciamento ou Instrumento Público ou Particular, deverá conter
assinatura reconhecida em cartório, sendo que deverá estar acompanhado do ato que demonstre que o
outorgante tem poderes para tanto.
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4.3 Em todos os casos, deverá ser entregue cópia autenticada do documento com foto do representante
legal, credenciado ou procurador que se fizer presente à(s) sessão(ões).
5 – DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO – ENVELOPE Nº 01
5.1 As empresas interessadas em participar do pleito em destaque, deverão apresentar a documentação a
seguir indicada, em via, original ou cópia autenticada por Tabelião ou, por autenticação digital ou,
previamente, por servidor desta municipalidade ou publicação em órgão de imprensa oficial, obedecendo,
rigorosamente, os prazos fixados neste Edital. Os documentos expedidos pela INTERNET poderão ser
apresentados em sua forma original ou cópia reprográfica sem autenticação. O ENVELOPE N° 01 deverá
conter a seguinte documentação:
5.1.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA:
a) ato constitutivo, Estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em caso de sociedades
comerciais e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores; ou indicação do ato constitutivo, no caso de Sociedades Civis, acompanhada de prova,
indicando a diretoria em exercício ou Decreto de autorização, devidamente arquivado, em se tratando de
empresa estrangeira em funcionamento nos pais ou Registro Comercial no caso de empresa individual;
b) documento com foto e CPF do Diretor/Sócio Administrador/Procurador (de quem será o responsável pelo
contrato);
c) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);
d) prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo à sede do
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
e) alvará de localização e funcionamento fornecido pelo Município da sede da pessoa jurídica;
f) declaração de Idoneidade, declarando não estar suspenso da participação em licitações, nem impedido a
contratar com o Poder Público e inexistência de fato superveniente e de não possuir em seu quadro societário,
servidor público da ativa (ANEXO I);
g) declaração que atende ao disposto no art. 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal (ANEXO II);
h) apresentação de declaração de desistência de prazo recursal, opcionalmente, assinada pelo
representante legal da licitante (ANEXO IV);
i) a empresa que quiser gozar dos benefícios previstos pela Lei Complementar 123/2006 e suasalterações e
Lei Complementar 147, de 07 de agosto de 2014, deverá apresentar, a Certidão Simplificada expedida pela
Junta Comercial ou declaração assinada pelo contador (ANEXO III), do ano corrente (2022), comprovando
enquadramento como microempresa/empresa de pequeno porte, para fins de aplicação dos benefícios da
Lei Complementar nº 123/2006 e suas alterações. No caso do licitante se enquadrar com
Microempreendedor Individual (MEI), a comprovação do enquadramento será realizada através do
Certificado da Condição de Microempreendedor Individual (CCMEI);
j) as cooperativas de consumo que tenham auferido, no ano calendário anterior, receita bruta até o limite
de R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais), também gozarão dos benefícios previstos nos art.
42 a 45 da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, conforme o disposto no art. 34, da Lei 11.488,
de 15 de junho de 2007, desde que também apresentem o(s) documento(s) citado(s) na letra anterior (item
5.1.1, letra “i”) deste edital.
5.1.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:
a) prova de regularidade com a Fazenda Federal;
b) prova de regularidade com a Fazenda Estadual;
c) prova de regularidade com a Fazenda Municipal, do domicílio ou sede da licitante;
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d) prova de regularidade (CRF) junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);
e) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante apresentação de
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).
5.1.2.1 A microempresa e a empresa de pequeno porte, bem como a cooperativa que possuir restrição em
qualquer dos documentos de regularidade fiscal e trabalhista, previstos neste edital,terá sua habilitação
condicionada à apresentação de nova documentação, que comprove a sua regularidade em 05 (cinco) dias
úteis, a contar da data em que for declarada como vencedora docertame.
5.1.2.2 O benefício de que trata o item anterior não eximirá a microempresa, a empresa de pequeno porte
e a cooperativa, da apresentação de todos os documentos, ainda que apresentem alguma restrição.
5.1.2.3 O prazo de que trata o item 5.1.2.2 poderá ser prorrogado, uma única vez, por igual período, a
critério do Município, desde que seja requerido pelo interessado, de forma motivada e durante o transcurso
do respectivo prazo.
5.1.2.4 A não regularização da documentação, no prazo fixado, implicará na decadência do direito à
contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis, sendo facultado à Administração convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.
5.1.2.5 As informações relativas à habilitação são de inteira responsabilidade do informante, que
responderá cível e criminalmente por estas.
5.1.3 QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA
a) certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede da pessoa
jurídica, em prazo não superior a 30 (trinta) dias;
b) balanço patrimonial e demonstração contábil do último exercício social, já exigíveis e apresentados na
forma da Lei, devidamente assinada pelo contador responsável e diretor/sócio, que comprovem a boa
situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancete ou balanço provisório, podendo
ser atualizado por índices oficiais quando encerrado há mais de três meses da data da apresentação da
proposta.
c) declaração firmada por contador, que comprove a boa situação financeira da empresa, cujos índices
mínimos aceitáveis devem ser apurados pela aplicação da seguinte fórmula:
AC
LIQUIDEZ CORRENTE:
---------= índice mínimo: 1,00
PC
AC + ARLP
LIQUIDEZ GERAL: ------------------------------------------ = índice mínimo: 1,00
PC + PELP
Onde: AC = Ativo Circulante; ARLP = Ativo Realizável a Longo Prazo; PC = Passivo Circulante; PELP =
Passivo Exigível a Longo Prazo.
5.1.4 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
a) prova de registro ou inscrição da empresa licitante e de seu(s) responsável(is) técnico(s) na entidade
profissional competente (CREA), sendo que os certificados expedidos pelos Conselhos de outras regiões, cuja
circunscrição não seja a do Rio Grande do Sul, deverão receber o visto do CREA-RS (Resolução nº 266/97,
artigo 4º, CONFEA);
b) comprovação de aptidão técnica operacional para a execução de obra de características, quantidades e
prazos compatíveis (equivalente ou superior) com a do objeto desta licitação, através de atestado técnico
fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente registrado na entidade profissional
competente (CREA), contendo, no mínimo, as seguintes informações: identificação do(s) contratante(s) e
do(s) contratado(s); tipo ou natureza da obra; localização da obra; período de execução, incluindo as datas
de inicio e término, descrição dos serviços executados e suas quantidades;
c) comprovação da capacitação técnico-profissional: comprovação do licitante de possuir em seu quadro
permanente, na data prevista para entrega da proposta, profissional de nível superior ou outro devidamente
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reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de
obra ou serviço de características, quantidades e prazos compatíveis (equivalente ou superior) com a do
objeto desta licitação, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente registrado
na entidade profissional competente (CREA);
c.1) poderá ser apresentado o mesmo atestado para fins de comprovação dos itens “b” e “c”, desde que
o(s) responsável(is) técnico(s) seja citado no mesmo atestado, devidamente registrados na entidade
profissional competente (CREA);
c.2) o(s) profissional(is) indicado(s) pelo licitante para fins de comprovação da capacitação técnicoprofissional de que trata o item “c” deverá (ão) participar da obra objeto desta licitação, admitindo-se a
substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela
administração;
d) relação explicita e declaração formal de sua disponibilidade, sob as penas da lei, das instalações, do
aparelhamento e do pessoal técnico, disponíveis para a realização do objeto desta licitação, bem como
indicação e qualificação de cada um dos membros da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos.
O aparelhamento mínimo exigido é:
EQUIPAMENTOS
Usina de asfalto a quente
Vibroacabadora de asfalto
Rolo compactador liso
Rolo compactador de pneus
Caminhão espargidor
Caminhões basculante
Escavadeira hidráulica
Motoniveladora
Caminhão pipa
Rolo campactador corrugado
Trator de esteira
Retroescavadeira
Vassoura mecânica

QUANTIDADE
1
1
1
1
1
10
2
1
1
1
1
1
1

e) atestado de visita ao local da obra fornecido pelo por esta Prefeitura, comprovando que a licitante esta
ciente do local e das necessidades especificas, sendo que as visitas ao local da obra serão no período de até
o segundo dia útil anterior a data da licitação, mediante agendamento com o Eng. Márcio André Cella,
através do telefone 54-3462-1033, com saída da sede da Prefeitura Municipal, na Av. Itália, nº 474, Bairro
Centro (ANEXO VI);
f) indicação da disponibilidade e localização da Usina de Asfalto e britagem para fornecimento do CBUQ e da
brita graduada, acompanhada da Licença de Operação da Usina, emitida pelo órgão ambiental competente
FEPAM ou Município em vigor. Se a usina e a britagem não for de propriedade do licitante, deverá ser
atendidos da mesma forma todas as exigências do edital (comprovação de localização), além de um termo
de compromisso público de fornecimento emitido pelo proprietário, constando no mesmo os quantitativos
de CBUQ a serem atendidos no prazo previsto, com menção explícita à presente licitação e firma reconhecida
do proprietário;
f.1) devido a natureza do Concreto Betuminoso Usinado à Quente, deve ser resguardada a relação
Temperatura/Viscosidade, assim, é fundamental a proximidade da usina com o local da obra. Entende-se
para tanto uma distância máxima de 60 Km ou um tempo máximo de deslocamento de até 90 minutos,
preservando as especificações conforme DAER (DAER – ES – P 16/91).
5.2 Não serão admitidos documentos com rasuras.
5.3 À exceção das certidões negativas federais, cujo próprio teor informa que são válidas tanto para matriz
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quanto para filiais, todos os documentos exigidos nesta licitação deverão ser pertinentes à razão social que
ora se habilita, ou seja, ao mesmo CNPJ.
6 – PROPOSTA DE PREÇO – ENVELOPE Nº 02
6.1 As propostas deverão ser apresentadas no ENVELOPE Nº 02, em uma via preenchida por meio mecânico,
sem emendas, rasuras, ressalvas ou entrelinhas, identificadas com a razão social da licitante, aposição do
carimbo (substituível pelo papel timbrado) com o nº do CNPJ, devidamente assinada, contendo,
necessariamente os preços expressos em valores unitários de cada um dos itens da planilha orçamentária,
o total do material, o total da mão de obra, o valor total geral de cada item (com BDI) e o total geral (com
BDI), acompanhada da planilha de BDI, e cronograma físico-financeiro, obedecendo ao preenchimento de
todos os valores unitários e totais, conforme ordem numérica estabelecida na planilha orçamentária em
anexo a este edital, sob pena de classificação da proposta.
6.1.1 Nos preços propostos, deverão estar inclusas todas as despesas com fretes, equipamentos,
equipamentos mecânicos, viaturas, recursos humanos e materiais, encargos fiscais, sociais, fiscalizatórios
(ART’s), comerciais, previdenciários e trabalhistas, bem como quaisquer outras despesas que se fizerem
necessárias ao cumprimento das obrigações contratuais decorrentes desta Licitação.
6.2 O prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias, a contar do seu recebimento.
6.3 A licitante deverá indicar na proposta a conta bancária, endereço, telefone e e-mail.
6.4 Não serão levadas em consideração quaisquer vantagens não previstas neste edital, tampouco as
propostas que contiverem apenas o oferecimento de redução sobre a proposta de menor preço global.
6.5 Quaisquer inserções na proposta que visem modificar, extinguir ou criar direitos, sem previsão no edital,
serão tidas como inexistentes, aproveitando-se a proposta no que não for conflitante com o instrumento
convocatório.
7 – DO JULGAMENTO
7.1 Abertos os trabalhos pela Comissão de Licitações, nenhum outro documento será recebido, nem serão
permitidos quaisquer adendos, acréscimos ou modificações à documentação e proposta apresentadas.
7.2 Aberto o ENVELOPE Nº 01 (DOCUMENTAÇÃO/HABILITAÇÃO), os documentos serão apresentados a
todos as licitantes presentes e rubricadas todas as folhas pelos seus representantes presentes e membros
da Comissão de Licitação, não implicando a rubrica em reconhecida validade de seu conteúdo, mas tão
somente de sua existência.
7.3 A licitação transcorrerá em sessão pública, sendo que somente um representante legal ou agente
credenciado de cada licitante terá direito a manifestação.
7.4 Para efeitos deste Edital, serão considerados inabilitados os licitantes que deixarem de apresentar
integralmente a documentação solicitada no prazo estipulado ou apresentá-la com vícios ou defeitos
substanciais que impeçam, dificultem ou impossibilitem seu entendimento.
7.5 Proclamado o resultado da fase de habilitação, se todos os concorrentes, habilitados ou não,
renunciarem ao direito de interpor recurso, a Comissão de Licitações procederá de imediato à abertura dos
ENVELOPES Nº 02 (PROPOSTA), lavrando ata circunstanciada do evento.
7.6 Não ocorrendo o previsto no subitem 7.5, no local, o dia e a hora para abertura dos ENVELOPES Nº 02
(PROPOSTA) serão designados pela Comissão de Licitações, sendo devidamente comunicados aos licitantes.
7.7 Somente serão classificadas as propostas iguais ou inferiores à R$ 5.906.689,52 (cinco milhões,
novessentos e seis mil, seiscentos e oitenta e nove reais e cinquenta e dois centavos). Será desclassificada a
proposta condicional ou alternativa ou que ultrapassar o preço máximo proposto.
7.8 O julgamento das propostas far-se-á pelo tipo MENOR PREÇO GLOBAL, classificando-se em 1º lugar a
proposta que apresentar o menor preço global, constante do total geral com BDI.
7.9 O ENVELOPE Nº 02 das licitantes inabilitadas será disponibilizado, lacrado, no Departamento de
Compras e Licitações, para a retirada, após a homologação da licitação.
7.10 No caso de EMPATE, tanto real quanto ficto, a determinação do licitante vencedor, obedecerá aos
critérios fixados pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo realizado sorteio, em ato público,
com convocação prévia dos licitantes.
7.11 Entende-se como empate ficto aquelas situações em que as propostas apresentadas pela
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microempresa e empresa de pequeno porte ou pela cooperativa, sejam iguais ou superiores em até 10% (dez
por cento) à proposta de menor valor.
7.12 Ocorrendo o empate, na forma do item anterior, proceder-se-á da seguinte forma:
a) A microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa, detentora da proposta de menor valor,
poderá apresentar, no prazo de cinco (05) dias úteis, nova proposta, por escrito, inferior àquela considerada,
até então, de menor preço, situação em que será declarada vencedora do certame;
b) Se a microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa, convocada na forma da alínea
anterior, não apresentar nova proposta, inferior à de menor preço, será facultada, pela ordem de
classificação, às demais microempresas, empresas de pequeno porte ou cooperativas remanescentes, que
se enquadrarem na hipótese do item 5.1.1, alíneas “i” e “j” deste edital, a apresentação de nova proposta,
no prazo e na forma prevista na alínea a deste item;
c) Se houver duas ou mais microempresas e/ou empresas de pequeno porte e/ou cooperativas com
propostas iguais, será realizado sorteio para estabelecer a ordem em que serão convocadas para a
apresentação de nova proposta, na forma das alíneas anteriores.
7.13 Se nenhuma microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, satisfizer as exigências do
item 7.13 deste edital, será declarada vencedora do certame a licitante detentora da proposta
originariamente de menor valor.
7.14 O disposto nos itens 7.12 à 7.13 deste edital, não se aplica às hipóteses em que a proposta de menor
valor inicial tiver sido apresentada por microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa (que
satisfaça as exigências do item 5.1.1, alíneas “i” e “j”, deste edital).
7.15 Serão desclassificadas as propostas que não atendam às exigências do presente Edital e da Lei Federal
nº 8.666, de 21 de junho de 1993, bem como as que apresentarem proposta não vantajosa para o Município
de Santa Tereza/RS.
8 – DOS RECURSOS
8.1 Em todas as fases da presente licitação serão observadas as normas previstas nos incisos, alíneas e
parágrafos do artigo 109, da Lei nº 8.666/93, os quais, dentro dos prazos legais, deverão ser entregues de
forma escrita, protocolados no Setor de Protocolo da Prefeitura de Santa Tereza (não serão aceitos recursos
via fax ou e-mail).
9 – IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO
9.1 As impugnações ao ato convocatório da presente licitação, efetuadas por empresa interessada em ser
licitante, serão recebidas até o segundo dia útil anterior a data designada.
9.2 As impugnações ao ato convocatório da presente licitação, efetuadas por qualquer cidadão, serão
recebidas até 05 (cinco) dias úteis anteriores a data designada.
9.3 As impugnações deverão ser feitas por escrito e entregues pessoalmente no Setor de Protocolo da
Prefeitura Municipal de Santa Tereza/RS, Av. Itália, nº 474, Bairro Centro.
10 – DA ASSINATURA DO CONTRATO
10.1 Esgotados todos os prazos recursais, o Município de Santa Tereza/RS, convocará o vencedor para
assinar o contrato, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de decair do direitoà contratação, sem prejuízo
das sanções previstas no artigo 81 da Lei n.º 8.666/93.
10.2 O prazo de que trata o item anterior poderá ser prorrogado uma vez, pelo mesmo período.
10.3 Se, dentro do prazo, o convocado não assinar o contrato, a Administração convocará as licitantes
remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, em igual prazo e nas mesmas
condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços atualizados pelo critério previsto
neste edital, ou então revogará a licitação, sem prejuízo da aplicação da pena de multa, no valor
correspondente a 10% (dez por cento) do valor da propostavencedora e mais a suspensão temporária da
participação em licitação e impedimento decontratar com a Administração pelo prazo de até 05 (cinco) anos.
11 – DO PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA
11.1 O prazo de execução total da obra objeto desta licitação é de 07 (sete) meses divididos em 07 ETAPAS,
de acordo com o cronograma físico financeiro da obra, anexo a este edital.
11.1.1 A licitante vencedora só poderá iniciar a obra após receber a ORDEM DE INÍCIO DE SERVIÇOS, emitida
pelo Município, sendo que a empresa terá 05 (cinco) dias corridos para iniciar a obra.
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12 – DOS PAGAMENTOS
12.1 Os pagamentos, observadas as disposições do artigo 5º da Lei Federal nº 8.666, de 21/06/1993, serão
efetuados no prazo de, até 30 dias corridos, após o recebimento da nota fiscal, com vistoria e medição pelo
fiscal responsável, da seguinte forma, em 07 parcelas:
a) 1ª parcela = liberação de 10% do valor total da obra objeto desta licitação;
b) 2ª parcela = liberação de 15% do valor total da obra objeto desta licitação;
c) 3ª parcela = liberação de 15% do valor total da obra objeto desta licitação;
d) 4ª parcela = liberação de 15% do valor total da obra objeto desta licitação;
e) 5ª parcela = liberação de 15% do valor total da obra objeto desta licitação;
f) 6ª parcela = liberação de 15% do valor total da obra objeto desta licitação;
g) 7ª parcela = liberação de 15% do valor total da obra objeto desta licitação;
13 – DA FISCALIZAÇÃO E DO RECEBIMENTO DO OBJETO
13.1 O objeto e execução desta licitação será exercido pelo representante do Município de Santa Tereza/RS,
qual seja, o servidor Engenheiro Márcio André Cella, sendo responsável pelo seu acompanhamento e
fiscalização.
13.2 À fiscalização cabe:
a) registrar eventuais atos ou fatos que importem em descumprimento de cláusulas contratuais econdições
previstas neste Edital;
b) julgar a qualidade dos serviços e propor a aplicação de penalidades em conformidade com o prescrito na
Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e com o item 14 deste edital;
13.3 A fiscalização exercida pelo Contratante não isenta a cessionária das responsabilidades previstas no
Edital e no contrato.
13.4 Caso os serviços não atendam às exigências constantes do presente edital e seus anexos, a fiscalização
poderá solicitar ao setor competente o início de processo administrativo, para apuração da infração e
aplicação da penalidade cabível.
14 – DA VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO
14.1 O prazo do contrato, objeto da presente licitação será de 07 (sete) meses, contados da notificação da
ordem de serviço para início, sendo que a empresa terá o prazo máximo de 05 dias para iniciar a obra e o
restante do período para executá-la.
14.2 As alterações contratuais obedecerão ao disposto na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e
suas alterações.
15 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
15.1 As despesas decorrentes da execução do objeto deste contrato serão realizadas com recursos de
repasse e recursos próprios, às expensas da Secretaria Municipal de Obras, Saneamento e Trânsito, na
seguinte atividade funcional programática vigente no exercício de 2021:
05.01 SECRETARIA OBRAS E VIAÇÃO
PROJ/ATIV 1073 PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA MUNICIPAL ROTA
TURÍSTICA PELOS CAMINHOS DO PÃO E DO VINHO
(337) 44905100 Obras e instalações
(3372) 44905100 Obras e instalações
16 – DA EXTINÇÃO E RESCISÃO CONTRATUAL
16.1 Após recebimento final e definitivo da obra, considerar-se-á extinto o contrato.
16.2 Será rescindido o presente contrato nas hipóteses do artigo 78 da Lei Federal 8.666, de 21 de junho de
1993.
17 – DAS PENALIDADES
17.1 A licitante ou contratada que cometer qualquer conduta que infrinja as condições e prazos
estabelecidos no presente Edital, em contrato ou na legislação atinente a execução do objeto ficará sujeita,
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sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções, nos parâmetros a seguir
estabelecidos:
17.1.1 ADVERTÊNCIA ESCRITA em razão de reiteração de falhas que não caibam a aplicação de sanção mais
grave em virtude de serem corrigidas no prazo estipulado pela fiscalização;
17.1.2 MULTA quando descumpridos os prazos e condições ajustados, nos seguintes termos:
17.1.2.1 em decorrência do atraso na execução na razão de 0,25% (vinte e cinco centésimos por cento) por
dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela da obra inadimplida, até o limite de 10 % (dez por cento)
do valor do contrato;
17.1.2.2 em decorrência da execução da prestação de serviços em desacordo com o projeto executivo e
respectivos cadernos técnicos, na razão de 3% a 10% (três a dez por cento), conforme classificação de
gravidade da inconformidade diagnosticada pela fiscalização designada, seguindo a tabela de classificação
de inconformidades a seguir sobre o valor total da parcela inadimplida:
Inconformidade
Grave: quando coloca em risco a segurança da edificação e/ou a integridadefísica do
usuário ou de terceiros; quando são utilizados componentes estruturais ou de segurança
distintos das especificações técnicas contempladas no projeto executivo ou normas
especializadas; quando há inexecução total ou parcial do projeto;
Moderada: evidenciada pela perda da funcionalidade (parcial ou total) e/ou durabilidade
do elemento, sem afetar a segurança da edificação e/ou aintegridade física do usuário ou
de terceiros; quando é executada parcela da obra sem a prévia autorização do fiscal,
impedindo a fiscalização de parcela que a antecedia;
Leve: evidenciados aspectos estéticos e execuções construtivas distintas das
especificações técnicas contempladas no projeto executivo, sem afetar asegurança e a
solidez da obra;

