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C P L 

 
 

Fls. ____________ 
 
 

________________ 
Assinatura 

 

O presente Edital de Licitação foi 
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RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL PELA INTERNET 

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO NÚMERO: 002/2017 

NOME/RAZÃO SOCIAL: 

CNPJ: 

CIDADE: ESTADO: 

TELEFONE:  FAX: E-MAIL:  CEP: 

PESSOA PARA CONTATO: 

Recebi (emos) através do acesso à página http://www.saodesiderio.ba.gov.br/, 
nesta data, cópia do instrumento convocatório da licitação acima identificada. 

LOCAL:  DATA: 

ASSINATURA: 

Objetivando comunicação futura entre a Prefeitura Municipal de São Desidério e 
essa Empresa, solicitamos a Vossa Senhoria o preenchimento e remessa do recibo 
de entrega do Edital supra, à Equipe Pregoeira, por via fax (77) 3623-2145 ou pelo 
e-mail licitacao@saodesiderio.ba.gov.br. O não encaminhamento do recibo exime a 
Comissão Permanente de Licitação, a Pregoeira e Equipe de Apoio da 
comunicação de eventuais retifica. 

São Desidério/BA, ___ / ___ / 2017.  

Assinatura do responsável da retirada do edital: 
____________________________________  

 

 

MÁRCIA BASTOS CARNEIRO DA SILVA 

Presidente da COPEL 
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EDITAL DE LICITAÇÃO 

 
I - REGÊNCIA LEGAL: LEI FEDERAL 8.666/93 COM SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES, 
LEI COMPLEMENTAR 123/06 E A 147/14. 
 
II -  MODALIDADE:  TOMADA DE PREÇO Nº  002/2017. 
 
III - PROCESSO   Nº 557/2017 
 
IV - ÓRGÃOS INTERESSADOS: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRTURA, 
TRANSPORTE E SERVIÇO PÚBLICO. 
 
V -  TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO GLOBAL 
 
VI – FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS: INTEGRAL 
 
VII - RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS RELATIVOS À HABILITAÇÃO 
       E PROPOSTAS - INÍCIO DA ABERTURA DOS ENVELOPES. 

 
DATA: 29 de maio de 2017. 
HORA: 08:30 Horas 
 

LOCAL: Secretaria Municipal de Administração e Planejamentos.  

 Sala da Comissão Permanente de Licitação 

 Pça Emerson Barbosa, nº 01 Centro. 
           São Desidério – Bahia. 
 

 
VIII - OBJETO 
 
8.1  Contratação de empresa de engenharia civil para execução de obra de recuperação 
Asfáltica em Ruas da Sede do município de São Desidério/BA, objetivando melhoria no 
tráfego local, através da Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Serviços Público 
deste Município, em observância ao levantamento técnico, com o detalhado no memorial 
descritivo, com a planilha de orçamentos  descritivos, cronograma físico financeiro. 
 

8.2. Este Edital Será Regido pela Lei 8.666/93 e suas alterações: 8.883/94, 9.032/95, 9.648/98 
e 9.854/99. Lei Complementar 123/06 e 147/14 
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IX - CONDIÇÕES PARA PARTICIPAR DA LICITAÇÃO 
 
9.1. Poderão participar desta licitação, pessoas jurídicas. 
 
9.2. Cumprir integralmente o objeto, atenderem às exigências deste Edital e adquirirem o 
“Caderno de Licitação”. 

9.3. Será vedada a participação de empresa na licitação, quando: 

9.3.1. Declaradas inidôneas por ato do Poder Público; 

9.3.2. Sobre processo de concordata ou falência. 

9.3.3. Impedidas de licitar, contratar, transacionar com a Administração Pública ou 
quaisquer de seus órgãos descentralizados. 

9.3.4. Reunidas em consórcio. 

9.3.5. Estrangeiras.  

9.3.6. Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou do fornecimento do 
objeto: 

9.3.6.1. Servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela 
licitação. 

9.3.6.2. Empresas que até a data da abertura da proposta estiverem inadimplentes com 
a administração pública municipal; 

9.3.6.3. Empresas consorciadas; 

9.3.6.4. Empresa, cujo dirigente seja acionista majoritário em outra empresa também 
participante; 

9.4. Os Licitantes deverão ter pleno conhecimento dos termos deste Edital, das condições 
gerais e particulares do objeto da presente licitação e dos locais onde serão executados os 
serviços, devendo verificar as condições atuais e saber das condições futuras previstas, não 
podendo invocar nenhum desconhecimento, como elemento impeditivo da correta formulação 
da proposta ou do integral cumprimento do Contrato, não sendo aceitas reivindicações 
posteriores sob quaisquer alegações. 
 