Multa
10,00%

7,00%

3,00%

17.1.2.3 em decorrência do descumprimento das obrigações inerentes ao contrato, assumidas pela
empresa que não tenham valor definido em item de custo, tais como ausência de organização e higiene no
canteiro de obras; ausência de uniforme ou identificação de funcionárioda empresa; descumprimento de
técnicas e normas de segurança do trabalho e da segurança do trânsito; inadequação ou ausência de
equipamento e ferramentas adequadas a execução da obra; ausência de entrega de documentação exigida,
entre outros, após o prazo definido pela fiscalização para regularização, na razão de 1% (um por cento) sobre
o valor atualizado do contrato, por infração;
17.2 IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR com a Administração Municipal pelo prazo de até 24 (vinte
e quatro) meses e cancelamento do Certificado de Registro Cadastral emitido pelo Município, bem como
demais cominações legais, quando a empresa executora:
a) ensejar o retardamento do procedimento licitatório ou a execução do objeto, sem motivo justificado;
b) der causa à inexecução total ou parcial da obra, caracterizado pela recusa injustificada a assinatura do
contrato, recusa injustificada a entrega da documentação exigida para assinatura de contrato e/ou
pagamento, recusa injustificada ao início da execução dos serviços ou, ainda, pela paralisação ou abandono
da obra;
c) praticar atos fraudulentos na execução do contrato;
d) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal;
e) reiteração em falhas contratuais que caracterizem a incapacidade da empresa para execução dos serviços;
f) nas situações previstas no artigo 88 da Lei Federal 8.666, de 21 de junho de 1993;
g) nos casos de subcontratação sem autorização contratual.
17.3 DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até
que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida
sempre que a empresa executora ressarcir o Município pelos prejuízos causados e após decorrido o prazo da
penalidade de suspensão do item anterior.
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17.4 Será assegurada à empresa executora o direito à ampla defesa e ao contraditório, previamente à
aplicação das penalidades.
17.5 O valor correspondente de qualquer multa aplicada à empresa executora poderá serdescontado da
garantia contratual apresentada, caso houver, ou dos créditos decorrentes do contrato, ou, ainda, ser
cobrada pelos meios cabíveis.
17.6 As multas e seu pagamento não eximirão a empresa de ser acionada judicialmente pela
responsabilidade civil derivada de perdas e danos, decorrentes das infrações cometidas.
17.7 As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no caso das
multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.
17.8 Após a concessão do contraditório e ampla defesa, as penalidades terão efeitos jurídicos com a
publicação na Imprensa Oficial do Município, exceto a discriminada no subitem 18.1.1, aqual terá efeito
com a comunicação formal diretamente à empresa executora.
18 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
18.1 O licitante é responsável pela fidelidade das informações e dos documentos apresentados.
18.2 As dúvidas quanto à interpretação de qualquer parte deste Edital, assim como esclarecimentos sobre
quaisquer incorreções ou discrepâncias encontradas no mesmo, bem como solicitações de informações
adicionais, deverão ser formuladas ao Departamento deCompras e Licitações da Prefeitura Municipal de
Santa Tereza, localizada na Av. Itália, nº 474, Bairro Centro, cidade de Santa Tereza – RS, CEP 95715-000 ou
através do telefone 54-3462-1033.
18.3 Qualquer cancelamento, anulação, suspensão, revogação, republicação ou retificação do Edital, serão
devidamente publicados no site www.santatereza.rs.gov.br, sendo desnecessário e impertinente ligar para
confirmar a realização da sessão, bastando a consulta ao endereço referido.
18.4 O contrato poderá ser modificado, rescindido ou alterado consoante o disposto na Lei Federal 8.666,
de 21 de junho de 1993, inclusive acréscimos ou supressões.
18.5 Não serão consideradas as propostas que deixarem de atender qualquer das disposições deste Edital.
18.6 Não serão admitidas, sob quaisquer motivos, modificações ou substituições na proposta.
18.7 O licitante que vencer a licitação, e por qualquer motivo der causa ao inadimplemento da obrigação
objeto deste edital, sujeitar-se-á às penalidades deste edital e das previstas na Lei Federal 8.666, de 21 de
junho de 1993 e alterações.
18.8 Fica assegurado o direito de, preservando o interesse do Município, revogar ou anular a presente
licitação, justificando a razão de tal ato, dando ciência às licitantes.
18.9 Em nenhuma hipótese será concedido prazo diverso do fixado neste edital, nem mesmo para a
apresentação da documentação e propostas e, após aberta a reunião, não serão admitidos licitantes ou
envelopes retardatários. Não caberá responsabilidade a esta Municipalidade por propostas recebidas após
data e horário estipulados para abertura, por problemas de correio ou agente responsável pelo transporte
das mesmas.
18.10 A CONTRATADA obriga-se a manter sigilo absoluto sobre qualquer informação adquirida em virtude
da execução do presente, não podendo, sob qualquer pretexto, utilizá-la para si ou para outrem; não
divulgar, desviar, reproduzir qualquer documento, ou fazer uso indevido ou qualquer outra fonte de
informação sobre os serviços, sob pena de eventuais perdas e danos e demais cominações de direito.
18.11 Deverá indenizar a terceiros e à Administração todo e qualquer prejuízo ou dano, decorrentes de
dolo ou culpa, durante a execução do contrato, ou mesmo após o seu término, em conformidade com o
artigo 70 da Lei Federal 8.666, de 21 de junho de 1993.
18.12 A apresentação de proposta significa a aceitação dos termos desta licitação e vincula as partes nos
termos do diploma jurídico que a rege.
18.13 É vedada a subcontratação dos serviços contratados a partir desta licitação, sendo permitida a locação
de veículos de terceiros somente para atender a necessidades decorrentes de urgências ou emergências que
tornem o veículo utilizado para o transporte inoperante, sob a responsabilidade da licitante contratada, mas
desde que respeitados as condições deste Edital eos termos do contrato.
18.14 É facultada à Administração, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligênciadestinada
a esclarecer ou complementar a instrução do processo.
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18.15 A divulgação dos atos desta licitação será procedida nas sessões designadas ou através de
publicação na Imprensa Oficial (mural) e no site www.santatereza.rs.gov.br.
18.16 Prevalecerão os termos da Lei Federal nº 8.666/1993 e demais legislações em vigor, noque o edital
for omisso.
18.17 O Foro da cidade de Bento Gonçalves/RS, é o competente para dirimir eventuais dúvidasou conflitos
originados pelo presente Edital.
19 - DOS ANEXOS
19.1 Integram o presente Edital, na forma de anexos:
Anexo I - Modelo de declaração idoneidade e de não possuir em seu quadro societário, servidor público da
ativa;
Anexo II - Modelo de declaração de cumprimento ao inciso XXXIII do artigo 7º da CF/1988;
Anexo III - Modelo de Declaração de enquadramento como ME/EPP;
Anexo IV – Modelo de Desistência de Prazo Recursal;
Anexo V – Modelo de Carta de Credenciamento;
Anexo VI – Modelo de Atestado de Visita a Obra;
Anexo VII – Minuta do contrato;
Anexo VIII – Plantas, memorial descritivo, planilhas orçamentárias, cronograma físico-financeiro eplanilha de
BDI.
Santa Tereza/RS, 22 de dezembro de 2021.

Gisele Caumo
Prefeita Municipal

Aprovado:
Procurador Jurídico
Cassiano Scandolara Rodrigues
OAB/RS. 102.428
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ANEXO I
EDITAL de CONCORRÊNCIA n.º 001/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 438/2021

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE
e INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE

A empresa
, inscrita no CNPJ nº
, por
intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a)
, inscrito no RG nº
e no CPF nº
, declaro sob as penas da lei e para os fins da
Licitação Modalidade Concorrência 001/2021, que a Empresa por mim representada:

a) não está na situação de empresa inidônea para licitar ou contratar com o Poder Público, não está suspensa
de participar de licitações, nem impedida de contratar com o Poder Público, na forma dos incisos III e IV, do
artigo 87 da Lei Federal 8.666/93, em cumprimento ao que dispõe oparágrafo 2º do artigo 32 da referida lei
e alterações posteriores;
b) não possui em seu quadro societário, servidor público da ativa ou empregado de empresa pública ou de
sociedade de economia mista.
Declaro também, que comunicarei qualquer fato superveniente à entrega dos documentos de habilitação, de
acordo com as exigências do procedimento licitatório em epígrafe.
Santa Tereza/RS,

de

(representante legal)

Carimbo CNPJ

de 2022.
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ANEXO II
DECLARAÇÃO DE NÃO EMPREGAR MENOR
EDITAL de CONCORRÊNCIA n.º 001/2021 PROCESSO
ADMINISTRATIVO N° 438/2021

DECLARAÇÃO

A empresa
, inscrita no CNPJ nº
, por intermédiode
seu representante legal o(a) Sr.(a)
, inscrito no RG nº
e no CPF nº
, DECLARA, para fins do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da
Constituição Federal de 1988 e do Decreto nº 4.358 de 05/09/2002, c.c. art. 27 da Lei nº 8.666 de 21 de
junho de 1963, acrescida pela Lei 9.854 de outubro de 1999, 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 ( ).
(OBS: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)
Santa Tereza, RS,

de

(representante legal)

Carimbo CNPJ

de 2022.
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ANEXO III
EDITAL de CONCORRÊNCIA n.º 001/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 438/2021

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO PARA ME E EPP
(Razão Social da Licitante) ....................................................., por meio de seu Responsável Legal e,
Contador ou Técnico Contábil, declaram, sob as penas da lei, que:
a) enquadra-se na situação de:
(

) microempresa;

(

) empresa de pequeno porte;

b) o valor da receita bruta anual, no último exercício, não excedeu o limite fixado nos incisos Ie II, art. 3.º
da Lei Complementar n.º 123/06 e suas alterações;
c) não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no art. 3.º, § 4.º,incisos I a
X, da mesma Lei.
Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.
Santa Tereza, RS,

de

de 2022.

Nome completo e assinatura do representante legal da empresa

Nome completo do contador, assinatura e número de inscrição no
Conselho Regional de Contabilidade

Carimbo CNPJ
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ANEXO IV
EDITAL de CONCORRÊNCIA n.º 001/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 438/2021
DECLARAÇÃO DE DESISTÊNCIA DO PRAZO RECURSAL

, inscrito no CNPJ nº
por

intermédio

de

seu

representante

,
legal,

o(a) Sr(a).

, inscrito no RG n.º
CPF nº

e

no

, DECLARA, sob as penas da lei, que, ciente do prazo recursal de

05 (cinco) dias úteis previstos no artigo 109, inciso I, da Lei 8666/93 e suas alterações) relativos à fase de
habilitação e propostas, vem, por meio de seu representante legal, recusá-lo para fins do procedimento
licitatório, abrindo mão expressamente.

Santa Tereza/RS,

de

(representante legal)

Carimbo CNPJ

de 2022.
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ANEXO V
CARTA DE CREDENCIAMENTO
EDITAL de CONCORRÊNCIA n.º 001/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 438/2021

CARTA DE CREDENCIAMENTO

Pelo presente, credenciamos o(a) Sr(a). , inscrito no RG n.º
, e no
CPF n.°
, residente e domiciliado na Rua
, n.°
, bairro
, cidade de
, CEP
, para participar em
procedimento licitatório, consistente na Concorrência n.º 001/2021, podendo praticar todos os atos
inerentes ao referido procedimento, no que diz respeito da representada, inclusive os poderes para desistir
de prazos recursais em todas as fases licitatórias.
Santa Tereza, RS,

de

de 2022.

ASSINATURA
(com firma reconhecida)

Carimbo CNPJ

LEMBRETE: Essa declaração, caso necessária, deverá ser entregue fora dos envelopes de proposta e
documentação, juntamente com o Credenciamento.
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ANEXO VI
EDITAL de CONCORRÊNCIA n.º 001/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 438/2021

ATESTADO DE VISITA AO LOCAL DA OBRA

DECLARO que o Engenheiro
CREA/
, sob o n.º

,
registrado
no
, responsável técnico da empresa
, com sede na
cidade de
, CNPJ/MF Nº
, vistoriou os locais
onde deverão ser desenvolvidos os serviços objeto do Edital de Concorrência 001/2021, e que conhece com
exatidão todas as condições de operacionalidade reconhecendo que esta empresa não poderá invocar
desconhecimento na formulação dos preços apresentados nem na execução dos serviços.

Santa Tereza/RS,

de

de 2022.

Assinatura do(s) Representante(s) da Prefeitura Municipal de Santa Tereza/RS

Assinatura do(s) Representante(s) da empresa licitante
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ANEXO VII
MINUTA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. ........................./2022
EDITAL DE CONCORRÊNCIA N.º 001/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 438/2021

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, SOB O REGIME DE EMPREITADA GLOBAL
(FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA) PARA PAVIMENTAÇÃO
ASFÁLTICA EM CBUQ NA “ROTA TURÍSTICA PELOS CAMINHOS DO PÃO E DO
VINHO”, TRECHO DO MUNICÍPIO DE SANTA TEREZA/RS A DIVISA COM O
MUNICÍPIO DE ROCA SALES/RS, EXTENSÃO DE 3,194KM.

MUNICÍPIO DE SANTA TEREZA, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob o n° 91.987.719/000113, com sede administrativa na Av. Itália, nº 474, Bairro Centro, Centro, nesta cidade de Santa Tereza - RS,
CEP 95715-000, telefone 54-3462-1033, representada neste ato pela Excelentíssima Senhoar Prefeita
Municipal GISELE CAUMO, doravante denominada CONTRATADA.
CONTRATADA:

seu proprietário Senhor
inscrito no RG n°
Rua

, inscrita no CNPJ sob o n° , estabelecida na Rua
,
, bairro , na cidadede
, Estado do
, representada neste ato pelo
nacionalidade,
profissão,
estado
civil,
inscrito no CPF sob o n°
, residente e domiciliado à
,
, na cidade de
, estado do
.

As partes acima identificadas celebram em comum acordo de vontades, o presente Instrumento Contratual,
tudo conforme consta no Processo Licitatório Modalidade Concorrência n° 001/2021 que será regido pelas
cláusulas e disposições seguintes, bem como em consonância com a Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de
1993 e alterações posteriores e Lei Complementar Federal 123, de 14 de dezembro de 2006, Lei
Complementar 147, de 07 de agosto de 2014 e, supletivamente, com as normas legais de direito privado, os
quais se sujeitam, mediante as seguintes cláusulas e condições:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O objeto do presente contrato é a contratação de empresa, sob o regime de empreitada global (fornecimento
de material e mão de obra), PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ NA “ROTA TURÍSTICA PELOS
CAMINHOS DO PÃO E DO VINHO”, TRECHO DO MUNICÍPIO DE SANTA TEREZA/RS A DIVISA COM O MUNICÍPIO
DE ROCA SALES/RS, EXTENSÃO DE 3,194KM, conforme especificações contidas neste contrato, no Edital de
Concorrência nº 001/2021 e seus anexos.
Parágrafo único. Fazem parte integrante do presente contrato, independentemente de sua transcrição, a
proposta da CONTRATADA, bem como os demais elementos constantes no Edital de Concorrência nº
001/2021 e anexos, aos quais as partes acham-se vinculadas.
CLÁUSULA SEGUNDA – DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DACONTRATADA
São responsabilidades e obrigações da CONTRATADA:
a) executar as obras e/ou entregar os materiais de acordo com as especificações constantes neste contrato,
no Edital de Concorrência nº 001/2021 e seus anexos, bem como proposta apresentada;
b) cumprir todas as orientações do MUNICÍPIO para o fiel desempenho das obrigações assumidas;
c) sujeitar-se a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte do órgão municipal encarregado de acompanhar
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a execução da obra, prestando todos os esclarecimentos solicitados e atendendo as reclamações formuladas;
d) corrigir, reparar, remover, reconstituir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto do
contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais
empregados, conforme preceitua o artigo 69da Lei Federal 8.666, de 21 de junho de 1993;
e) todas as despesas decorrentes do contrato, tais como, materiais, mão-de-obra, máquinas, equipamentos,
instrumentos, locomoções, transporte, frete, seguros de acidentes, impostos, contribuições previdenciárias,
taxas, ART’s, encargos sociais etrabalhistas, bem como quaisquer outros que forem devidos relativamente a
entrega dos materiais e à execução da obra e aos empregados;
f) manter-se, durante toda a execução do presente contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
g) responder por danos e desaparecimentos de bens patrimoniais, bem como avarias que venham a ser
causadas por seus empregados ou prepostos a terceiros ou ao MUNICÍPIO, desde que comprovada a culpa
daqueles, em conformidade com o disposto na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de1993, e demais
disposições legais pertinentes;
h) responsabilizar-se por quaisquer acidentes que venham a ser vítimas seus empregados quando em
serviço, por tudo quanto às leis trabalhistas e previdenciárias lhes assegurarem e demais exigências legais
para o exercício da atividade objeto do presente contrato, ficando, ainda, isento o MUNICÍPIO de qualquer
vínculo empregatício com os mesmos;
i) responsabilizar-se, no que se refere aos seus empregados, pela alimentação, transporte, atendimento
médico ou outro benefício de qualquer natureza, ficando tais encargos por conta da CONTRATADA, de acordo
com a legislação em vigor;
j) adotar todos os critérios de segurança, tanto para os funcionários quanto para a execução da obra;
k) manter preposto, aceito pelo MUNICÍPIO, no local da obra, para representá-lo na execução do
contrato;
I) executar as obras de acordo com as especificações, prazos e condições expostas no contrato a ser
celebrado, assim como seus elementos técnicos;
m) manter, durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as
condições de habilitação exigidas na licitação;
n) apresentar, durante a execução do contrato, se solicitado, documentos que comprovem estar cumprindo
com a legislação em vigor, quanto às obrigações assumidas na presente licitação, em especial, encargos
sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários e fiscais;
o) assumir inteira responsabilidade pelas obrigações fiscais, decorrentes da execução dopresente contrato.
p) manter na direção dos serviços profissional legalmente habilitado pelo CREA, que será seu preposto.
q) assegurar a perfeita execução da obra, sua proteção e conservação até o recebimento definitivo da
mesma.
r) permitir e facilitar a fiscalização e a inspeção ao longo da obra em qualquer dia e hora,devendo prestar
todos os informes e esclarecimentos solicitados pelo CONTRATANTE.
s) refazer as suas expensas os serviços executados em desacordo com o estabelecido no contrato e
elementos técnicos e os que apresentarem defeitos de material ou vício de construção durante a execução
da obra.
t) confeccionar, instalar e preservar, as suas expensas, a placa da obra conforme modelo a ser fornecido pela
Secretaria Municipal de Obras, Saneamento e Trânsito.
u) manter no local da obra, livro para registro de ocorrências e um jogo completo de todos os documentos
técnicos relativos à construção, para possíveis averiguações pelo CONTRATANTE.
CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO
O MUNICÍPIO pagará à CONTRATADA, pela execução total da obra (materiais e mãode obra) a importância
global, total e suficiente, de R$..........
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CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO
Os pagamentos, observadas as disposições do artigo 5º da Lei Federal nº 8.666, de 21.6.1993, serão efetuados
no prazo de, até 30 dias corridos, após o recebimento da nota fiscal, com vistoria e medição pelo fiscal
responsável, em 07 parcelas:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

1ª parcela = liberação de 10% do valor total da obra objeto desta licitação;
2ª parcela = liberação de 15% do valor total da obra objeto desta licitação;
3ª parcela = liberação de 15% do valor total da obra objeto desta licitação;
4ª parcela = liberação de 15% do valor total da obra objeto desta licitação;
5ª parcela = liberação de 15% do valor total da obra objeto desta licitação;
6ª parcela = liberação de 15% do valor total da obra objeto desta licitação;
7ª parcela = liberação de 15% do valor total da obra objeto desta licitação;

Parágrafo Primeiro: O pagamento da última etapa ficará condicionado à apresentação da CND da obra.
Parágrafo Segundo: a CONTRATADA deverá apresentar junto com a nota fiscal/fatura, cópia autenticada da
folha de pagamento dos empregados da obra e dos comprovantes de recolhimento do INSS e do FGTS e cópia
do livro de registro de ocorrências da obra (Diário de Obras), para liquidação e pagamento das despesas pela
CONTRATANTE, mediante ordem bancária creditada em conta corrente.
Parágrafo Terceiro: Será retido a título de ISSQN o valor correspondente a 4% (quatro por cento), sobre o
valor declarado na nota fiscal como mão-de-obra. Em não havendo discriminação do valor da mão-de-obra,
será retido sobre o valor total da nota fiscal.
Parágrafo Quarto: Será retido e posteriormente repassado ao Instituto Nacional deSeguridade Social –INSS,
o valor correspondente a 11% (onze por cento) sobre o valor da mão-de-obra empregada na etapa e
constante na nota fiscal. Em não havendo discriminação do valor da mão-de-obra, será retido sobre o valor
total da nota fiscal.
Parágrafo Quinto: A CONTRATANTE reserva-se o direito de recusar o pagamento se, noato da fiscalização, os
materiais e serviços não estiverem de acordo com as especificações apresentadas neste edital.
Parágrafo Sexto: No pagamento será observado o estipulado no art. 5º da Lei Federal N°8.666, de 21 de junho
de 1993.
Parágrafo Sétimo: As despesas decorrentes da entrega (transporte) do material correrão às expensas da
CONTRATADA.
CLÁUSULA QUINTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas decorrentes da execução do objeto deste contrato serão realizadas com recursos de repasse e
recursos próprios, às expensas da Secretaria Municipal de Obras, Saneamento e Trânsito, na seguinte
atividade funcional programática vigente no exercício de 2021:
05.01 SECRETARIA OBRAS E VIAÇÃO
PROJ/ATIV 1073 PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA MUNICIPAL ROTA
TURÍSTICA PELOS CAMINHOS DO PÃO E DO VINHO
(337) 44905100 Obras e instalações
(3372) 44905100 Obras e instalações
CLÁUSULA SEXTA – DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO
A execução deste contrato será acompanhada e fiscalizada pelo servidor Eng. Márcio André Cella, a qual foi
designado como fiscal e representante do Município de Santa Tereza/RS, permitida a contratação de terceiros
para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa atribuição, nos termos do artigo 67 da Lei
Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.
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Parágrafo único. O representante do Município de Santa Tereza/RS anotará em registro próprio todas as
ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das
faltas ou defeitos observados.
CLÁUSULA SÉTIMA – DA VIGÊNCIA E DO PRAZO
O presente contrato terá vigência de 07 (sete) meses após a emissão da ordem de início expedida pelo
MUNICÍPIO.
Parágrafo primeiro: o início das obras ficará condicionado a emissão de Notificação de Ordem de Serviço,
formal, tendo a CONTRATADA o prazo de 05 (cinco) dias úteis para o início dos serviços, contados da data de
recebimento da referida Notificação, e o restante do período que completam 07 (sete) meses para
execução total da obra.
Parágrafo segundo: no início da(s) obras (recebimento da ordem de serviços) a empresadeverá apresentar
diretamente para o fiscal da obra os seguintes documentos:
- ART de execução das obras devidamente quitada.
- Matricula da Obra (CEI) emitida pelo Instituto Nacional de Seguridade Social, no caso de Cooperativas não
será necessário, uma vez que é de responsabilidade da Prefeitura Municipal o recolhimento do INSS.
– Apólice de Seguro de Responsabilidade Civil Profissional de que trata a Lei Estadual nº12.645/2006, no valor
mínimo correspondente de 25% (vinte e cinco por cento) do valor do contrato, específica para a ART a ser
emitida junto ao CREA.
CLÁUSULA OITAVA – DO RECEBIMENTO DO OBJETO
A obra objeto deste contrato será recebida pelo fiscal e representante do Município de Santa Tereza/RS,
sendo responsáveis pelo seu acompanhamento e fiscalização.
Parágrafo único. O Município de Santa Tereza/RS rejeitará, no todo ou em parte, aobra executada em
desacordo com o contrato.
CLÁUSULA NONA – DA INEXECUÇÃO E RESCISÃO CONTRATUAL
A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com as consequências contratuais, legais e
regulamentares.
Parágrafo primeiro. No caso de rescisão administrativa de que trata o artigo 79 da Lei Federal nº 8.666, de
21 de junho de 1993, fica o CONTRATANTE, desobrigado, desde já, com plena concordância da CONTRATADA,
de qualquer ônus decorrente de tal, previsto ou não em lei, declarando esta reconhecer todos os direitos
daquele, previstos na legislação pertinente.
Parágrafo segundo. Constituem motivos para a rescisão do contrato os descritos no artigo 78 da Lei Federal
nº 8.666, de 21.06.1993.
CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES
Na hipótese de a CONTRATADA infringir as condições e prazos estabelecidos no edital, em contrato ou na
legislação atinente a execução do objeto ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal e das
penalidades previstas nos artigos 86 a 88 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, às seguintes
sanções, nos parâmetros a seguir estabelecidos:
a ADVERTÊNCIA ESCRITA em razão de reiteração de falhas que não caibam a aplicação de sanção mais grave
em virtude de serem corrigidas no prazo estipulado pelafiscalização;
b MULTA quando descumprido os prazos e condições ajustados, conforme classificação de gravidade da
inconformidade diagnosticada pela fiscalização designada, seguindo, ainda a tabela de classificação de
inconformidades integrante deste item, nos seguintes termos:
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b.1 em decorrência do atraso na execução na razão de 0,25% (vinte e cinco centésimos por cento) por dia
de atraso injustificado sobre o valor da parcela da obra inadimplida, até o limite de 10 % (dez por cento) do
valor do contrato.
c em decorrência da execução da prestação de serviços em desacordo com o projeto executivo e respectivos
cadernos técnicos, na razão de 3% a 10% (três a dez por cento), conforme classificação de gravidade da
inconformidade diagnosticada pela fiscalização designada, seguindo a tabela de classificação de
inconformidades a seguir sobre o valor total da parcela inadimplida:
Inconformidade

Multa

Grave: quando coloca em risco a segurança da edificação e/ou a integridade física
do usuário ou de terceiros; quando são utilizados componentes estruturais ou de
10,00%
segurança distintos das especificaçõestécnicas contempladas no projeto executivo
ou normas especializadas; quando há inexecução total ou parcial do projeto;
Moderada: evidenciada pela perda da funcionalidade (parcial ou total)e/ou
durabilidade do elemento, sem afetar a segurança da edificação e/ou a
integridade física do usuário ou de terceiros; quandoé executada parcela da obra
7,00%
sem a prévia autorização do fiscal,impedindo a fiscalização de parcela que a
antecedia;
Leve: evidenciados aspectos estéticos e execuções construtivas distintas das
especificações técnicas contempladas no projeto executivo, sem afetar a segurança
3,00%
e a solidez da obra;
d em decorrência do descumprimento das obrigações inerentes ao contrato, assumidaspela empresa que não
tenham valor definido em item de custo, tais como, ausência de organização e higiene no canteiro de obras;
ausência de uniforme ou identificação de funcionário da empresa; descumprimento de técnicas e normas
de segurança do trabalho e da segurança do trânsito; inadequação ou ausência de equipamento e
ferramentas adequadas a execução da obra; ausência de entrega de documentação exigida, entre outros,
após o prazo definido pelo fiscalização para regularização, na razão de 1% (um por cento) sobre o valor
atualizado do contrato, por infração.
e IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR com a Administração Municipal pelo prazo de até 24 (vinte e
quatro) meses e cancelamento do Certificado de Registro Cadastral emitido pelo Município, bem como
demais cominações legais, quando a CONTRATADA:
I - ensejar o retardamento do procedimento licitatório ou da execução do objeto, sem motivo justificado;
II - der causa à inexecução total ou parcial da obra, caracterizado pela recusa injustificada a assinatura do
contrato, recusa injustificada a entrega da documentação exigida para assinatura de contrato e/ou
pagamento, recusa injustificada ao início da execução dos serviços ou, ainda, pela paralisação ou abandono
da obra;
III - praticar atos fraudulentos na execução deste contrato; IV - comportarse de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal;

V - reiteração em falhas contratuais que caracterizem a incapacidade da empresa para execução dos
serviços;
VI - nas situações previstas no artigo 88 da Lei Federal 8.666, de 21 de junho de 1993;VII - nos casos de
subcontratação sem autorização contratual.
f DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que
seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida
sempre que a CONTRATADA ressarcir o Município os prejuízos causados e após decorrido o prazo da
penalidade de suspensão descrito anteriormente;
Parágrafo primeiro. No processo de aplicação de sanções, é assegurado o direito ao contraditório e à ampla
defesa, facultada defesa prévia do interessado no prazo de 05 (cinco) dias, contados da respectiva notificação.
Parágrafo segundo. O valor correspondente a qualquer multa aplicada à CONTRATADA poderá ser
descontado da dos créditos decorrentes do contrato, ou, ainda, ser cobrada pelos meios cabíveis.
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Parágrafo terceiro. As multas e seu pagamento não eximirão a CONTRATADA de ser acionada judicialmente
pela responsabilidade civil e/ou criminal derivada de perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.
Parágrafo quarto. As sanções previstas no presente instrumento são independentes entre si, podendo ser
aplicadas isoladas ou, no caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.
Parágrafo quinto. Após a concessão do contraditório e ampla defesa, as penalidades terão efeitos jurídicos
com a publicação na imprensa oficial do Município, exceto a discriminada na letra “a” da presente cláusula, a
qual terá efeito com a comunicação formal diretamente à CONTRATADA.
Parágrafo sexto. Da penalidade aplicada caberá recurso na forma e prazos previstos noartigo 109 da Lei
Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS ALTERAÇÕES
Este contrato poderá ser alterado nos casos previstos no artigo 65 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de
1993, sempre através de termo aditivo, numerado em ordem crescente.
Parágrafo primeiro. No interesse do MUNICÍPIO, o valor inicial atualizado deste contrato poderá sofrer
acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até olimite de 25%, e, no caso particular de reforma
de edifício ou de equipamento, até o limite de 50% para os seus acréscimos, por conveniência da
Administração, limite permitido pelo artigo 65, § 1º, da Lei nº Federal 8.666, de 21 de junho de 1993, sobre o
valor inicial contratado.
Parágrafo segundo. A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições licitadas, os acréscimos ou
supressões que se fizerem necessárias.
Parágrafo terceiro. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido nesta condição,
salvo as supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO FORO
O Foro da Comarca de Bento Gonçalves/RS, é o competente para dirimir as questões resultantes do presente
instrumento.
E assim, por estarem de acordo, ajustados e contratados, depois de lido e achado conforme, assinam o
presente contrato em três vias, de igual teor e forma, para que surtam os devidos e legais efeitos.
Santa Tereza/RS, ... de .................. de 2022.

GISELE CAUMO
Prefeita Municipal de Santa Tereza/RS

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:
Nome:
CPF:

Aprovado:
Procurador Jurídico
Cassiano Scandolara Rodrigues
OAB/RS. 102.428

Nome:
CPF:
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PRE FEIT URA MU NICI PAL D E SAN TA TE RE ZA
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1. APRESENTAÇÃO

O presente volume, denominado VOLUME 1 - Relatório de Projeto, apresenta
os trabalhos realizados e os resultados obtidos na elaboração do Projeto de
Engenharia para Pavimentação da Rota Turística "CAMINHO DO PÃO E DO
VINHO" , Lote 06 da Linha Geral, no Município de Santa Tereza - RS, trecho do KM
47+934 ao KM 51+128 (Inicicio do Pavimento Existente) com extensão de 3+194km.
A extensão referida acima trata-se somente do segmento sob a jurisdição da
Prefeitura Municipal de Encantado-RS, sendo que a extensão total da Rota Turística
"CAMINHO DO PÃO E DO VINHO" é de km 61+109,22, compreendendo 50,128km
da Linha Geral, ligando a RS/432 (Anta Gorda-RS) com a RS/444 (Santa TerezaRS), mais o Acesso a Gruta Nossa Senhora de Lourdes de Dr. Ricardo com
3+757,80km e o Acesso ao Viaduto XIII com 7+223,42km.
O estudo de viabilidade foi desenvolvido em conjunto entre as Prefeituras
Municipais de Anta Gorda, Dr. Ricardo, Encantado, Muçum, Roca Sales e Santa
Tereza. Sendo lideradas por aclamação, pela Prefeitura Municipal de Anta GordaRS.
Apesar do Estudo e o Projeto, serem desenvolvidos em conjunto, cada
Prefeitura
ficou responsável pelo segmento correspondente dentro de sua jurisdição.
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MAPA DE LOCALIZAÇÃO
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IMAGEM AÉREA DO TRECHO - (FONTE GOOGLE)

MAPA RIO GRANDE DO SUL - DAER 2010

ESTUDOS TOPOGRÁFICOS
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3. ESTUDOS TOPOGRÁFICOS
Os estudos topográficos visaram basicamente a obtenção de informações
sobre o terreno de forma a se obter a representação gráfica dos processos
terrestres, constituindo- se no levantamento da Planimetria e Altimetria. Os serviços
desenvolvidos objetivaram a reprodução em escritório da situação existente, além de
outros elementos necessários à execução do projeto.
Após o reconhecimento do trecho, uma equipe foi a campo com o propósito
de caracterizar a topografia do terreno em toda a extensão da faixa de domínio e
cadastrar todas as características de interesse, como bordos da estrada, casas,
cercas, construções, postes, redes elétricas, árvores de grande porte, matas,
bueiros, pontes, etc.. Para isto foi implantada uma rede de apoio constituída de
piquetes, distribuídos ao longo do trecho. A partir da rede topográfica de apoio, foram
irradiados os pontos de interesse com coordenadas arbitradas (X,Y,Z), armazenados
na coletora de dados da Estação Total. Estes dados foram descarregados em
computadores, para serem processados, gerando um plano cotado da faixa de
domínio, com o cadastro de todas as características de interesse.
No escritório, com utilização de software específico (Posição Automação
Topográfica) para Projetos Rodoviários, tendo como base o plano cotado de toda a
faixa de domínio e o cadastro dos pontos de interesse, foi lançado o eixo.
A linha base foi materializada no eixo da plataforma prevista, fixando-se em
20m a distância entre estacas sucessivas, tanto em tangentes como nas curvas,
sendo a numeração efetuada em quilômetros.
O levantamento topográfico partiu do do Km 47+934 (Divisa com município de
Roca Sales-RS), seguindo por estrada municipal em direção a a sede do Município
de Santa Tereza- RS, até o Km 51+128 (Início do Pavimento existente)
Na definição dos parâmetros de projeto da rodovia, procurou-se levar em
conta as suas características e cotas de níveis, assim, na definição do eixo locado foi
adotado critérios técnicos justificáveis
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4. 1 - PROJETO GEOMÉTRICO
4.1.1 - Introdução
Os subsídios para elaboração do Projeto Geométrico foram fornecidos pelos
levantamentos topográficos realizados e detalhados neste Relatório.
Com isto, foi possível retratar a situação existente e as condicionantes que
nortearam o projeto. O objetivo dos itens a seguir é de informar e esclarecer quanto
ás caracteristicas técnicas e operacionais adotadas, bem como os cálculos do
Projeto Geométrico realizado.
O trecho projetado, conforme mencionado neste Relatório, trata-se de uma
rota turística, ligando a sede do Município de Anta Gorda-RS, com a sede do
Município de Santa Tereza-RS, passando pelo interior do Município de Dr. Ricardo,
interior de Encantado-RS, a sede do Município de Muçum-RS e o interior do
Município de Roca Sales-RS. Rota esta que está sendo denominada "CAMINHO DO
PÃO E DO VINHO", sendo uma região com grande potencial turístico, que tende a
ser ainda mais visitada, depois de concluso a pavimentação da mesma. Além da
Linha Geral, consta no presente Projeto os Acessos a Gruta de Dr. Ricardo com
extensão de 3+757,80 e o Acesso ao Viaduto XIII com extensão de 7+223,42.
Além do cunho turístico, a estrada proporcionará uma estrutura de transporte
local viário condizente, pois a mesma também é utilizada no transporte escolar e
escoamento agrícola. Sendo um importante elo de ligação entre os municípios
envolvidos.
Na definição de parâmetros de projetos da rodovia, procurou-se levar em conta
as
suas características atuais, adotando valores que atendam a esta especificidade.
Assim procurou-se adotar critérios técnicos justificáveis, para serem utilizados
na definição dos elementos do projeto.