X - CREDENCIAMENTO 
 
No dia, horário e local designado para recebimento dos envelopes, a licitante deverá 
apresentar um representante para credenciamento, sendo recomendável a presença deste 
com 15 (quinze) minutos de antecedência em relação ao horário previsto para a abertura do 
certame, da seguinte forma:  
 
10.1.  Se o representante for titular, diretor, sócio ou gerente: munido de carteira de identidade 
ou outro documento equivalente.  
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10.2.  Se o representante for um terceiro: munido de carteira de identidade ou outro documento 
equivalente e documento firmado pela empresa licitante, constituindo-o como seu 
representante legal, com poderes para representá-la em todas as fases do processo licitatório.  
 
10.3. A não apresentação dos documentos supramencionados implicará na perda do direito de 
manifestação do representante na sessão de abertura dos envelopes e no transcurso do 
certame, não podendo o mesmo fazer quaisquer registros no decorrer da licitação até que o 
credenciamento seja atendido.  
 
10.4. Do enquadramento na Lei Complementar nº 123/2006 e a 147/2014 
 
10.4.1. As microempresas e empresas de pequeno porte que desejarem usufruir do tratamento 
diferenciado e favorecido previsto na Lei Complementar n° 123/06 e a 147/14, deverão 
apresentar, obrigatoriamente, DECLARAÇÃO (conforme modelo constante no Anexo XI), 
assinada por representante legal, manifestando essa condição. A não apresentação dessa 
declaração no ato do credenciamento implicará no decaimento do direito de reclamar, 
posteriormente, esse tratamento diferenciado e favorecido para esse certame.  
 
10.4.1.1. A declaração de enquadramento na Lei Complementar nº 123/2006 e 147/14 deverá 
estar acompanhada de documento hábil a comprovar a situação de microempresa ou empresa 
de pequeno porte da declarante.  
 
10.4.2.  Para microempresas e empresas de pequeno porte, em cumprimento ao Artigo 43, da 
Lei Complementar nº 123/2006, caso haja alguma restrição na comprovação da regularidade 
fiscal será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis (a partir do momento que for declarada 
vencedora do certame), prorrogáveis, a critério da Administração por igual período, para a 
regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de 
eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de negativa. A não regularização da 
documentação no prazo aqui previsto implicará na decadência do direito de contratação, sem 
prejuízo das sanções previstas em Lei.  
 
10.4.3. Não poderão se beneficiar do regime diferenciado e favorecido em licitações concedido 
às microempresas e empresas de pequeno porte pela Lei Complementar nº 123, de 14 de 
dezembro de 2006 e a 147/14 licitantes. 
 
10.5. O credenciamento para o ato de representar a empresa licitante, deverá ser feito através 
de uma credencial em original, em papel timbrado da empresa em que conste o nome, número 
da identidade, e do número do CPF – Cadastro de Pessoa Física do representante, além da 
autorização para a prática dos atos necessários e inerentes ao procedimento licitatório, 
devendo se fazer acompanhar com o documento de identificação (original). Quando a empresa 
se fizer representar por sócio de detiver a representação, deverá este apresentar cópia 
autenticada do contrato social e de suas três últimas alterações, ou a ultima alteração 
consolidada. 
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XI- HABILITAÇÃO - ENVELOPE – A 
 
10.1. O envelope A (DOCUMENTAÇÃO) deverá ser apresentado à Comissão Permanente de 
Licitação do município devidamente fechado e rubricado no fecho externo, contendo, 
frontalmente, os seguintes dizeres:  

Envelope A – HABILITAÇÃO 

Prefeitura Municipal de São Desidério – BA 

Modalidade:  TOMADA DE PREÇO TP Nº 002/2017 

Proponente:  

CNPJ: 

10.2. A documentação relativa a HABILITAÇÃO que deverá ser apresentada por todos os 
licitantes consiste na comprovação a regularidade JURÍDICA, regularidade FISCAL, 
QUALIFICAÇÃO TÉCNICA e QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA. 
 