4.1.2 - Projeto Planimétrico
O eixo do projeto planimétrico está localizado na sua maioria a uma
distância considerável de segurança para o usuário. Todo o projeto de alinhamento e
locação, a diretriz acompanha integralmente o eixo existente da estrada atual,
aproveitando o máximo o leito existente, levando em consideração a compatibilidade
econômica, sem perder o foco na questão da segurança.
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4.1.3 - Projeto Altimétrico
De maneira geral, o greide apresenta rampas projetadas a não influenciar no
terreno natural, como pode ser verificado no quadro de características altimétricas.
As curvas verticais parabólicas, tanto côncavas como convexas, foram
dimensionadas de forma a assegurar a visibilidade e conforto da rodovia. A distância
de visibilidade para rodovia foi proporcionada, dentro da permissão topográfica, pelo
projeto de eixo reto e concordâncias mais amplas.

4.1.4 - Seção Transversal
Foram projetadas seções transversais de acordo com as características
necessárias
ao local:
LINHA GERAL.
Em trechos em tangente é projetada e composta dos seguintes elementos;
- Duas pistas de rolamento, em cada sentido, com 3,50m de largura cada,
totalizando 7,00m.
- Não haverá acostamentos.
- Declividade transversal, em tangente, de 3% com caimento duplo para o
lado externo das pistas.
Os trechos em curvas, a seção transversal projetada é composta dos seguintes
elementos;
- Duas pista de rolamento, em cada sentido, com 3,50m mais superlaguras
calculadas em função do raio de cada curva, conforme nota de serviço que será
fornecida e podera ser visualizado no projeto específico das seções transversais.
- Não haverá acostamento.
- Declividade transversal, idem ao item anterior.
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4.2- PROJETO DE TERRAPLENAGEM
4.2.1- Desmatamento, Destocamento e Limpeza do Terreno
Generalidades
Os serviços compreendem as operações de desmatamento, destocamento e
limpeza, nas áreas destinadas à implantação do corpo estradal e naquelas
correspondentes aos empréstimos, das obstruções naturais ou artificiais, porventura
existentes, tais como: camada vegetal, arbustos, tocos, raízes, entulhos e eventuais
matacões soltos e de pequeno porte (com volume menor que 2m³ e diâmetro
compreendido entre 0,15m e 1,00m).
A execução deste serviço seguirá a Especificação de Serviço DAER-ES-T 01/91 e
deverá estar em conformidade com a ABNT.
Desmatamento
O desmatamento compreende o corte e a remoção de toda a vegetação, qualquer
que seja a sua densidade.
Destocamento
O destocamento compreende as operações de escavação e remoção total dos tocos, na
profundidade indicada pela Fiscalização.

Limpeza
A limpeza compreende as operações de escavação e remoção da camada orgânica,
na espessura indicada pelo projeto ou pela Fiscalização.
Medição
Os serviços de desmatamento, destocamento de árvores de diâmetro inferior a
0,30m e limpeza, serão medidos em função da área efetivamente trabalhada, em metros
quadrados.
O destocamento de árvores de diâmetro igual ou superior a 0,30m, será medido
em função das unidades destocadas, o diâmetro das árvores será apreciado a 1,00m de
altura do nível do terreno.
O transporte dos materiais resultantes dos serviços preliminares não será pago;
deverá estar incluído no preço unitário proposto.
Nos casos em que os materiais necessitem ser transportados para bota-fora,
determinados pela Fiscalização, a distância que ultrapasse 50m, o transporte será pago
em separado.
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4.2.2- Escavação Mecânica de Materiais
CORTE
Generalidades
Cortes são segmentos, cuja implantação requer escavação do terreno natural, ao
longo do eixo e no interior dos limites das seções do projeto, que definem o corpo estradal.
A execução deste serviço seguirá a Especificação de Serviço DAER-ES-T 03/91 e
deverá estar em conformidade com a ABNT.
Operações de Cortes
As operações de corte compreendem:
- Escavação dos materiais constituintes do terreno natural até o greide de
terraplenagem indicado no projeto;
- Carga e transporte dos materiais para aterros ou bota-foras;
Estes materiais deverão ser transportados para locais previamente indicados pela
fiscalização, de forma a não causar transtornos, provisórios ou definitivos, às obras.
Materiais
Os materiais ocorrentes nos cortes serão classificados nas seguintes
categorias: 1ª CATEGORIA:
Compreendem solos em geral, residuais ou sedimentares. Poderá haver
ocorrência de pedras isoladas com diâmetro máximo de 0,15m.
3ª CATEGORIA:
Os Materiais de 3ª Categoria compreendem rochas sãs e blocos isolados de rocha
com diâmetro superior a 1,00 m ou de volume igual ou superior a 1,00 m³, cuja extração,
a fim de possibilitar o carregamento, se processe com o emprego de explosivos ou
desmonte mecanizado. 2ª CATEGORIA:
Os materiais que não se enquadram nos itens acima serão classificados como de
2ª categoria, exceto solos moles (DAER-ES-T 06/91 e solos inadequados (DAER-ES-T07/01).
Equipamentos
Serão empregados tratores equipados com lâminas, carregadoras conjugadas
com outros equipamentos, escavadeira hidráulica e transportadores diversos. A operação
incluirá, complementarmente, a utilização de tratores e motoniveladoras, para
escarificação, manutenção de caminhos de serviço e áreas de trabalho.
Medição
A medição efetuar-se-á levando em consideração o volume extraído, em m³ e o
transporte conforme fórmula e DMT constantes em planilha orçamentária.
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4.2.3 - Remoção e Substituição de Solos Inadequados do Subleito
Generalidades
Entende-se por remoção e substituição de solos inadequados do subleito a
escavação e substituição de materiais nitidamente instáveis do subleito de corte e
aterros, por condições da umidade excessiva e de aeração praticamente inviável
(borrachudos), e/ou por características intrínsecas de baixo poder-suporte.
Apresenta-se sob forma de bolsões ou em áreas restritas, que possam afetar o bom
desempenho do pavimento a ser-lhe superposto e cujo surgimento não possa ser
atribuído à imperícia ou negligência na execução dos serviços de terraplenagem.
Estes deverão ser transportados para local determinado pela fiscalização.
A execução deste serviço seguirá a Especificação de Serviço DAER-ES-T
07/91 e
deverá estar em conformidade com a ABNT.
Equipamentos
Serão empregadas retroescavadeiras, carregadoras, motoniveladoras, trator
de lâmina, escavadeira hidráulica, conjugadas com outros equipamentos, e
transportadores diversos.

Medição
A medição efetuar-se-á levando em consideração o volume extraído, em m³ e
o transporte conforme fórmula e DMT constantes em planilha orçamentária. Os
materiais a serem empregados na substituição serão medidos e classificados de
acordo com as especificações DAER-ES-T 03/91 ou DAER-ES-T 04/91.

15

4.2.4- Escavação Mecânica de Materiais em 3ª Categoria
Generalidades
Cortes são segmentos, cuja implantação requer escavação do terreno natural,
ao longo do eixo e no interior dos limites das seções do projeto, que definem o corpo
estradal.
Os Materiais de 3ª Categoria compreendem rochas sãs e blocos isolados de
rocha com diâmetro superior a 1,00 m ou de volume igual ou superior a 1,00 m³, cuja
extração, a fim de possibilitar o carregamento, se processe com o emprego de
explosivos ou desmonte mecanizado.
A execução deste serviço seguirá a Especificação de Serviço DAER-ES-T
03/91 e deverá estar em conformidade com a ABNT.
Operações de Cortes
As operações de corte compreendem:
-escavação dos materiais constituintes do terreno natural até o greide de
terraplenagem indicado no projeto;
-carga e transporte dos materiais para aterros ou bota-foras;
Estes materiais deverão ser transportados para locais previamente indicados
pela fiscalização, de forma a não causar transtornos, provisórios ou definitivos, às obras.
Equipamentos
Serão utilizadas perfuratrizes pneumáticas ou elétricas para o preparo de
minas (nesta operação serão utilizados explosivos e detonadores adequados à
natureza da rocha a escavar e as condições do canteiro de serviço), tratores
equipados com lâminas para a operação de limpeza da praça de trabalho e
carregadoras conjugadas com transportadores, para carga e transporte do material
extraído.
Medição
A medição efetuar-se-á levando em consideração o volume extraído, em m³ e o
transporte conforme fórmula e DMT constantes em planilha orçamentária.
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4.2.5- Aterro
Generalidades
Aterros de pista são segmentos, cuja implantação requer depósito de
materiais provenientes de cortes, empréstimos ou jazidas, no interior dos limites das
seções especificados no projeto.
A execução deste serviço seguirá a Especificação de Serviço DAER-ES-T
05/91 e deverá estar em conformidade com a ABNT.
Operações de Aterros
As operações de aterro compreendem: escavações, carga, transporte,
descarga, espalhamento, conveniente umedecimento ou aeração e compactação dos
materiais, para a construção do corpo estradal até as cotas indicadas em projeto.
A indicação dos materiais de jazida são de responsabilidade da contratante,
assim como as devidas Licença de Permissão para Extração e Licença Ambiental.
Equipamentos
A execução dos aterros deverá prever a utilização racional de equipamentos
apropriados atendidas as condições locais e a produtividade exigida.
Na construção dos aterros serão empregados tratores de lâmina, caminhões
basculantes, motoniveladoras, rolos lisos, pé-de-carneiro estáticos e vibratórios,
arados, grade de disco, caminhões pipa etc.
Medição
A medição do serviço de aterro será feita em m³ executado na pista e o transporte
conforme
fórmula e DMT constantes em planilha orçamentária.
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4.3 - PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO
4.3.1- Regularização do Sub-Leito
Generalidades
Esta especificação se aplica à regularização do sub-leito da via a ser
pavimentada com a terraplenagem concluída.
Regularização é a operação destinada a conformar o leito, quando necessário,
transversal e longitudinalmente.
Após a conformação do sub-leito será aplicada uma camada de proteção de
brita anti-extrusiva com espessura de 3 cm, objetivando a manutenção da circulação
de veículos e cargas.
A execução deste serviço seguirá as especificações DAER-ES-P 01/91 e deverá
estar
em conformidade com a ABNT.
Equipamentos
São indicados os seguintes tipos de equipamentos para execução da
regularização: motoniveladora pesada com escarificador; carro tanque distribuidor de
água; rolos compactadores tipo pé-de-carneiro, liso vibratório; grade de discos, etc..
Os equipamentos de compactação e mistura, serão escolhidos de acordo com
o tipo de material empregado e poderão ser utilizados outros, que não os
especificados acima, desde que aceitos pela Fiscalização.
Medição
A medição dos serviços de regularização do subleito será feita por m² de
plataforma concluída.
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4.3.2- Reforço do Sub Leito
Generalidades
Reforço do subleito é a camada de espessura constante transversalmente e
variável longitudinalmente, de acordo com o dimensionamento do pavimento, fazendo
parte integrante deste, e que será executado sobre o subleito.
O material a ser empregado deverá ser proveniente de jazidas
indicadas no projeto, possuindo características superiores as do sub leito.
A execução deste serviço seguirá a Especificação de Serviço DAERES-P 02/91 e deverá estar em conformidade com a ABNT.
Equipamentos
Os serviços de execução do reforço do sub leito, deverão ser executados
mecanicamente, com o equipamento mínimo necessário de: motoniveladora pesada
com escarificador; carro tanque distribuidor de água; rolo compactador estático,
vibratório e pneumático; grade de disco; Pulvi-misturador; equipamento de escavação
e transporte do material.
Os equipamentos de compactação e mistura serão escolhidos de acordo
com o tipo de material empregado, aceitos pela Fiscalização.

Medição
A camada de reforço do sub leito será medido por m³ de material compactado
na pista, o transporte conforme fórmula e DMT constantes em planilha orçamentária.
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4.3.3- Sub Base de Rachão
Generalidades
O rachão é uma camada do pavimento constituída pelo entrosamento de um
agregado graúdo (pedra britada, escória ou cascalho) devidamente bloqueado e
preenchido por agregado miúdo (britado ou natural) de faixa granulométrica
especificada. A execução de sub-base com produto total de britagem primária,
consistirá no fornecimento, espalhamento e rolagem dos materiais na maneira
indicada nesta Especificação e nos relatórios de Projeto. O rachão poderá ser
utilizado como reforço do subleito ou sub-base.
Equipamentos
São indicados os seguintes equipamentos:
a) Rolo de grelha;
b) Rolo compactador liso de 12 a 15ton. ou liso vibratório;
c) Motoniveladora pesada ou trator de lamina tipo D-6 ou D-7;
d) Ferramentas manuais.
Poderão ser utilizados outros equipamentos, que não os relacionados, à
critério da Fiscalização. O número de unidades a ser empregado na execução do
serviço será o necessário à obtenção da produção prevista.
Medição
A camada de base será medido por m³ de material compactado na pista, o
transporte conforme fórmula e DMT constantes em planilha orçamentária. Devendo
obedecer as premissas da especificação DAER-ES-P 03/91.
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4.3.4- Base de Brita Graduada
Generalidades
Consiste na execução de base de brita granular constituída de pedra britada
graduada, cuja curva granulométrica deverá se enquadrar nas faixas especificadas.
Estes serviços somente poderão ser iniciados, após a conclusão dos serviços
de terraplenagem, regularização e reforço do sub-leito, da aceitação dos resultados
apresentados pelos ensaios de laboratório e deverão ser executados isoladamente
da construção das outras camadas do pavimento.
Será executada uma camada uniforme com espessura especificada no
projeto, e compreenderá as seguintes operações: fornecimento, transporte, mistura,
espalhamento, compactação e acabamento.
A execução deste serviço seguirá a Especificação de Serviço DAER-ES-P
08/91 e deverá estar em conformidade com a ABNT.
Equipamentos
Os serviços de execução da camada de base, deverão ser executados
mecanicamente, com o equipamento mínimo necessário de: motoniveladora com
escarificador; carro tanque distribuidor de água; rolo compactador vibratório liso; rolo
pneumático de pressão variável; caminhões basculantes para o transporte do
material e carregadeira. Além destes, poderão ser utilizados outros equipamentos,
aceitos pela Fiscalização.
Medição
A camada de base será medida por m³ de material compactado na pista, o
transporte conforme fórmula e DMT constantes em planilha orçamentária.
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4.3.5- Imprimação
Generalidades
Imprimação é uma pintura de material betuminoso, CM-30, aplicada sobre a
superfície da base concluída, antes da execução de um revestimento betuminoso
qualquer, a qual deve atender as especificações, objetivando:
a) aumentar a coesão da superfície da base, pela penetração do material
betuminoso empregado;
b) promover condições de aderência entre a base e o revestimento;
c) impermeabilizar a base.
Primeiramente deverá ser procedida a limpeza adequada da base através de
varredura e, logo após, executado o espalhamento do ligante asfáltico (CM-30) com
equipamento adequado.
A taxa de aplicação é a taxa máxima que pode ser absorvida pela base em 24
horas, devendo ser determinada experimentalmente no canteiro da obra. A taxa de
aplicação varia de 0,8 a 1,6 l/m², conforme o tipo e textura da base e do material
betuminoso escolhido.
A execução deste serviço seguirá a Especificação de Serviço DAER-ES-P
12/91 e deverá estar em conformidade com a ABNT.
Equipamentos
Para varredura serão usadas vassouras mecânicas e manuais;
O espalhamento do ligante asfáltico deverá ser feito por meio de carros
equipados com bomba reguladora de pressão e sistema completo de aquecimento,
capazes de realizar uma aplicação uniforme do material, sem atomização, nas taxas
e limites de temperatura especificados. Devem dispor de tacômetro, calibradores e
termômetros, em locais de fácil observação, e ainda de espargidor manual para
tratamento de pequenas superfícies e correções localizadas.
As barras de distribuição, do tipo de circulação plena, serão obrigatoriamente
dotadas de dispositivo que permita, além de ajustamentos verticais, larguras
variáveis de espalhamento pelo menos de 4,0 metros.
O dispositivo de aquecimento do distribuidor deverá propiciar constante
circulação e agitação do material de imprimação;
O depósito de ligante asfáltico, quando necessário, deve ser equipado com
dispositivo que permita o aquecimento adequado e uniforme do conteúdo do
recipiente. O depósito deve ter uma capacidade tal que possa armazenar a
quantidade de material asfáltico a ser aplicado em, pelo menos, um dia de trabalho.
Medição
A imprimação será medida em m² de área executada, obedecidas às larguras
de projeto.

22

4.3.6- Pintura de Ligação
Generalidades
Refere-se a materiais empregados, ao procedimento de execução e ao
controle de qualidade e pintura asfáltica sobre a base imprimada, antes de execução
da camada de C.B.U.Q., visando promover a aderência entre as camadas.
A execução deste serviço seguirá a Especificação de Serviço DAER-ES-P
13/91 e deverá estar em conformidade com a ABNT.
Equipamentos
Para a varredura da superfície à receber pintura de ligação utilizam-se, de
preferência, vassouras mecânicas rotativas.
A distribuição do ligante deverá ser feita na taxa de 0,40 a 0,60 litros/m² por
carros equipados com bomba reguladora de pressão e sistema completo de
aquecimento, que permitam a aplicação do material betuminoso em quantidade
uniforme.
As barras de distribuição deverão ser do tipo de circulação plena, com
dispositivo que possibilite ajustamentos verticais e larguras variáveis de
espalhamento de ligante.
Os carros distribuidores deverão dispor de termômetros, em locais de fácil
observação, e, ainda, um espargidor manual para tratamento de pequenas
superfícies e correções localizadas.
O depósito de material betuminoso, quando necessário, deve ser equipado
com dispositivo que permita o aquecimento adequado e uniforme do conteúdo do
recipiente. O depósito deve ter capacidade tal que possa armazenar a quantidade de
material betuminoso a ser aplicado em pelo menos, um dia de trabalho.
Medição
A pintura de ligação será medida através da área executada, em metros
quadrados.
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4.3.7- Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ)
Generalidades
Concreto asfáltico é o revestimento flexível, resultante da mistura a quente,
em usina adequada, de agregado mineral graduado, material de enchimento e
material betuminoso, espalhado e comprimido a quente sobre a base imprimada.
A camada terá espessura, conforme está especificada na seção tipo
pavimentação
A execução deste serviço seguirá a Especificação de Serviço DAER-ES-P
16/91 e deverá estar em conformidade com a ABNT.
Equipamentos/material
Para este serviço são previstos os seguintes equipamentos:
- Usina de asfalto;
- Rolos compactadores lisos e com pneus;
- Caminhões;
- Vibro acabadora com controle eletrônico;
- Placa Vibratória.
Material a ser
utilizado:
- CAP-50/70
- Agregado britado devidamente enquadrado nas normas e na granulometria
especificadas pelo DAER.
Medição
O concreto betuminoso usinado a quente será medido em m³, compactado na
pista e
o transporte conforme fórmula e DMT constantes em planilha orçamentária.
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4.4 - PROJETO DE DRENAGEM E OBRA DE ARTES ESPECIAIS
4.4.1- Bueiro, Galerias e Pontes
Generalidades
A escavação deve ser feita de acordo com o alinhamento e cotas indicadas
nas Notas de Serviço. Os berços onde serão assentados os bueiros tubulares de
concreto serão de brita 1 ou 2 com espessura de 10,cm que será espalhada
previamente no fundo da vala para dar perfeito assentamento.
Bueiros
Os tubos de concreto armado deverão ser do tipo e dimensões indicados no
projeto, classe PA-2 de junta tipo macho e fêmea, armadura elíptica ou dupla,
conforme Especifiação de Serviço DAER-ES-D 11/91. Os tubos de concreto deverão
ser cuidadosamente alinhados e rejuntados com argamassa de cimento e areia traço
1:4.
O recobrimento dos tubos deverá ser feito com aterro compactado em
camadas sucessivas de 20,00cm, tendo todo o recobrimento no mínimo 0,70 m de
espessura.
Toda tubulação deverá ser executada com inclinação mínima de 1%. Após
assentados e rejuntados os tubos a fiscalização da Prefeitura Municipal deverá
verificar a inclinação, podendo somente após a vistoria serem realizados os
trabalhos de reaterro das valas.
Os tubulares com diâmetros variados, conforme quadro de quantidades,
serão executados em acordo com Album Dispositivo de Drenagem do DAER.
Galerias.
As galerias em concreto armados indicados em pontos específicos,
apresentadas no quadro de quantidades, seguirão os padrões encontrados no Album
de Dispositivo de Drenagem do DAER e poderão ser substituídos por Pré-Moldados
desde que os mesmos atendam as necessidades da obra sem perder a qualidade e
segurança. Utilizar Especifição DAER-ES-D 12/91.
Pontes.
As pontes seguem em anexo com projetos específicos, no Volume 3. Utilizar
Especificação DAER-ES-OA 01/91.
Medição
Os serviços de DRENAGEM serão medidos da seguinte forma:
A medição das escavações mecânicas de valas efetuar-se-á levando em
consideração o volume extraído, classificado 1ª, 2ª e 3ª Cat em m³;
A medição da tubulação de concreto e as galerias, serão medidos extensão
do corpo em metros e as bocas em unidades.
A medição das pontes serão de acordo com o projeto específico de cada uma.
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4.4.2 - Valetas e Sarjetas
Generalidades
São dispositivos do sistema de drenagem superficial destinadas a captação
condução as águas originárias da superfície da plataforma estradal, taludes de corte
e aterro e dos terrenos adjacentes ao corpo estradal.
Estes dispositivos, conforme a sua posição no sistema, têm as seguintes
denominações: valetas de coroamento, valetas de pé-de-aterro e valetas de pé-decorte e sarjetas.
As dimensões e os detalhes construtivos estão apresentados no ''Álbum de
Projetos'' ou, para casos especiais, em projeto especifico.
As valetas podem ser revestidas com leiva ou concreto de cimento Portland
moldado no local, conforme Especificação DAER-ES-D 01/91

Valetas e Sarjetas com Revestimento Vegetal
Para revestimento vegetal especifica-se o emprego de grama em leivas, de
espécie típica da região da obra, atendendo ao disposto na Especificação DAER-ESCE 01/91.
Valetas e Sarjetas com Revestimento Concreto
O concreto utilizado nos dispositivos em que se especifica este tipo de
revestimento, deverá ser dosado experimentalmente com consumo mínimo de
cimento de 300kg/m³ ou fck igual a 11MPa, atendendo ao disposto na
Especificação DAER-ES-CE 01/91.

Medição
As valetas e sarjetas serão medidas em metros lineares, de acordo
com o tipo empregado, pela determinação das extensões efetivamente
executadas, incluindo as respectivas saídas d'água.
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4.4.3 - Drenos DPS 05 e DLR 02
Generalidades
São dispositivos do sistema de drenagem profunda e sub superficial
destinadas a captação e condução das águas, visando rebaixar o lençol freático,
para dar sustentabilidade ao leito estradal.
Dreno Profundo DPS-05
Para cortes em solo serão utilizados os Drenos Profundos tipo DPS-05,
atendendo ao disposto na Especificação DAER-ES-D 08/91, conforme "Album de
Projetos -Dispositivo de Drenagem" do DAER.
Dreno Raso DLR-02
Consiste na execução de drenos destinados à remoção das águas infiltradas
nos pavimentos. Estes drenos poderão ser executados transversalmente ou
longitudinalmente ao eixo, constituindo "drenos transversais rasos" ou "drenos
longitudinais rasos". Os dispositivos aqui considerados abrangem aqueles
integrantes do "Álbum de Projetos-Tipo de Dispositivos de Drenagem" do DAER ou
outros detalhados no projeto atendendo ao disposto na Especificação DAER-ES-D
09/91.
Medição
Serão medidos separadamente os seguintes itens:
a) Escavação de valas:
A medição será efetuada pela determinação do volume de material escavado,
classificado por analogia ao disposto na DAER-EST 03/91, e expresso em metros
cúbicos;
b) Drenos profundos e sub-superficiais:
A medição consistirá na determinação da extensão executada, expressa em
metros lineares, de acordo com o tipo de dreno empregado. Não se fará distinção
entre drenos transversais, longitudinais rasos e longitudinais profundos para fins de
medição e pagamento;
c) Bocas de saída de concreto:
O pagamento das bocas de saída dos drenos sub-superficiais será feito,
após a medição, com base no preço unitário proposto, o qual remunera todas as
operações, mão- deobra, equipamentos e ferramentas, materiais, transportes,
encargos e eventuais necessários à completa execução do serviço.
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4.5 - PROJETO DE CONTENÇÃO
4.5.1- Estrutura de Arrimo
Generalidades
São consideradas Estruturas de Arrimo todas e quaisquer estruturas destinadas à
Estabilização de Taludes, naturais ou não.
Entenda-se como Estabilização (estabilization) no caso de Taludes, naturais ou
não, ao conjunto de medidas adotadas para garantir ou melhorar sua estabilidade
(sua geometria original).
Serão inclusos no quadro de quantidades como itens de drenagem.
Alvenaria de pedra bruta argamassada
A construção de muro de pedra argamassada consiste na escavação e preparo
da fundação e colocação de pedras e argamassa de acordo com as dimensões
indicadas no projeto.
A escavação e preparo do terreno de fundação será de acordo com o prescrito
na Especificação do DAER-ES- OA 04/91. A argamassa de rejunte será preparada
com o traço em volume, 1:3 de cimento e areia.
Muros de concreto
Os muros de arrimo ou encontros de pontilhões ou pontes, em Concreto
Ciclópico, Concreto Armado ou Concreto Protendido, deverão atender, em sua
execução, as Especificações correspondentes do DAER-ES -OA 04/91 e mais as
seguintes NBR's:
NBR 6118/82 - Projeto e execução de obras de concreto
armado; NBR 7197/82 - Cálculo e execução de obras de
concreto protendido; NBR 7483/83 - Cordoalhos de aço para
concreto protendido;
NBR 7482/83 - Fio de aço para concreto protendido;
NBR 7480 - Barras e fio de aço destinados a armaduras para concreto
armado; NBR 5629 - Estruturas ancoradas no terreno; Ancoragens no
terreno.
Medição
Os muros de arrimo, sejam eles de alvenaria, de pedra ou concreto ciclópico,
serão medidos por metro cúbico de material colocado.
A escavação, enchimento de cavas, o aterro de encosto ao muro e o material
drenante serão medidos por metro cúbico de material, conforme preços proposto.
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4.6 - PROJETO DE SINALIZAÇÃO
4.6.1- Sinalização Horizontal
Generalidades
A sinalização horizontal consiste na pintura de linhas, setas, faixas e dizeres
sobre o pavimento. Sua função é regulamentar, advertir e indicar aos usuários da
rodovia a forma de tornar mais eficiente e segura a operação na mesma. Sendo
dividida em :
- Eixo.
Consiste na execução de linha no eixo da pista, na cor amarelo-ambar, de
acordo com projeto apresentado no Volume 3, sendo estas executadas com 12 cm de
largura, espessura de 0,6 mm e padrão 3,09 da ABNT, e Especificação de Serviço
DAER-ES-OC 03/91.
- Bordos.
Consiste na execução de linha nos bordos , na cor branco-neve, de acordo
com projeto apresentado no Volume 3, sendo estas executadas com 15cm de
largura, espessura de 0,6 mm e padrão 3,09 da ABNT, e Especificação de Serviço
DAER-ES-OC 03/91.
A tinta para a Sinalização Horizontal deverá ser do tipo plástico à base de
resinas acrílicas ou vinílicas, aplicadas por ''spray'' por meio de máquinas
apropriadas.
- Tachas.
As tachas refletivas deverão ser colocadas a uma distância entre si de 6 m,
serem do tipo bidirecional, na cor amarelo para o eixo e nas cores branco e vermelho
para os bordos; conterem na parte inferior um dispositivo para que sejam chumbadas
no pavimento, além da colagem da superfície inferior, sobre a superfície do
pavimento. A cola deverá atender às Especificações indicadas pelo fabricante.
- Tachões.
Os tachões Bidirecionais Amarelos e Monodirecionais Brancos, serão
implantados conforme projeto apresentado no Volume 3, obedecendo as normas
vigentes.
Medição
Os serviços de sinalização serão medidos por m² aplicado na pista e por
unidades de tachas e tachões implantados.

4.6.2- Sinalização de Obras
Generalidades
Toda operação de construção da obra deverá ser programada e sinalizada
(sob responsabilidade da construtora contrada) para que a manutenção do transito
não interfira na operacionalidade da mesma nem na segurança dos usuários .
Medição
Os serviços de sinalização de obras não serão medidos, tendo seu
custo diluídos nos demais serviços, não cabendo indenizações.
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4.6.3- Sinalização Vertical
Generalidades
A sinalização vertical, é composto por placas de sinalização PLACA TODA
REFLETIVA TIPO III, que tem por objetivo aumentar a segurança, ajudar a manter o
fluxo de trafego em ordem e fornecer as informações aos usuários da via.
As placas deverão ser confeccionadas em chapas de aço laminado a frio,
galvanizado, com espessura de 1,25 mm para placas laterais à rodovia. A
reflexibilidade das tarjas, setas, letras do fundo será executada mediante a aplicação
de películas refletivas de alta intensidade, com coloração invariável, tanto para o dia
quanto para a noite.
Os postes serão de tubo galvanizado.
Para fixação dos sinais nos postes serão utilizado parafusos francês, zincados,
com reforço em travessas de madeira, conforme indicações no projeto.
Utilizar como referência Especificação de Serviço DAER-ES-OC 03/91.
Medição
As placas serão medidas segundo o número de unidades completas e
instaladas,
classificadas de acordo com o tipo e dimensões com base no preço unitário proposto
para cada item dos serviços incluirá a aquisição de materiais, mão-de-obra, encargos,
ferramentas, equipamentos, confecção das unidades, transportes em geral,
implantação das unidades nos devidos locais e eventuais necessários à execução
dos serviços.
Os postes serão medidos por unidades, conforme preço proposto.
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4.7 - PROJETO DE OBRAS COMPLEMENTARES
4.7.1- Meio Fio MFC - 05
Generalidades
São cordões de concreto pré-moldado ou moldado "in loco", assentado sobre
base que serve apoio para dar sustenção. E tem a finalidade de encaminhamento de
águas pluvias para as bocas de lobos, sarjetas, etc..
- Meio-Fio Pré-Moldado
Os meios-fios deverão ser pré-moldados em formas metálicas ou de
madeira revestidas que conduza a igual acabamento, sendo submetidos a
adensamento por vibração.
As peças deverão ter no mínimo 1m, devendo esta dimensão ser reduzida para
segmento em curva.
Para execução utilizar "Album de Projeto - Dispositivos de Drenagem" do
DAER e
Especificação DAER-ES-D 04/91.
- Meios-fios moldados "in loco" com formas deslizantes.
Este procedimento alternativo refere-se ao emprego de formas
metálicas deslizantes, acopladas a máquinas
automotrizes (moldagem por extrusão).
Para execução utilizar "Album de Projeto - Dispositivo de Drenagem" do DAER
e especificação DAER-ES-D 04/91.
Medição
Os meios-fios de concreto serão medidos de acordo com o tipo empregado,
pela determinação da extensão executada, expressa em metros lineares, conforme
descrito no quadro de quantidades proposto. O qual deverá remunerar toda a mãode-obra, ferramentas e equipamentos, encargos eventuais, escavações e
apiloamento, materiais e transportes necessários à completa execução do dispositivo.
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4.7.2 - Cercas
Generalidades
As cercas de arame são construções que têm a finalidade de limitar a faixa de
domínio da rodovia, bem como de impedir a passagem de animais das propriedades
privadas para o leito estradal, propiciando assim maior segurança ao tráfego.
- Cerca 5 fios com Moirões de Madeira
Os moirões deverão ser bem alinhados e aprumados, e o reaterro de suas
fundações compactado, de modo a não sofrerem nenhum deslocamento.
Serão usados 5 fios de arame esticados com espaçamento de 0,30m, a partir de
0,10m da extremidade superior dos moirões. Os arames serão fixados por grampos de
aço zincado . Tudo conforme Especificação DAER-ES-OC 01/91.
Medição
As cercas serão medidas por metro linear de execução concluída,
considerando cercas com 5 fios, pelo preço unitário proposto para este serviço,
considerando-se o material empregado e incluirá limpeza da faixa de implantação,
mão-deobra, encargos, ferramentas e equipamento, transportes de materiais e sua
aquisição, bem como eventuais necessários à execução do serviço.
Os fios adicionais, quando necessário, serão medidos em separado, por metro
linear.
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4.7.3 - Defensas
Generalidades
Defensas são dispositivos utilizados para atenuar o choque de um veículo
desgovernado contra estruturas fixas ou evitar a sua saída da plataforma da estrada,
sempre que houver perigo do veículo rolar pelo talude dos aterros.
Serão executadas em concreto de cimento simples ou armado ou em chapas
perfiladas (guias de deslizamento).
- Defensas de Chapa Perfiladas
O perfil das guias de deslizamento será W-ABNT. O poste de aço será
constituído por um perfil C, com dimensões 150x75x25x5mm, com 1800mm de
comprimento. O espaçador maleável, quando necessário, também de aço, tem forma
de U, com dimensões 200x150x75x5mm. Conforme Especificação DAER-ES-OC
02/91.
- Defensas de concreto armado
Os suportes de concreto armado deverão ser cravados no terreno, a uma
profundidade de 0,70m e espaçados de conformidade com o comprimento das placas,
adotando-se placas de menor comprimento em curvas de pequenos raios. A fixação
das placas nas colunas deverá ser feita através de um gancho e uma barra de aço
galvanizado. Conforme especificção DAER-ES-OC 02/91.
Medição
As defensas serão medidas por metro linear executado, pelo preço unitário
proposto para este serviço, considerando-se o material empregado, e incluirá a
aquisição dos materiais, encargos, mão-deobra, escavação, ferramentas e
equipamentos, pintura, transporte dos materiais
e
eventuais necessários à
execução dos serviços.
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4.7.4 - Enleivamento
Generalidades
O serviço consiste no plantio de grama em leivas, propiciando assim
proteção ao solo local, como canteiros, taludes de cortes e aterros, sendo que
esta técnica previne futuras erosões e escorregamentos.
Para execução dos serviços, utilizar equipamentos adequados para
regularização e assentamento das leivas.
O serviço será aceito após constatada a pega da leiva, sendo que a
mesma estará apresentando sinais de brota.
Para orientação seguir normas da Especificação DAER-ES-CE 01/91.
Medição
Será medido por m² executado, pelo preço unitário proposto para este
serviço, considerando-se o material empregado, e incluirá a aquisição dos
materiais, encargos, mão- de obra, escavação, ferramentas e equipamentos,
transporte dos materiais e eventuais necessários à execução dos serviços.
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5.0-ORÇAMENTO

Natureza da Despesa

Total (R$)

Concedente

Proponente

(R$)

(R$)

Código

Especificação

1

Serviços Preliminares

198.140,83

178.326,75

19.814,08

2

Movimentação de Terra

922.846,82

830.562,14

92.284,68

3

Pavimentação

3.976.378,51

3.578.740,65

397.637,85

4

Drenagem de Águas Pluviais

148.486,37

133.637,73

14.848,64

5

Sinalização Viária

114.744,75

103.270,28

11.474,48

6

Serviços Complementares

546.092,25
5.906.689,52

491.483,03

54.609,23

5.316.020,57

590.668,95

TOTAL GERAL (R$)

6.0-CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO
META

ETAPA

FASE

ESPECIFICAÇÃO
ITENS DE CUSTO

Abertura do Processo
Licitatório e trâmites
01 Etapa Inicial Fase Administrativa 01 Legais

INDICADOR FÍSICO

DURAÇÃO

Unid.

Quant.