10.3. A HABILITAÇÃO JURÍDICA será comprovada mediante a apresentação de: 

10.3.1.  Documentação (Identidade e CPF) dos sócios ou proprietário. 

10.3.2. Registro Comercial, no caso de empresa individual; 

10.3.4. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado ou 
documentação equivalente no caso de outros tipos de constituição. 

10.3.5.. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de 
diretoria em exercício. 

 

10.4. A REGULARIDADE FISCAL será comprovada mediante a apresentação dos seguintes 
documentos: 
 
10.4.1. Prova de inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes – CNPJ; 

10.4.2. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, 
relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com 
o objeto contratual; 

10.4.3. Certidão Negativa Conjunta quanto à Dívida Ativa da União (Federal), poderá ser 
apresentada mediante documento obtido via internet, do qual deverão constar, 
obrigatoriamente, a data e a hora de sua emissão; 

10.4.4. Certificado de Regularidade do FGTS, que poderá ser obtido junto à internet, no site 
disponibilizado pela Caixa Econômica Federal ou em qualquer de suas agências. 
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10.4.5. Certidão Negativa de Débitos de Tributos e Contribuições Estaduais e Municipais, que 
poderá ser apresentada mediante documento obtido por meio da internet, do qual deverão 
constar, obrigatoriamente, a data e a hora de sua emissão; 

10.4.6. Certidão Negativa de Débitos de Tributos Trabalhistas – CNDT. 

Obs.: Até 02 de novembro de 2014, a prova regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional era feita por 
meio de Certidão Específica, relativa às contribuições previdenciárias inscritas ou não em Dívida Ativa da 
União - DAU, emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e da Certidão Conjunta PGFN/RFB, 
relativa aos demais tributos administrados pela RFB e inscrições em DAU administradas pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), emitida conjuntamente pela RFB e PGFN. O contribuinte que possuir a 
Certidão Específica Previdenciária e a Certidão Conjunta PGFN/RFB dentro do período de validade nelas 
indicados, poderá apresentá-las conjuntamente. Entretanto, se tiver apenas uma das certidões ainda no 
prazo de validade, terá que emitir a certidão que entrou em vigência em 03 de novembro de 2014 e abrange 
todos os créditos tributários federais administrados pela RFB e PGFN. 
http://www.receita.fazenda.gov.br/GuiaContribuinte/CN.htm 

 

10.5.    A QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA será comprovada mediante a 
apresentação dos seguintes documentos: 

 
10.5.1 . Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis 

e apresentados na forma da Lei e que comprovem a boa situação da empresa, 
conforme o prescrito no Art. 31, inciso I da Lei 8.666/93.  

10.5.1.1 Em se tratando de microempresas e empresas de pequeno porte, optantes do 

SIMPLES, caberá ao licitante demonstrar a sua situação financeira conforme 

Resolução CFC N.º 1.418 aprovou a ITG 1000 – Modelo Contábil para 

Microempresa e Empresa de Pequeno Porte que em seu item 26 estabeleceu que: 

26. A entidade deve elaborar o Balanço Patrimonial, a Demonstração do 

Resultado e as Notas Explicativas ao final de cada exercício social. Quando 

houver necessidade, a entidade deve elaborá-los em períodos intermediários. 

(Grifei e negritei); 

10.5.2 Os licitantes deverão apresentar, com base nas informações disponibilizadas no balanço 
patrimonial, os índices que medem a situação financeira da empresa (Liquidez Geral, 
Liquidez Corrente e Grau de Endividamento), apurados por meios das seguintes 
fórmulas: 

a) ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL (ILG) 

ILG =  Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo  

  Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 

b) ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (ILC) 

ILC =    Ativo     Circulante 

  Passivo Circulante 
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c) GRAU DE ENDIVIDAMENTO GERAL (GEG) 

GEG =  Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo. 

                        Ativo Total 

OBS1: Os valores mínimos para tais indicadores deverão ser: 

 Compras e Serviços:  

 ILG maior ou igual a 0,8; 

 ILC maior ou igual a 0,8; 

 GEG menor ou igual a 0,5. 