Início

Término

Dias

60

APDOE

60 dias

Obra

3,35%

mês 1

mês 7

15,62%

mês 1

mês 6

2,51%

mês 1

mês 6

67,32%

mês 2

mês 7

Obra

1,94%

mês 7

mês 7

11,19%

9,25%

mês 5

mês 7

Termo de Início
Serviços Preliminares
Fase 01 Infraestrutura Movimentação de Terra
21,49%
Drenagem
01 - ano 2021
- 2022 3,194
km

Fase 02 Supra
Estrutura

Obra
Pavimentação
67,32%
Sinalização Viária

Fase 03 Sinalização
03 Finalização
e Ajustes

Serviços
complementares OAC
Termo de Conclusão e
recebimento

Fase Administrativa 02 Ajustes Documentais
(negativas, recebimento
e inauguração)

Dias

60

Após
termo de
60 dias
recebimen
to

7.0 - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

DIVISA ROCA SALES/SANTA TEREZA

INICIO PAVIMENTO SANTA TEREZA

INÍCIO TRECHO SANTA TEREZA

FINAL DO TRECHO SANTA TEREZA

TRECHO A SER RECAEPEADO

FINAL DO
TRECHO
FINAL CAMINHO PÃO E DO VINHO RS/444 - ACESSO
BENTO GONÇALVES

8.0-CONSIDERAÇÕES FINAIS:
O PÚBLICO-ALVO BENEFICIADO será toda a população de Santa Tereza e de municípios vizinhos,
bem como os turistas que visitam a região, pois a pavimentação viabilizará melhorias no fluxo entre o
Vale dos Vinhedos e Serra Gaúcha e o Vale do Taquari.Como resultados esperados com execução do
projeto desta obra , também será o incremento da receita, através da ampliação da produção de
gêneros agropecuários, do aumento das operações de comercialização e da constituição de novos
empreendimentos relacionados ao setor turístico, facilitados pela redução dos custos de transporte e
manutenção de veículos, bem como pelo aumento da circulação de pessoas na região.

Santa Tereza, Julho de 2021

GISELE CAUMO
Prefeita Municipal

MARCIO ANDRE CELLA
Eng. Civil CREA RS085465

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZA
Obra: PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - ROTA TURISTICA CAMINHO DO PÃO E DO VINHO
Data: julho de 2021
PLANILHA DE COMPOSIÇÃO ANALÍTICA
DA TAXA DE BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS (BDI)
ITEM

DESCRIÇÃO

TAXA

1

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC)

3,85%

2

SEGURO E GARANTIA (G)

0,74%

3

RISCO ( R)

0,97%

4

DESPESAS FINANCEIRAS (DF)

1,21%

5

LUCRO (L)

6,68%

6

PIS/COFINS e ISSQN (I)
PIS
COFINS
ISSQN

6,65%
0,65%
3,00%
3,00%

Fórmula utilizada:
BDI = (1+AC+S+R+G)X(1+DF)X(1+L) -1
(1-I)
TOTAL DA TAXA DE BDI

Marcio Andre Cella
Eng.Civil CREA RS085465

22,10%

Gisele Caumo
Prefeita Municipal de Santa Tereza
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VOLUME 2
ESPECIFICAÇÕES TECNICAS
E NOTA DE SERVIÇO

SINALIZAÇÃO DE VERTICAL E HORIZONTAL
ROTA TURISTICA -CAMINHOS DO PÃO E DO VINHO
TRECHO KM 47+934 ao KM 51+194

1. SINALIZAÇÃO VERTICAL.
É um subsistema da sinalização viária, que se utiliza de placas, onde o meio de
comunicação (sinal) está na posição vertical, fixado ao lado ou suspenso sobre
a pista, transmitindo mensagens de caráter permanente e, eventualmente,
variáveis, mediante símbolos e/ou legendas pré-reconhecidas e legalmente
instituídas. As placas, classificadas de acordo com as suas funções, são
agrupadas em um dos seguintes tipos de sinalização vertical:
- Sinalização de Regulamentação;
- Sinalização de Advertência;
- Sinalização de Indicação.

2- SINALIZAÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO.
Tem por finalidade informar aos usuários das condições, proibições, obrigações
ou restrições no uso das vias. Suas mensagens são imperativas e seu
desrespeito constitui infração.
Objetivo:
Fornecimento e implantação de placa de sinalização de
regulamentação em chapa de aço galvanizado à fogo, ESPESSURA 1,25mm
com aplicação de película refletiva e fundo em pintura eletroestática preto e
instaladas na borda externa da pista conforme projeto.
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2.1 DIMENSÕES
a) SINAIS DE FORMA CIRCULAR: d=0,80m
Tarja - 0,060 m.
Orla - 0,060 m.
2.2-SUPORTES DAS PLACAS
Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado 3,00m AONDE
DEVERA SER D=2,5'' PAREDE 2mm GALVANIZADO A FOGO, para fixação
da placa ao suporte, devem ser usados elementos fixadores adequados, de
forma a impedir a sua soltura ou deslocamento.
3.0. - SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA.
Fornecimento e implantação de placa de sinalização de advertência em chapa de
aço galvanizado à fogo, ESPESSURA 1,25mm, com aplicação de película refletiva
e fundo em pintura eletroestática preto e instaladas na borda externa da pista
conforme projeto.
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3.1 DIMENSÕES :
a) SINAIS DE FORMA QUADRADA:
Lado - 0,80 m x0,80 m
Orla Externa - 0,020 m.
Orla Interna - 0,020 m

3.2-SUPORTES DAS PLACAS
Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado 3,00m AONDE
DEVERA SER D=2,5'' PAREDE 2mm GALVANIZADO A FOGO, para fixação da
placa ao suporte, devem ser usados elementos fixadores adequados, de forma a
impedir a sua soltura ou deslocamento.

4-Sinalização de indicação:
Sinalização de indicação tem por finalidade identificar as vias e os locais de
interesse, bem como orientar condutores de veículos quanto aos percursos, os
destinos, as distâncias e os serviços auxiliares, podendo também ter como
função a educação do usuário.
Objetivo: Fornecimento e implantação de placa de sinalização de INDICAÇÃO
em Chapa de aço galvanizado à fogo, ESPESSURA 1,25mm, com aplicação
de película refletiva e fundo em pintura eletroestática preto e instaladas na
borda externa da pista conforme projeto, .também deverá ter um quadro de
sustentação de uma polegada .
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4.1 DIMENSÕES :
SINAIS DE FORMA RETANGULAR
Orla Externa - 0,020 m.
Orla Interna - 0,020 m.

4.2-SUPORTES DAS PLACAS:
Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado 3,00m AONDE
DEVERA SER D=2,5'' PAREDE 2mm GALVANIZADO A FOGO, para fixação
da placa ao suporte, devem ser usados elementos fixadores adequados, de
forma a impedir a sua soltura ou deslocamento.
A borda inferior da placa colocada lateralmente à via deve ficar a uma altura
livre mínima de 2,10m em relação à superfície da calçada.O afastamento
lateral medido entre a borda lateral da placa e a borda da pista deve ser, no
mínimo, de 0,30m para trechos retos da via e de 0,40m para trechos em curva.
No caso de placas suspensas, devem ser considerados os mesmos
afastamentos definidos acima, medidos entre o suporte e a borda da pista.
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5- CORES
Os padrões relativos à forma e cores das placas de sinalização vertical devem

seguir os padrões CONTRAN , a fim de facilitar o detalhamento das placas,
na fase da diagramação.
Segue o padrão e respectivo código de cada cor.
Branca MunsellN 9,5
Preta MunsellN 0,5
Verde Munsell10G 3/8
Amarela Munsell10 YR 7,5/14
Marrom Munsell5 YR 6/14
Películas refletivas, estas devem seguir, no mínimo, o que estabelece a norma
ABNT NBR 14644 -Sinalização vertical viária –Películas – Requisitos
1.0 -Sinalização Horizontal
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; complementar os sinais verticais de
regulamentação, advertência ou indicação.
Compostas por marcas, símbolos e legendas apostos sobre o
pavimento, as sinalizações horizontais como determina o manual brasileiro de
sinalização horizontal.
1.1-Padrão de cores utilizados:
1.1.1-Amarela, utilizada para:
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– Separar movimentos veiculares de fluxos opostos;
– Regulamentar ultrapassagem e deslocamento lateral;
1.1.2- Branca, utilizada para:
– Delimitar áreas de circulação

1.2--MARCAS LONGITUDINAIS.
seguintes tipos:
Linha eixo da pista cor amarelo

Largura das Linhas: 0,120 m.
Deverá ser utilizada tinta viária certificada pelo DNIT
Linha de bordo (LBO) cor branco

Largura das Linhas: 0,15 m.
Deverá ser utilizada tinta viária certificada pelo DNIT
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1.3- DESCRIÇÃO SERVIÇOS
1.3.1-Pintura Acrílica a Frio
Deverá ser aplicada por equipamentos pressurizados tinta à base de
solvente, como microesfera de vidro, pra faixas continuas por equipamento
mecânico e para faixa de pedestres deverá ser pintura manual, em vias
conforme projeto.

1.3.2-Tachas refletivas bidirecionais
As tachas refletivas deverão ser colocadas a uma distância entre si de 6 m, serem do
tipo bidirecional, na cor amarelo para o eixo e nas cores branco e vermelho para os
bordos; conterem na parte inferior um dispositivo para que sejam chumbadas no
pavimento, além da colagem da superfície inferior, sobre a superfície do pavimento. A
cola deverá atender às Especificações indicadas pelo fabricante

2.0-NOTA DE SERVIÇO
2.1-NOTA DE SERVIÇO VERTICAL
PLACAS

DIMENSÕES

ESTACA

ESTACA QUANTIDADE

LADO

LADO

ESQUERDA DIREITO
OCTOGONAL

48+ 000

L=033

49+ 620
49+ 700
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R-1
CIRCULAR

50+ 100

49+ 500

2

CIRCULAR

49+ 740

49+ 520

4

D=0,80 m

50+ 080

48+ 550

D=0,80 m

R-7

R-19
QUADRADA

49+ 600

L=0,80 m

50+100

2

A-2a
QUADRADA

49+ 900

L=0,80 m

50+500

QUADRADA

49+100

A-2b

L=0,80 m
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QUADRADA

49+540

L=0,80 m
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RETANGULAR 47+ 945

47+ 945

L=0,50X0,60 m 47+ 950

47+ 950

47+ 955

47+ 955

RETANGULAR 48+ 570

48+ 570

L=0,50X0,60 m 48+ 575

48+ 575

48+ 580

48+ 580

48+ 585

48+ 585

48+ 590

48+ 590

RETANGULAR 49+ 660

49+ 660

L=0,50X0,60 m 49+ 665

49+ 665

49+ 670

49+ 670

49+ 680

49+ 680

49+ 685

49+ 685

49+ 690

49+ 690

6

10

12
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RETANGULAR 48+ 040

48+ 020

L=0,62X1,00 m 48+ 720

48+ 640

50+ 980

50+ 940

6

I-23
RETANGULAR 47+ 980

1

L=2,00X1,00 m

RETANGULAR 51+ 100

1

L=2,00X1,00 m

2.1-NOTA DE SERVIÇO HORIZONTAL
2.1.1-LINHAS CONTINUAS AMARELAS L=0,12 m-EIXO
LADO

LADO

LADO

LADO

ESQUERDO

ESQUERDO

DIREITO

DIREITO

EIXO- INICIO

EIXO- FIM

EIXO-

EIXO-

INICIO

FIM

47+ 934

51+ 128

47+ 934

51+ 128

EXTENSÃO

3.194m
linha

para

cada

esquerda

e

3194 m para linha
direita

2.1.1.1-ÁREA SINALIZAÇÃO
AREA PINTURA LINHAS CONTINUA BRANCA= 6388X0,15= 958,23 m²
AREA PINTURA LINHAS CONTINUA AMARELA= 6388X0,12= 766,58 m²
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2.1.2-LINHA CONTINUA L=0,15 m-COR BRANCO BORDO
LADO

LADO

LADO

LADO

ESQUERDO

ESQUERDO

DIREITO

DIREITO

EIXO- INICIO

EIXO- FIM

EIXO-

EIXO- FIM

UNIDADES

INICIO
47+ 934

51+ 128

47+ 934

51+ 128

1065

2.1.3-CONDUÇÃO OTICA-TACHA BIDIRICIONAL-AMARELA CADENCIA 1X6 m
EIXOS
LADO

LADO

LADO

LADO

ESQUERDO

ESQUERDO

DIREITO

DIREITO

EIXO- INICIO

EIXO- FIM

EIXO-

EIXO- FIM

UNIDADES

INICIO
47+ 934

51+ 128

47+ 934

51+ 128

Santa Tereza, julho de 2021

GISELE CAUMO
PREFEITA MUNICIPAL

Márcio André Cella
Eng. Civil CRA RS085465/SMOV
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZA
PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
RODOVIA: MUNICIPAL
TRECHO: ROTA TURÍSTICA "CAMINHO DO PÃO E DO VINHO"
SUB-TRECHO: LOTE 06 - Linha Geral( km 47+934 AO km 51+128)
EXTENSÃO: TOTAL 3+194Km

DATA

Tabelas de referência utilizadas:
SINAPI 04/2021;
SINAPI 06/2021;
SICRO2 01/2021;
DAER 05/2019;
BDI APLICADO =
22,10%

JULHO DE 2021

ORÇAMENTO BASE
Origem Preço
Item
Tabela
Código
1 SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1
SINAPI
1.2 COMPOSIÇÃO
1.3 COMPOSIÇÃO
1.4
SINAPI
1.5
SINAPI
TOTAL DO SUB-ITEM

2

74209/001
CPU 01
CPU 02
98525
78472

Descrição
PLACA DE OBRA 2,40 x 1,20
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA
LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL
SERVIÇOS TOPOGRAFICOS

Und

2,88
1,00
7,00
12.137,20
25.392,30

m²
und
mês
m²
m²

PREÇOS UNITÁRIOS (R$)
Material
M. Obra
Total

Material

PREÇOS TOTAIS (R$)
M. Obra
Total

219,78
8.871,94
19.426,09
0,32
0,36

54,95
2.217,98
4.856,52
0,08
0,09

274,73
11.089,92
24.282,61
0,40
0,45

632,97
8.871,94
135.982,63
3.883,90
9.141,23
158.512,67

158,25
2.217,98
33.995,64
970,98
2.285,31
39.628,16

791,22
11.089,92
169.978,27
4.854,88
11.426,54
198.140,83

4,83
6,88
32,17
1,11
1,67
12,52
1,11
1,67

1,21
1,72
8,04
0,28
0,42
3,13
0,28
0,42

6,04
8,60
40,21
1,39
2,09
15,65
1,39
2,09

9.171,20
68.650,91
74.087,51
23.399,14
211.224,71
7.629,94
947,04
8.548,94

2.297,55
17.162,73
18.516,12
5.902,49
53.122,38
1.907,48
238,89
2.150,04

11.468,75
85.813,64
92.603,63
29.301,63
264.347,09
9.537,42
1.185,93
10.698,98

MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8

SINAPI
DAER
DAER
SINAPI
SINAPI
DAER
SINAPI
SINAPI

90091
13
303
100574
93589
180
100574
72887

ESCAVACAO MATERIAL DE 1A. CATEGORIA
ESCAVACAO MATERIAL DE 2A. CATEGORIA
ESCAVACAO MATERIAL DE 3A. CATEGORIA
ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM TRATOR DE ESTEIRAS
TRANSPORTE LOCAL RODOVIA DMT ATÉ 6KM
REMOÇÃO SOLOS MOLES PARA ATÉ 50mcs
ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM TRATOR DE ESTEIRAS
TRANSPORTE LOCAL RODOVIA DMT ATÉ 6KM

2.9

SINAPI

94304

REATERRO DO MATERIAL REMOVIDO COM MATERIAL DE JAZIDA - EMPRESTIMO

96385
94304
96385

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO
ATERRO DE GREIDE COM MATERIAL DE JAZIDA - EMPRESTIMO
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO

2.10
SINAPI
2.11
SINAPI
2.12
SINAPI
TOTAL DO SUB-ITEM

3

Quant.

1.898,80 m³
9.978,33 m³
2.303,00 m³
21.080,31 m³
126.481,86 m³/km
609,42 m³
853,19 m³
5.119,13 m³/km
609,42

m³

30,06

7,52

37,58

18.319,17

4.582,83

22.902,00

609,42
7.628,33
9.916,83

m³
m³
m³

8,23
30,06
8,23

2,06
7,52
2,06

10,29
37,58
10,29

5.015,53
229.307,60
81.615,50
737.917,19

1.255,40
57.365,04
20.428,67
184.929,63

6.270,93
286.672,64
102.044,17
922.846,82

10.156,92

m²

1,12

0,28

1,40

11.375,75

2.843,94

14.219,69

4.570,91

m³

54,62

13,65

68,27

249.663,10

62.392,93

312.056,03

81,27
1,37
0,54
6,86
2,26

20,32
0,34
0,13
1,72
0,56

101,59
1,71
0,67
8,58
2,82

309.545,24
344.408,14
248.878,87
174.191,18
57.386,60

77.395,83
85.473,55
59.915,29
43.674,75
14.219,69

386.941,07
429.881,69
308.794,16
217.865,93
71.606,29

1.337,78

334,45

1.672,23

1.698.472,24

424.624,41

2.123.096,65

1,37
0,54

0,34
0,13

1,71
0,67

52.181,38
37.707,71
3.183.810,21

12.950,13
9.077,79
792.568,30

65.131,51
46.785,50
3.976.378,51

PAVIMENTAÇÃO

3.1

DAER

591

3.2

DAER

681

3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

DAER
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI

861
95875
93590
96401
96402

3.8

SINAPI

95995

3.9
SINAPI
3.10
SINAPI
TOTAL DO SUB-ITEM

95875
93590

REGULARIZACAO SUBLEITO
REFORÇO SUBLEITO RACHÃO ENCHIMENTO BRITA E CAMADA BLOQUEIO - exclusive
transporte
SUB-BASE OU BASE BRITA GRADUADA - exclusive transporte
TRANSPORTE DOS MATERIAIS PETREOS ATÉ 30KM
TRANSPORTE DOS MATERIAIS PETREOS PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM
IMPRIMACAO DE BASE DE BRITA GRADUADA COM EMULSAO CM-30
PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C
CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE(CBUQ),CAP 50/70, EXCLUSIVE
TRANSPORTE) - E= 5cm
TRANSPORTE DO CBUQ ATÉ 30KM
TRANSPORTE DO CBUQ PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM

3.808,85 m³
251.392,80 m³xkm
460.886,80 m³xkm
25.392,30 m²
25.392,30 m²
1.269,62

m³

38.088,60 m³xkm
69.829,10 m³xkm

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZA
PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
RODOVIA: MUNICIPAL
TRECHO: ROTA TURÍSTICA "CAMINHO DO PÃO E DO VINHO"
SUB-TRECHO: LOTE 06 - Linha Geral( km 47+934 AO km 51+128)
EXTENSÃO: TOTAL 3+194Km

DATA

Tabelas de referência utilizadas:
SINAPI 04/2021;
SINAPI 06/2021;
SICRO2 01/2021;
DAER 05/2019;
BDI APLICADO =
22,10%

JULHO DE 2021

ORÇAMENTO BASE
Origem Preço
Item
Tabela
Código
4 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6

SINAPI
DAER
SINAPI
SINAPI
SINAPI
DAER

90082
1020
93589
100574
93360
2671

4.7

SINAPI

92210

4.8

SINAPI

92212

4.9
4.10

SINAPI
DAER

73856/002
2675

4.11

SINAPI

4.12
SINAPI
4.13
DAER
TOTAL DO SUB-ITEM

5

Quant.