OBS2: Obterão classificação econômico-financeira relativa ao Balanço Patrimonial, as 
empresas que apresentarem pelo menos dois dos três indicadores iguais ou superiores aos 
limites estabelecidos. 

10.5.2.1. A licitante deverá possuir no ato de abertura das propostas um capital social ou 
patrimônio liquido igual ou superior a 10% do orçamento global. 

 

10.5.3 Certidão Negativa de Falência ou Concordata expedida pelo distribuidor da         Sede 
da Pessoa Jurídica, com data de expedição de no máximo 30 (trinta) dias da data da 
sessão da abertura dos envelopes contendo toda a documentação de habilitação. 

 

10.5.4. Os documentos necessários poderão ser apresentados em original, por qualquer 
processo de cópia autenticada por cartório competente ou por componente da Comissão 
Permanente da Licitação ou publicação em órgão da imprensa oficial. 

 
10.6.    A QUALIFICAÇÃO TÉCNICA será comprovada mediante a apresentação dos 
seguintes documentos: 

 
A comprovação da Qualificação Técnica se dará mediante:  
 
10.6.1. Registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), do Estado de 
origem, domicílio ou sede da licitante. O visto do CREA/BA para empresas não domiciliadas no 
estado, será exigido pela ocasião da assinatura do contrato.  
 
10.6.2.  Indicação, por meio de prova de vinculo empregatício e anotação de responsabilidade 
técnica (ART) de cargo e função devidamente registrado no CREA de origem, e qualificação de 
responsável técnico engenheiro civil, que se responsabilizará pela execução da obra e 
comprovação de que o responsável técnico tem habilitação legal para realizá-la, mediante a 
apresentação de certificado de registro de pessoa física no CREA;  
 
10.6.3. Comprovação de que o responsável técnico referido no item anterior é detentor de 
atestado (s) de responsabilidade técnica, devidamente registrado (s) no CREA da região onde 
os serviços foram executados, acompanhado (s) da (s) respectiva (s) Certidão (ões) de Acervo 
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Técnico – CAT, expedidas por esse Conselho, que comprove ter o profissional, executando 
para órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta, federal ou estadual, 
municipal ou Distrito federal, ou ainda, para empresa privada, serviço(s) relativo(s) a:  
 

 Execução de obras de Pavimentação Asfáltica com concreto betuminoso usinado a 
quente (CBUQ), mínima de 1.000 Ton.  

 

10.6.4.  Comprovação de que o responsável técnico indicado no item “a” faz parte do quadro 
permanente da licitante, mediante contrato social no caso de sócio ou quotista. No caso de 
empregado, da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) ou de Certificado de 
Registro de Pessoa Jurídica no CREA; ou por meio de contrato de prestação de serviços 
celebrado de acordo com a legislação civil; 

10.6.5 Declaração da licitante de que não possui em seu quadro de pessoal empregado (s) 
com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno perigoso ou insalubre e de 16 
(dezesseis) anos em qualquer trabalho salvo na condição de aprendiz, nos termos do inciso 
XXXIII do art.7º da Constituição Federal de 1998, em conformidade com o disposto no art. 27, 
inciso V, da Lei n.º 8.666/93, nos termos do Anexo V. 
 

10.6.6. Declaração formal, firmada pelo representante legal da licitante, de que tem 
conhecimento e aceita os termos do Edital e seus anexos e compromete-se a cumprir 
integramente as exigências nele estabelecidas, assumindo inteira responsabilidade pela 
veracidade e autenticidade de todos os documentos e informações prestadas pela empresa, 
prepostos ou procuradores, bem como pela correção e suficiência da proposta apresentada 
(Anexo IX). 

10.6.7. Declaração formal, firmada pelo representante legal da licitante, de que não possuir em 
seus quadros servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela 
licitação, nos termos do artigo 9º, inciso III, da Lei nº 8.666/93 (Anexo X).  
 
10.6.8. Declaração formal, firmada pelo representante legal da licitante, de que não existem 
fatos impeditivos à habilitação da empresa, e que a mesma não foi considerada inidônea ou 
impedida de participar de licitações no âmbito federal, estadual e municipal (Anexo VII).  
 
10.7.  Os documentos extraídos por via internet terão seus dados conferidos pela Comissão 
perante o site correspondente.  
 
10.8. Se no corpo das certidões não contiver prazo de validade, este será considerado como 
de 30 (trinta) dias, contados da data de sua emissão.  
 
10.9. Alvará de Localização e Funcionamento expedido pelo Setor tributário do Município de 
origem da empresa, para o exercício vigente. 
 
10.10. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em substituição 
aos documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos. Certidão de Registro e 
Quitação da Licitante na entidade profissional competente em qualquer das regiões do 
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Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA, expedida pelo Conselho 
Regional de Engenharia e Arquitetura ou por meio eletrônico/via internet, da sede da empresa 
licitante, dentro do prazo de validade. 

 

XI - PROPOSTA DE PREÇO - ENVELOPE - B 
 
11. O envelope B (PROPOSTA FINANCEIRA) deverá ser apresentado à Comissão 
Permanente de Licitação do município simultaneamente com os documentos de 
habilitação, devidamente fechado e rubricado no fecho externo, contendo, frontalmente, 
os seguintes dizeres:  
 

Envelope B – PROPOSTA DE PREÇO 

Prefeitura Municipal de São Desidério – BA 

Modalidade:  TOMADA DE PREÇO TP Nº 002/2017 

Proponente:  

CNPJ: 

 
11.1 - Todos os valores, preços e custos utilizados nas licitações terão como expressão 
monetária a moeda corrente nacional; 
 
11.2 – a proposta de preços e os documentos que instituem deverão ser entregues em original, 
datilografado ou impresso apenas no anverso sem emendas, rasuras, ressalvas ou entrelinhas 
e rubricadas em todas as suas paginas e assinado em local especifico onde conste o nome do 
assinante, ou representante legal, quando se tratar de mandatário especialmente credenciado, 
deverá ser acompanhada da procuração outorgada com especificação para tal finalidade; 
 
11.3 – a Proposta de Preço deve ser apresentada em duas vias, em envelope lacrado, no qual 
deve constar o nome ou razão social do licitante e número, modalidade e data da licitação, 
além da expressão proposta de preço; 
 
11.4 – para a correta elaboração da proposta de Preço, deverá a empresa declarar atender e 
aceitar integramente, todas as exigências e condições do edital e seus anexos; 

11.5 – o prazo de validade comercial da proposta será de 60 (sessenta) dias, corridos a contar 
a partir da data da abertura das propostas, excluídos os prazos de recursos administrativos; 

11.6 – A “Proposta de Preço” deverá manter as especificações nele contidas, conforme 
anexos. Sua alteração ensejará a desclassificação do licitante, podendo ser transcrito em papel 
timbrado da empresa; 

 



 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO– ESTADO DA BAHIA 

CNPJ Nº 13.6545.436/0001-60 

Praça Emerson Barbosa, nº1 – Centro  
TEL: (77) 3623 - 2145 

 
 

Prefeitura de São 
Desidério 

 
C P L 

 
 

Fls. ____________ 
 
 

________________ 
Assinatura 

 

O presente Edital de Licitação foi 
analisado pela Controladoria 

Municipal 
 
 

Gelvania de Araújo Ferreira  Viana  
         Controladora Interna 

O presente Edital de Licitação atende 
os requisitos da legislação em vigor. 
 
 

Drª. Ermetina Macêdo Cirillo Pereira          
Procuradora Jurídica. 

XII  - ABERTURA DOS ENVELOPES E CRITÉRIO PARA JULGAMENTO 
 
 
12.1. A Comissão de Licitação procederá ao recebimento e a abertura dos envelopes no dia, 
hora e local, designados no item VII do presente Edital, podendo realizar tantas sessões 
quantas forem necessárias ao completo exame dos documentos e propostas, levando em 
conta seu volume e dando prévia ciência a todos os licitantes das que designar. Iniciados os 
trabalhos, a Comissão não receberá mais nenhuma documentação relativa à licitação. 
 
12.2. Os licitantes presentes e os membros da Comissão Permanente de Licitação de São 
Desidério deverão rubricar os documentos de habilitação apresentados. Os envelopes de 
Proposta financeira ficarão sob a guarda da referida Comissão até o julgamento da habilitação. 
 