Und

ESCAVACAO MATERIAL DE 1A. CATEGORIA DRENAGEM
ESCAVACAO MATERIAL DE 3A. CATEGORIA DRENAGEM
TRANSPORTE LOCAL RODOVIA DMT ATÉ 6KM
ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA
REATERRO DE VALA COM MATERIAL GRANULAR REAPROVEITADO
REMOÇÃO TUBOS D=0,40m
TUBO CONCRETO ARMADO DN 400MM P/AGUAS PLUVIAIS C/ FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO
TUBO CONCRETO ARMADO DN 600MM P/AGUAS PLUVIAIS C/ FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO
BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIAMETRO =0,60M
REMOÇÃO TUBOS D=0,80m
TUBO CONCRETO ARMADO DN 800MM P/AGUAS PLUVIAIS C/ FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO
BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIAMETRO =0,80M
Testada BSTC D=0,40m

284,00 m³
214,00 m³
2.988,00 m³/km
111,88 m³
204,08 m³
36,00
m

SINALIZACAO HORIZONTAL MECANIZADA
SINALIZACAO HORIZONTAL MANUAL - FAIXAS DE SEGURANÇA
PLACA TODA REFLETIVA TIPO III
SUPORTE METÁLICO D=2,5'' PAREDE 2mm GALVANIZADO A FOGO
TACHA BIDIRECIONAL

72,00

m

12,00

m

2,00
60,00

und
m

PREÇOS UNITÁRIOS (R$)
Material
M. Obra
Total

Material

PREÇOS TOTAIS (R$)
M. Obra
Total

8,96
126,22
1,67
1,11
18,54
25,76

2,24
31,56
0,42
0,28
4,63
6,44

11,20
157,78
2,09
1,39
23,17
32,20

2.544,64
27.011,08
4.989,96
124,19
3.783,64
927,36

636,16
6.753,84
1.254,96
31,32
944,89
231,84

3.180,80
33.764,92
6.244,92
155,51
4.728,53
1.159,20

131,22

32,80

164,02

9.447,84

2.361,60

11.809,44

232,36

58,09

290,45

2.788,32

697,08

3.485,40

1.236,06
41,10

309,01
10,28

1.545,07
51,38

2.472,12
2.466,00

618,02
616,80

3.090,14
3.082,80

84,00

m

365,96

91,49

457,45

30.740,64

7.685,16

38.425,80

14,00
24,00

und
und

1.839,74
238,78

459,93
59,70

2.299,67
298,48

25.756,36
5.730,72
118.782,87

6.439,02
1.432,80
29.703,50

32.195,38
7.163,52
148.486,37

1.724,81
238,00
24,00
28,00
1.600,00

m²
m²
m²
und
und

26,98
31,95
456,65
244,20
12,42

6,74
7,99
114,16
61,05
3,10

33,72
39,94
570,81
305,25
15,52

46.535,37
7.604,10
10.959,60
6.837,60
19.872,00
91.808,67

11.625,22
1.901,62
2.739,84
1.709,40
4.960,00
22.936,08

58.160,59
9.505,72
13.699,44
8.547,00
24.832,00
114.744,75

1,00

und

436.873,80

109.218,45

546.092,25

436.873,80
436.873,80

109.218,45
109.218,45

546.092,25
546.092,25

4.727.705,41 1.178.984,11

5.906.689,52

SINALIZAÇÃO VIÁRIA

5.1
DNIT
5.2
DAER
5.3
DAER
5.4
DAER
5.5
DAER
TOTAL DO SUB-ITEM

6

92214
73856/003
2592

Descrição

5213401
7275
7286
7321
7749

SERVIÇOS COMPLEMENTARES - OAC

6.1
COTAÇÃO
TOTAL DO SUB-ITEM

COT 01

PONTE PRÉ MOLDADA EM CONCRETO ARMADO

TOTAL DO ORÇAMENTO
DATA-BASE:

RESPONSAVEL TÉCNICO:

VISTO DA ADMINISTRAÇÃO:

DATA:

REVISÃO:

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZA
PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
RODOVIA: MUNICIPAL
TRECHO: ROTA TURÍSTICA "CAMINHO DO PÃO E DO VINHO"
SUB-TRECHO: LOTE 06 - Linha Geral( km 47+934 AO km 51+128)
EXTENSÃO: TOTAL 3+194Km

DATA

Tabelas de referência utilizadas:
SINAPI 04/2021;
SINAPI 06/2021;
SICRO2 01/2021;
DAER 05/2019;
BDI APLICADO =
22,10%

JULHO DE 2021

PROPOSTA CONCEDENTE
Origem Preço
Item
Tabela
Código
1 SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1
SINAPI
1.2 COMPOSIÇÃO
1.3 COMPOSIÇÃO
1.4
SINAPI
1.5
SINAPI
TOTAL DO SUB-ITEM

2

74209/001
CPU 01
CPU 02
98525
78472

Descrição
PLACA DE OBRA 2,40 x 1,20
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA
LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL
SERVIÇOS TOPOGRAFICOS

Quant.

Und

2,88
1,00
7,00
12.137,20
25.392,30

m²
und
mês
m²
m²

PREÇOS TOTAIS (R$)
Material
M. Obra
Total

197,81
7.984,74
17.483,48
0,29
0,32

49,45
1.996,19
4.370,87
0,07
0,09

247,26
9.980,93
21.854,35
0,36
0,41

569,69
7.984,74
122.384,36
3.519,79
8.125,54
142.584,12

142,41
1.996,19
30.596,08
849,60
2.158,34
35.742,63

712,10
9.980,93
152.980,44
4.369,39
10.283,88
178.326,7450

4,35
6,19
28,95
1,00
1,50
11,27
1,00
1,50

1,09
1,55
7,24
0,25
0,38
2,82
0,25
0,38

5,44
7,74
36,19
1,25
1,88
14,09
1,25
1,88

8.259,78
61.765,86
66.671,85
21.080,31
189.722,79
6.868,16
853,19
7.678,69

2.062,10
15.466,41
16.671,42
5.291,16
48.189,59
1.715,52
214,15
1.950,39

10.321,88
77.232,27
83.343,27
26.371,47
237.912,38
8.583,68
1.067,34
9.629,08

MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8

SINAPI
DAER
DAER
SINAPI
SINAPI
DAER
SINAPI
SINAPI

90091
13
303
100574
93589
180
100574
72887

ESCAVACAO MATERIAL DE 1A. CATEGORIA
ESCAVACAO MATERIAL DE 2A. CATEGORIA
ESCAVACAO MATERIAL DE 3A. CATEGORIA
ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM TRATOR DE ESTEIRAS
TRANSPORTE LOCAL RODOVIA DMT ATÉ 6KM
REMOÇÃO SOLOS MOLES PARA ATÉ 50mcs
ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM TRATOR DE ESTEIRAS
TRANSPORTE LOCAL RODOVIA DMT ATÉ 6KM

2.9

SINAPI

94304

REATERRO DO MATERIAL REMOVIDO COM MATERIAL DE JAZIDA - EMPRESTIMO

96385
94304
96385

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO
ATERRO DE GREIDE COM MATERIAL DE JAZIDA - EMPRESTIMO
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO

2.10
SINAPI
2.11
SINAPI
2.12
SINAPI
TOTAL DO SUB-ITEM

3

90,00%
PREÇOS UNITÁRIOS (R$)
Material
M. Obra
Total

1.898,80 m³
9.978,33 m³
2.303,00 m³
21.080,31 m³
126.481,86 m³/km
609,42 m³
853,19 m³
5.119,13 m³/km
609,42

m³

27,06

6,76

33,82

16.490,91

4.120,89

20.611,80

609,42
7.628,33
9.916,83

m³
m³
m³

7,41
27,06
7,41

1,85
6,76
1,85

9,26
33,82
9,26

4.515,80
206.422,61
73.483,70
663.813,65

1.128,04
51.582,77
18.356,05
166.748,49

5.643,84
258.005,38
91.839,75
830.562,136

10.156,92

m²

1,01

0,25

1,26

10.258,49

2.539,23

12.797,72

4.570,91

m³

49,15

12,29

61,44

224.660,23

56.190,19

280.850,42

73,14
1,23
0,48
6,18
2,03

18,29
0,31
0,12
1,54
0,51

91,43
1,54
0,60
7,72
2,54

278.579,29
309.213,14
221.225,66
156.924,41
51.546,37

69.667,67
77.680,38
56.689,08
39.154,93
12.899,29

348.246,96
386.893,52
277.914,74
196.079,34
64.445,66

1.204,01

301,00

1.505,01

1.528.635,18

382.151,81

1.910.786,99

1,23
0,48

0,31
0,12

1,54
0,60

46.848,98
33.517,97
2.861.409,72

11.769,38
8.588,98
717.330,93

58.618,36
42.106,95
3.578.740,652

PAVIMENTAÇÃO

3.1

DAER

591

3.2

DAER

681

3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

DAER
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI

861
95875
93590
96401
96402

3.8

SINAPI

95995

3.9
SINAPI
3.10
SINAPI
TOTAL DO SUB-ITEM

95875
93590

REGULARIZACAO SUBLEITO
REFORÇO SUBLEITO RACHÃO ENCHIMENTO BRITA E CAMADA BLOQUEIO - exclusive
transporte
SUB-BASE OU BASE BRITA GRADUADA - exclusive transporte
TRANSPORTE DOS MATERIAIS PETREOS ATÉ 30KM
TRANSPORTE DOS MATERIAIS PETREOS PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM
IMPRIMACAO DE BASE DE BRITA GRADUADA COM EMULSAO CM-30
PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C
CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE(CBUQ),CAP 50/70, EXCLUSIVE
TRANSPORTE) - E= 5cm
TRANSPORTE DO CBUQ ATÉ 30KM
TRANSPORTE DO CBUQ PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM

3.808,85 m³
251.392,80 m³xkm
460.886,80 m³xkm
25.392,30 m²
25.392,30 m²
1.269,62

m³

38.088,60 m³xkm
69.829,10 m³xkm

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZA
PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
RODOVIA: MUNICIPAL
TRECHO: ROTA TURÍSTICA "CAMINHO DO PÃO E DO VINHO"
SUB-TRECHO: LOTE 06 - Linha Geral( km 47+934 AO km 51+128)
EXTENSÃO: TOTAL 3+194Km

DATA

Tabelas de referência utilizadas:
SINAPI 04/2021;
SINAPI 06/2021;
SICRO2 01/2021;
DAER 05/2019;
BDI APLICADO =
22,10%

JULHO DE 2021

PROPOSTA CONCEDENTE
Origem Preço
Item
Tabela
Código
4 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6

SINAPI
DAER
SINAPI
SINAPI
SINAPI
DAER

90082
1020
93589
100574
93360
2671

4.7

SINAPI

92210

4.8

SINAPI

92212

4.9
4.10

SINAPI
DAER

73856/002
2675

4.11

SINAPI

4.12
SINAPI
4.13
DAER
TOTAL DO SUB-ITEM

5

Quant.

Und

ESCAVACAO MATERIAL DE 1A. CATEGORIA DRENAGEM
ESCAVACAO MATERIAL DE 3A. CATEGORIA DRENAGEM
TRANSPORTE LOCAL RODOVIA DMT ATÉ 6KM
ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA
REATERRO DE VALA COM MATERIAL GRANULAR REAPROVEITADO
REMOÇÃO TUBOS D=0,40m
TUBO CONCRETO ARMADO DN 400MM P/AGUAS PLUVIAIS C/ FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO
TUBO CONCRETO ARMADO DN 600MM P/AGUAS PLUVIAIS C/ FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO
BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIAMETRO =0,60M
REMOÇÃO TUBOS D=0,80m
TUBO CONCRETO ARMADO DN 800MM P/AGUAS PLUVIAIS C/ FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO
BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIAMETRO =0,80M
Testada BSTC D=0,40m

284,00 m³
214,00 m³
2.988,00 m³/km
111,88 m³
204,08 m³
36,00
m

SINALIZACAO HORIZONTAL MECANIZADA
SINALIZACAO HORIZONTAL MANUAL - FAIXAS DE SEGURANÇA
PLACA TODA REFLETIVA TIPO III
SUPORTE METÁLICO D=2,5'' PAREDE 2mm GALVANIZADO A FOGO
TACHA BIDIRECIONAL

72,00

m

12,00

m

2,00
60,00

und
m

PREÇOS TOTAIS (R$)
Material
M. Obra
Total

8,06
113,60
1,50
1,00
16,68
23,18

2,02
28,40
0,38
0,25
4,17
5,80

10,08
142,00
1,88
1,25
20,85
28,98

2.289,04
24.310,40
4.482,00
111,88
3.404,05
834,48

573,68
6.078,03
1.138,43
28,08
851,63
208,80

2.862,72
30.388,43
5.620,43
139,96
4.255,68
1.043,28

118,09

29,53

147,62

8.502,48

2.126,02

10.628,50

209,12

52,29

261,41

2.509,44

627,42

3.136,86

1.112,45
36,99

278,11
9,25

1.390,56
46,24

2.224,90
2.219,40

556,23
555,12

2.781,13
2.774,52

84,00

m

329,36

82,35

411,71

27.666,24

6.916,98

34.583,22

14,00
24,00

und
und

1.655,76
214,91

413,94
53,72

2.069,70
268,63

23.180,64
5.157,84
106.892,79

5.795,20
1.289,33
26.744,94

28.975,84
6.447,17
133.637,7300

1.724,81
238,00
24,00
28,00
1.600,00

m²
m²
m²
und
und

24,28
28,76
410,98
219,78
11,17

6,07
7,19
102,75
54,95
2,80

30,35
35,95
513,73
274,73
13,97

41.878,39
6.844,88
9.863,52
6.153,84
17.872,00
82.612,63

10.466,14
1.710,27
2.465,98
1.538,46
4.476,80
20.657,65

52.344,53
8.555,15
12.329,50
7.692,30
22.348,80
103.270,278

1,00

und

393.186,42

98.296,61

491.483,03

393.186,42
393.186,42

98.296,61
98.296,61

491.483,03
491.483,0250

4.250.499,33 1.065.521,24

5.316.020,57

SINALIZAÇÃO VIÁRIA

5.1
DNIT
5.2
DAER
5.3
DAER
5.4
DAER
5.5
DAER
TOTAL DO SUB-ITEM

6

92214
73856/003
2592

Descrição

90,00%
PREÇOS UNITÁRIOS (R$)
Material
M. Obra
Total

5213401
7275
7286
7321
7749

SERVIÇOS COMPLEMENTARES - OAC

6.1
COTAÇÃO
TOTAL DO SUB-ITEM

COT 01

PONTE PRÉ MOLDADA EM CONCRETO ARMADO

TOTAL DO ORÇAMENTO
DATA-BASE:

RESPONSAVEL TÉCNICO:

VISTO DA ADMINISTRAÇÃO:

DATA:

REVISÃO:

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZA
PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
RODOVIA: MUNICIPAL
TRECHO: ROTA TURÍSTICA "CAMINHO DO PÃO E DO VINHO"
SUB-TRECHO: LOTE 06 - Linha Geral( km 47+934 AO km 51+128)
EXTENSÃO: TOTAL 3+194Km

DATA

Tabelas de referência utilizadas:
SINAPI 04/2021;
SINAPI 06/2021;
SICRO2 01/2021;
DAER 05/2019;
BDI APLICADO =
22,10%

JULHO DE 2021

PROPOSTA PROPONENTE
Origem Preço
Item
Tabela
Código
1 SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1
SINAPI
1.2 COMPOSIÇÃO
1.3 COMPOSIÇÃO
1.4
SINAPI
1.5
SINAPI
TOTAL DO SUB-ITEM

2

74209/001
CPU 01
CPU 02
98525
78472

Descrição
PLACA DE OBRA 2,40 x 1,20
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA
LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL
SERVIÇOS TOPOGRAFICOS

Quant.