12.3. Terminada a análise da documentação relativa à fase de habilitação, e se houver 
desistência expressa do prazo para interposição de recursos, os envelopes relativos à 
Proposta Financeira serão abertos. Os envelopes das licitantes inabilitadas, em poder da 
Comissão Permanente de Licitação do município, ficarão lacrados, à disposição dessas 
licitantes, para sua devolução.  
 
12.4. Serão lavradas atas circunstanciadas logo após a abertura dos envelopes, que serão 
assinadas pelos representantes das empresas presentes e membros da Comissão, bem como 
as documentações, propostas e seus anexos. 

 
12.5. Após iniciada a sessão de julgamento e classificação, não cabe desistência de proposta, 
salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão;  
 
12.6.  Não se admitirá proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios 
ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos 
dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido 
limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do 
próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração. 
 
12.7. O julgamento das propostas será objetivo, e a Comissão de licitação realizará em 
conformidade com os critérios previamente estabelecidos neste Edital e de acordo com os 
fatores exclusivamente nele referidos, de maneira a possibilitar sua aferição pelos licitantes e 
pelos órgãos de controle. 
 
12.8.  No caso de empate entre duas ou mais propostas, e após obedecido o disposto no § 2o 
do art. 3o da Lei 8666/93 e suas alterações, a classificação se fará, obrigatoriamente, por 
sorteio, em ato público, para o qual todos os licitantes serão convocados, vedado qualquer 
outro processo. 
 
12.9. Serão desclassificadas: 
 

A - as propostas que não atendam às exigências do ato convocatório da licitação; 
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B - com preços manifestamente inexequíveis, assim considerados aqueles que não 
venham a ter demonstrada sua viabilidade através de documentação que comprove que 
os custos dos insumos são coerentes com os de mercado e que os coeficientes de 
produtividade são compatíveis com a execução do objeto do contrato, condições estas 
necessariamente especificadas no ato convocatório da licitação. 

 
12.10. Para os efeitos do disposto no sub-item B deste item consideram-se manifestamente 
inexequíveis, no caso de licitações de menor preço para obras e serviços de engenharia, as 
propostas cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes 
valores: 

a) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) 
do valor orçado pela administração, ou 
 
b) valor orçado pela administração. 
 

12.11.  O Presidente da Comissão de Licitação franqueará a palavra às empresas que 
registrem em ata os protestos ou impugnações que entenderem cabíveis, podendo ser 
apreciadas e decididas de imediato, salvo quando envolverem aspectos que exijam análise 
mais ampla; 
 
12.12. Será adjudicado o objeto desta licitação à empresa que apresentar a proposta de menor 
preço para um regime de empreitada global; 
 
12.13. Em igualdade de condições como critério de desempate, será assegurada preferência 
pelo fornecimento do objeto à empresa brasileira de capital nacional. 

 
 
XIII – IMPUGNAÇÕES 
 
13.1 A impugnação deverá ser dirigida ao Presidente da Comissão Permanente de Licitação do 
município, no endereço indicado no item VII deste edital, nos seguintes prazos:  
 
a) por qualquer cidadão, até 5 (cinco) dias úteis antes da data fixada para abertura dos 
envelopes de habilitação;  
 
b) pelas licitantes, até 2 (dois) dias úteis da data fixada para abertura dos envelopes de 
habilitação.  
 
13.2 A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedirá de participar do 
processo licitatório até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente.  
 
13.3 A inabilitação do licitante importa preclusão do seu direito de participar das fases 
subsequentes.  
 
13.4 A decisão do julgamento da impugnação administrativa será publicada no Diário Oficial do 
Município e poderá ser obtida junto a Comissão Permanente de Licitação. 
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XIV – RECURSOS  
 
14.1 Para todas as fases abrir-se á o prazo de 05 (cinco) dias úteis para interposição de 
recursos. O prazo em questão poderá ser dispensado, desde que haja desistência expressa de 
interposição de recursos, por parte de todas as licitantes.  
 