Und

2,88
1,00
7,00
12.137,20
25.392,30

m²
und
mês
m²
m²

PREÇOS TOTAIS (R$)
Material
M. Obra
Total

21,98
887,19
1.942,61
0,03
0,04

5,49
221,80
485,65
0,01
0,01

27,47
1.108,99
2.428,26
0,04
0,05

63,30
887,19
13.598,27
364,12
1.015,69
15.928,57

15,82
221,80
3.399,56
121,37
126,96
3.885,51

79,12
1.108,99
16.997,83
485,49
1.142,65
19.814,08

0,48
0,69
3,22
0,11
0,17
1,25
0,11
0,17

0,12
0,17
0,80
0,03
0,04
0,32
0,03
0,04

0,60
0,86
4,02
0,14
0,21
1,57
0,14
0,21

911,42
6.885,05
7.415,66
2.318,83
21.501,92
761,78
93,85
870,25

235,46
1.696,31
1.844,70
611,33
4.932,79
191,96
24,74
199,65

1.146,88
8.581,36
9.260,36
2.930,16
26.434,71
953,74
118,59
1.069,90

MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8

SINAPI
DAER
DAER
SINAPI
SINAPI
DAER
SINAPI
SINAPI

90091
13
303
100574
93589
180
100574
72887

ESCAVACAO MATERIAL DE 1A. CATEGORIA
ESCAVACAO MATERIAL DE 2A. CATEGORIA
ESCAVACAO MATERIAL DE 3A. CATEGORIA
ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM TRATOR DE ESTEIRAS
TRANSPORTE LOCAL RODOVIA DMT ATÉ 6KM
REMOÇÃO SOLOS MOLES PARA ATÉ 50mcs
ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM TRATOR DE ESTEIRAS
TRANSPORTE LOCAL RODOVIA DMT ATÉ 6KM

2.9

SINAPI

94304

REATERRO DO MATERIAL REMOVIDO COM MATERIAL DE JAZIDA - EMPRESTIMO

96385
94304
96385

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO
ATERRO DE GREIDE COM MATERIAL DE JAZIDA - EMPRESTIMO
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO

2.10
SINAPI
2.11
SINAPI
2.12
SINAPI
TOTAL DO SUB-ITEM

3

10,00%
PREÇOS UNITÁRIOS (R$)
Material
M. Obra
Total

1.898,80 m³
9.978,33 m³
2.303,00 m³
21.080,31 m³
126.481,86 m³/km
609,42 m³
853,19 m³
5.119,13 m³/km
609,42

m³

3,01

0,75

3,76

1.834,35

455,85

2.290,20

609,42
7.628,33
9.916,83

m³
m³
m³

0,82
3,01
0,82

0,21
0,75
0,21

1,03
3,76
1,03

499,72
22.961,27
8.131,80
74.185,90

127,37
5.705,99
2.072,62
18.098,78

627,09
28.667,26
10.204,42
92.284,68

10.156,92

m²

0,11

0,03

0,14

1.117,26

304,71

1.421,97

4.570,91

m³

5,46

1,37

6,83

24.957,17

6.248,43

31.205,60

8,13
0,14
0,05
0,69
0,23

2,03
0,03
0,02
0,17
0,05

10,16
0,17
0,07
0,86
0,28

30.965,95
35.194,99
23.044,34
17.520,69
5.840,23

7.728,16
7.793,18
7.835,08
4.265,90
1.320,40

38.694,11
42.988,17
30.879,42
21.786,59
7.160,63

133,78

33,44

167,22

169.849,76

42.459,91

212.309,67

0,14
0,05

0,03
0,02

0,17
0,07

5.332,40
3.491,46
317.314,25

1.180,75
1.187,09
80.323,60

6.513,15
4.678,55
397.637,85

PAVIMENTAÇÃO

3.1

DAER

591

3.2

DAER

681

3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

DAER
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI

861
95875
93590
96401
96402

3.8

SINAPI

95995

3.9
SINAPI
3.10
SINAPI
TOTAL DO SUB-ITEM

95875
93590

REGULARIZACAO SUBLEITO
REFORÇO SUBLEITO RACHÃO ENCHIMENTO BRITA E CAMADA BLOQUEIO - exclusive
transporte
SUB-BASE OU BASE BRITA GRADUADA - exclusive transporte
TRANSPORTE DOS MATERIAIS PETREOS ATÉ 30KM
TRANSPORTE DOS MATERIAIS PETREOS PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM
IMPRIMACAO DE BASE DE BRITA GRADUADA COM EMULSAO CM-30
PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C
CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE(CBUQ),CAP 50/70, EXCLUSIVE
TRANSPORTE) - E= 5cm
TRANSPORTE DO CBUQ ATÉ 30KM
TRANSPORTE DO CBUQ PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM

3.808,85 m³
251.392,80 m³xkm
460.886,80 m³xkm
25.392,30 m²
25.392,30 m²
1.269,62

m³

38.088,60 m³xkm
69.829,10 m³xkm

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZA
PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
RODOVIA: MUNICIPAL
TRECHO: ROTA TURÍSTICA "CAMINHO DO PÃO E DO VINHO"
SUB-TRECHO: LOTE 06 - Linha Geral( km 47+934 AO km 51+128)
EXTENSÃO: TOTAL 3+194Km

DATA

Tabelas de referência utilizadas:
SINAPI 04/2021;
SINAPI 06/2021;
SICRO2 01/2021;
DAER 05/2019;
BDI APLICADO =
22,10%

JULHO DE 2021

PROPOSTA PROPONENTE
Origem Preço
Item
Tabela
Código
4 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6

SINAPI
DAER
SINAPI
SINAPI
SINAPI
DAER

90082
1020
93589
100574
93360
2671

4.7

SINAPI

92210

4.8

SINAPI

92212

4.9
4.10

SINAPI
DAER

73856/002
2675

4.11

SINAPI

4.12
SINAPI
4.13
DAER
TOTAL DO SUB-ITEM

5

Quant.

Und

ESCAVACAO MATERIAL DE 1A. CATEGORIA DRENAGEM
ESCAVACAO MATERIAL DE 3A. CATEGORIA DRENAGEM
TRANSPORTE LOCAL RODOVIA DMT ATÉ 6KM
ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA
REATERRO DE VALA COM MATERIAL GRANULAR REAPROVEITADO
REMOÇÃO TUBOS D=0,40m
TUBO CONCRETO ARMADO DN 400MM P/AGUAS PLUVIAIS C/ FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO
TUBO CONCRETO ARMADO DN 600MM P/AGUAS PLUVIAIS C/ FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO
BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIAMETRO =0,60M
REMOÇÃO TUBOS D=0,80m
TUBO CONCRETO ARMADO DN 800MM P/AGUAS PLUVIAIS C/ FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO
BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIAMETRO =0,80M
Testada BSTC D=0,40m

284,00 m³
214,00 m³
2.988,00 m³/km
111,88 m³
204,08 m³
36,00
m

SINALIZACAO HORIZONTAL MECANIZADA
SINALIZACAO HORIZONTAL MANUAL - FAIXAS DE SEGURANÇA
PLACA TODA REFLETIVA TIPO III
SUPORTE METÁLICO D=2,5'' PAREDE 2mm GALVANIZADO A FOGO
TACHA BIDIRECIONAL

72,00

m

PREÇOS TOTAIS (R$)
Material
M. Obra
Total

0,90
12,62
0,17
0,11
1,85
2,58

0,22
3,16
0,04
0,03
0,47
0,64

1,12
15,78
0,21
0,14
2,32
3,22

255,60
2.700,68
507,96
12,31
377,55
92,88

62,48
675,81
116,53
3,24
95,30
23,04

318,08
3.376,49
624,49
15,55
472,85
115,92

13,12

3,28

16,40

944,64

236,30

1.180,94

12,00

m

23,24

5,81

29,05

278,88

69,66

348,54

2,00
60,00

und
m

123,61
4,11

30,90
1,03

154,51
5,14

247,22
246,60

61,79
61,68

309,01
308,28

84,00

m

36,60

9,15

45,75

3.074,40

768,18

3.842,58

14,00
24,00

und
und

183,97
23,88

46,00
5,97

229,97
29,85

2.575,58
573,12
11.887,42

643,96
143,23
2.961,22

3.219,54
716,35
14.848,64

1.724,81
238,00
24,00
28,00
1.600,00

m²
m²
m²
und
und

2,70
3,20
45,66
24,42
1,24

0,67
0,79
11,42
6,11
0,31

3,37
3,99
57,08
30,53
1,55

4.656,99
761,60
1.095,84
683,76
1.984,00
9.182,19

1.159,07
188,97
274,10
170,94
499,20
2.292,29

5.816,06
950,57
1.369,94
854,70
2.483,20
11.474,48

1,00

und

43.687,38

10.921,85

54.609,23

43.687,38
43.687,38

10.921,85
10.921,85

54.609,23
54.609,23

118.483,24

590.668,95

SINALIZAÇÃO VIÁRIA

5.1
DNIT
5.2
DAER
5.3
DAER
5.4
DAER
5.5
DAER
TOTAL DO SUB-ITEM

6

92214
73856/003
2592

Descrição

10,00%
PREÇOS UNITÁRIOS (R$)
Material
M. Obra
Total

5213401
7275
7286
7321
7749

SERVIÇOS COMPLEMENTARES - OAC

6.1
COTAÇÃO
TOTAL DO SUB-ITEM

COT 01

PONTE PRÉ MOLDADA EM CONCRETO ARMADO

TOTAL DO ORÇAMENTO
DATA-BASE:

RESPONSAVEL TÉCNICO:

472.185,71
VISTO DA ADMINISTRAÇÃO:

DATA:

REVISÃO:

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZA
PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
RODOVIA: MUNICIPAL
TRECHO: ROTA TURÍSTICA "CAMINHO DO PÃO E DO VINHO"
SUB-TRECHO: LOTE 06 - Linha Geral( km 47+934 AO km 51+128)
EXTENSÃO: TOTAL 3+194Km
PROPOSTA CONCEDENTE
Item

Fase

1

SERVIÇOS PRELIMINARES

R$

178.326,75

3,35%

2

MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

R$

830.562,14

15,62%

3

PAVIMENTAÇÃO

R$

3.578.740,65

67,32%

4

DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS

R$

133.637,73

2,51%

5

SINALIZAÇÃO VIÁRIA

R$

103.270,28

1,94%

6

SERVIÇOS COMPLEMENTARES - OAC

R$

491.483,03

9,25%

R$

5.316.020,57

TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO DA CONCEDENTE
DATA-BASE:

RESPONSAVEL TÉCNICO:

Valor (R$)

VISTO DA ADMINISTRAÇÃO:

Incid. (%)
R$
R$
R$
R$
R$
R$

100,00% R$
DATA:

1º Mês
17.832,67
10%
83.056,21
10%
0%
6.681,89
5%
0%
0%

R$
R$
R$
R$
R$
R$

107.570,77 R$

2º Mês
26.749,01
15%
124.584,32
15%
178.937,03
5%
13.363,77
10%
0%
0%

R$
R$
R$
R$
R$
R$

343.634,14 R$

3º Mês
26.749,01
15%
166.112,43
20%
357.874,07
10%
20.045,66
15%
0%
0%

R$
R$
R$
R$
R$
R$

570.781,16 R$

Realização Mensal
4º Mês
5º Mês
26.749,01 R$
26.749,01
15%
15%
207.640,53 R$
207.640,53
25%
25%
715.748,13 R$
894.685,16
20%
25%
26.727,55 R$
26.727,55
20%
20%
R$
0%
0%
R$
98.296,61
0%
20%

976.865,22 R$

R$
R$
R$
R$
R$
R$

1.254.098,86 R$

6º Mês
26.749,01
15%
41.528,11
5%
715.748,13
20%
40.091,32
30%
0%
147.444,91
30%

R$
R$
R$
R$
R$
R$

971.561,48 R$

7º Mês
26.749,01
15%
0%
715.748,13
20%
0%
103.270,28
100%
245.741,51
50%

R$
R$
R$
R$
R$
R$

1.091.508,93 R$

REVISÃO:

TOTAL
178.326,75
100%
830.562,14
100%
3.578.740,65
100%
133.637,73
100%
103.270,28
100%
491.483,03
100%

5.316.020,57

PARTICIPAÇÃO:
90,00%

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZA
PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
RODOVIA: MUNICIPAL
TRECHO: ROTA TURÍSTICA "CAMINHO DO PÃO E DO VINHO"
SUB-TRECHO: LOTE 06 - Linha Geral( km 47+934 AO km 51+128)
EXTENSÃO: TOTAL 3+194Km
PROPOSTA PROPONENTE
Item

Fase

1

SERVIÇOS PRELIMINARES

R$

19.814,08

3,35%

2

MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

R$

92.284,68

15,62%

3

PAVIMENTAÇÃO

R$

397.637,85

67,32%

4

DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS

R$

14.848,64

2,51%

5

SINALIZAÇÃO VIÁRIA

R$

11.474,48

1,94%

6

SERVIÇOS COMPLEMENTARES - OAC

R$

54.609,23

9,25%

R$

590.668,95

TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO DA PROPONENTE
DATA-BASE:

RESPONSAVEL TÉCNICO:

Valor (R$)

VISTO DA ADMINISTRAÇÃO:

Incid. (%)
R$
R$
R$
R$
R$
R$

100,00% R$
DATA:

1º Mês
1.981,41
10%
9.228,47
10%
0%
742,43
5%
0%
0%

R$
R$
R$
R$
R$
R$

11.952,31 R$

2º Mês
2.972,11
15%
13.842,70
15%
19.881,89
5%
1.484,86
10%
0%
0%

R$
R$
R$
R$
R$
R$

38.181,57 R$

3º Mês
2.972,11
15%
18.456,94
20%
39.763,79
10%
2.227,30
15%
0%
0%

R$
R$
R$
R$
R$
R$

63.420,13 R$

Realização Mensal
4º Mês
5º Mês
2.972,11 R$
2.972,11
15%
15%
23.071,17 R$
23.071,17
25%
25%
79.527,57 R$
99.409,46
20%
25%
2.969,73 R$
2.969,73
20%
20%
R$
0%
0%
R$
10.921,85
0%
20%

108.540,58 R$

R$
R$
R$
R$
R$
R$

139.344,32 R$

6º Mês
2.972,11
15%
4.614,23
5%
79.527,57
20%
4.454,59
30%
0%
16.382,77
30%

R$
R$
R$
R$
R$
R$

7º Mês
2.972,11
15%
0%
79.527,57
20%
0%
11.474,48
100%
27.304,61
50%

107.951,28 R$
REVISÃO:

R$
R$
R$
R$
R$
R$

121.278,77 R$

TOTAL
19.814,08
100%
92.284,68
100%
397.637,85
100%
14.848,64
100%
11.474,48
100%
54.609,23
100%

590.668,95

PARTICIPAÇÃO:
10,00%

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
Item

CPU 01

Referência

Seviços

1

SICRO

E9018

2

SICRO

E9018

3

SICRO

E9018

4

SICRO

E9018

5

SICRO

E9018

6

SICRO

E9018

7

SICRO

E9018

Transp.equip.pesado (EM CAMINHÃO-PRANCHA) - trator
esteiras
Transp.equip.pesado (EM CAMINHÃO-PRANCHA) motoniveladora
Transp.equip.pesado (EM CAMINHÃO-PRANCHA) - rolo liso
Transp.equip.pesado (EM CAMINHÃO-PRANCHA) - rolo
pneumático
Transp.equip.pesado (EM CAMINHÃO-PRANCHA) retroescavadeira
Transp.equip.pesado (EM CAMINHÃO-PRANCHA) - escavadeira
hidr.
Transp.equip.pesado (EM CAMINHÃO-PRANCHA) vibroacabadora
Desloc. Equip. médio porte - caminhão espargidor
Desloc. Equip. médio porte - caminhão pipa
Desloc. Equip. médio porte - 2 caminhões basculantes 6m³
Desloc. Equip. médio porte - 1 caminhões basculantes 10m³
Desloc. Equip. médio porte - caminhão carroceria
Desloc. Equip. leve - 1 caminhonetes

Custo R$
Unit.
Total

Und

Quant

h

3,0000

303,37

910,11

h

3,0000

303,37

910,11

h

3,0000

303,37

910,11

h

3,0000

303,37

910,11

h

3,0000

303,37

910,11

h

3,0000

303,37

910,11

h

3,0000

303,37

910,11

8
SICRO
E9509
h
3,0000
159,23
477,69
9
SICRO
E9571
h
3,0000
196,06
588,18
10
SICRO
E9506
h
6,0000
114,04
684,24
11
SICRO
E9579
h
3,0000
156,23
468,69
12
SICRO
E9687
h
3,0000
93,80
281,40
13
SICRO
E9684
h
3,0000
70,56
211,68
TOTAL DA COMPOSIÇÃO
9.082,65
BDI
22,10%
TOTAL DA COMPOSIÇÃO COM BDI
11.089,92
OBS 1: para composição da mobilização e desmobilização dos equipamentos pesados, foi utilizado o item E9018 do Sicro (Cavalo mecânico com
semi-reboque de 6 eixos com capacidade de 74 t - 324 kW
OBS 2: para composição da mobilização e desmobilização dos equipamentos de pequeno e médio porte, foi utilizado o item do Sicro respectivo de
cada equipamento, visto que os mesmos não são transportados. Como estarão em deslocamento para a obra, o valor utilizado foi de CHP.
OBS 3: o tempo de 3 horas por equipamento equivale ao tempo de ida (1:30h) e volta (1:30h).

ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA
Item
1
2
3
4
5

4

CPU 02

Referência
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI
SINAPI

2707
4083
40943
244
7592

SICRO
E9684
SICRO
E9684
5
SICRO
E9512
SICRO
E9512
TOTAL DA COMPOSIÇÃO
BDI
TOTAL DA COMPOSIÇÃO COM BDI

Custo R$
Unit.
Total

Und

Quant

Equipe Técnica da Obra
Engenheiro Pleno
Encarregado Geral
Técnico em Segurança
Auxiliar de Topógrafo
Topógrafo

h
h
h
h
h

36,0000
72,0000
36,0000
36,0000
36,0000

105,10
42,17
30,98
12,43
30,44

3.783,60
3.036,24
1.115,28
447,48
1.095,84

Veículos de serviço
Camionete pick-up (PRODUTIVO)
Camionete pick-up (IMPRODUTIVO)
Veículo leve (PRODUTIVO)
Veículo leve (IMPRODUTIVO)

h
h
h
h

72,0000
72,0000
36,0000
36,0000

70,56
36,71
48,43
26,17

5.080,32
2.643,12
1.743,48
942,12
19.887,48
22,10%
24.282,61

Seviços

PONTE PRÉ MOLDADA EM CONCRETO ARMADO
Item

Referência

1
COTAÇÃO
TOTAL DA COMPOSIÇÃO
BDI
TOTAL DA COMPOSIÇÃO COM BDI

COT 01
Seviços

Pré Moldado estruturo média por volume

Und

Quant

m³

125,0000

Custo R$
Unit.
Total
3.578,00 447.250,00
447.250,00
22,10%
546.092,25

0,35

B

2,30

Passeio a demolir

PONTE EXISTENTE

0,35

2,30

3,00

0,35

A

PONTE À EXECUTAR
40,95m²

6,50

PONTE EXISTENTE

9,00

P. BAIXA

0,35

9,00

E: 1/50

1,00
0,12

0,76

0,12

0,12 0,12

E: 1/50
AMPLIAÇÃO DE PONTE DE CONCRETO

0,12

0,12

MUNICIPIO DE SANTA TEREZA-RS.

0,12

B
P. BAIXA

0,60

7,20

4,55

A

PROPONENTE:

DATA:

ABRIL/11

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZA

ESCALA:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

CREA -

DETALHE 1
Guarda Corpo

TITULO

ÁREAS: (m²)

P. BAIXA

E: 1/10

CORTES DETALHAMENTO

A = 40,95m²
PRANCHA

1/4
LOCAL:

Caminho do Pão e do VInho - Km 47+930

7,20

Guarda corpo em Concreto Armado
2,65

4,55

Passeio em Concreto Armado
Laje em Concreto Armado e=20cm

Console em Concreto Armado
Placas de Concreto Pré-moldado

PONTE À EXECUTAR

AMPLIAÇÃO DE PONTE DE CONCRETO

Cortina em Concreto Armado

MUNICIPIO DE SANTA TEREZA-RS.
PROPONENTE:

DATA:

ABRIL/11

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZA

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

ESCALAS:

CREA - RS

1,80

Sapata em Concreto Armado

TITULO

0,40

PONTE EXISTENTE

11,00

Vigas de concreto pré-moldado

ÁREAS: (m²)

P. BAIXA

4,95

A = 40,95m²

CORTE BB

E: 1/50

CORTE AA

CORTES DETALHAMENTO
PRANCHA

E: 1/50

2/4
LOCAL:

Caminho do Pão e do VInho -

Km 47+930

AMPLIAÇÃO DE PONTE DE CONCRETO
MUNICIPIO DE SANTA TEREZA-RS.

PROPONENTE:

DATA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZA

ABRIL/11
ESCALAS:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

CREA - RS
TITULO

ÁREAS: (m²)

MEMORIAL DESCRITIVO

A = 40,95m²
PRANCHA

3/4
LOCAL:

Caminho do Pão e do VInho -

Km 47+930

AMPLIAÇÃO DE PONTE DE CONCRETO
MUNICIPIO DE SANTA TEREZA-RS.

PROPONENTE:

DATA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZA

ABRIL/11
ESCALAS:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

CREA - RS

5.

FORNECIMENTO DO PROJETO ESTRUTURAL

40,95 m²

TITULO

ÁREAS: (m²)

PLANILHA DE QUANTIDADE

A = 40,95m²
PRANCHA

4/4
LOCAL:

Caminho do Pão e do VInho -

Km 47+930

9.00

1,00

4,50

4,50

1,00

9.00

1,00

1,00