14.2  Recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato ou da lavratura 
da ata, nos casos de: 
 

a) habilitação ou inabilitação do licitante; 
b) julgamento das propostas; 
c) anulação ou revogação da licitação; 
d) rescisão do contrato, a que se refere o inciso I do art. 79 da Lei 8666/93 e suas 
alterações; 
 

14.3. O recurso previsto nas alíneas "a" e "b" do item 14.2 deste artigo terá efeito suspensivo, 
podendo a autoridade competente, motivadamente e presentes razões de interesse público, 
atribuir ao recurso interposto eficácia suspensiva aos demais recursos. 
 
14.4.  Interposto, o recurso será comunicado aos demais licitantes, que poderão impugná-lo no 
prazo de 5 (cinco) dias úteis. 
 
14.5.  o recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato 
recorrido, a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, ou, nesse 
mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente informado, devendo, neste caso, a decisão ser 
proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado do recebimento do recurso, sob pena 
de responsabilidade. 
 
14.6.  Nenhum prazo de recurso, representação ou pedido de reconsideração se inicia ou corre 
sem que os autos do processo estejam com vista franqueada ao interessado. 
 
14.7. A inabilitação do licitante importa preclusão do seu direito de participar das fases 
subsequentes; 
.  
 
14.8.  A decisão do julgamento do recurso poderá ser obtida junto a Comissão Permanente de 
Licitação. 
 
 
XV - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS  
 
15.1. Os serviços deverão ser realizados de acordo com os prazos e condições estipulados no 
contrato - Anexo IV deste Edital.  
 
XVI – PENALIDADES 
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16.1. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, aceitar ou retirar o 
instrumento equivalente dentro do prazo estabelecido pela Administração caracteriza o 
descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o às penalidades legalmente 
estabelecidas.  
 
16.2. Não se aplica aos licitantes convocados nos termos do item 161 deste instrumento 
convocatório, que não aceitarem a contratação, nas mesmas condições propostas pelo 
primeiro adjudicatário, inclusive quanto ao prazo e preço 
 

16.3.  Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá, garantida a prévia 
defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções:  

I - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; 

II - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 
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 o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após 
decorrido o prazo da sanção aplicada; 

 
XVII – PRAZO E CONDIÇÕES PARA ASSINATURA DO CONTRATO 
 
17.1 Após homologação e adjudicação o licitante vencedor será convocado a assinar o 
contrato no prazo de até 05 (cinco) dias a partir da notificação, sob pena de decair o direito à 
contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei 8666/93 e suas alterações.  
 
17.2. O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando 
solicitado pela parte durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado aceito pela 
Administração; 
 
17.3. O não comparecimento da licitante vencedora para assinar o contrato no prazo acima 
será considerado como recusa, podendo o município convidar a licitante que suceder na ordem 
de classificação para assinar o contrato nas mesmas condições da primeira classificada ou 
revogar a licitação (art. 64 § 2º da Lei 8.666/93).  
 
17.4.  Pelo não atendimento à convocação para assinatura do contrato a licitante perderá todos 
os direitos que porventura tenha obtido como vencedora da licitação, bem como poderá sofrer, 
a critério do município, aplicação de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor anual 
estimado para contratação.  
 
17.5. A rescisão do instrumento contratual poderá ocorrer nos termos dos artigos 77 a 79 da 
Lei 8.666 de 21/06/93. 
  
17.6. A contratação com o licitante vencedor obedecerá as condições constantes da minuta do 
contrato, anexa neste Edital; 
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17.7. Para assinatura do contrato a empresa deverá representa-se por um sócio que tenha 
poderes de administração, apresentando o contrato social e suas alterações, além de 
comunicação expressa da empresa onde mencione qual o sócio que assina o contrato ou 
através de procurador com poderes especifico. 
 
XVIII– VIGÊNCIA  
 
18.1. O prazo para realização dos serviços será 06 (seis) meses a partir da assinatura do 
Contrato, conforme ordem de serviços, podendo ser prorrogado até o limite de 60 (sessenta) 
meses e entrará em vigor a partir de sua assinatura (e seus efeitos jurídicos dar-se-ão a partir 
da publicação no Diário Oficial).  
 
18.2. Os contratos e seus aditamentos serão lavrados nas repartições interessadas, as quais 
manterão arquivo cronológico dos seus autógrafos e registro sistemático do seu extrato, salvo 
os relativos a direitos reais sobre imóveis, que se formalizam por instrumento lavrado em 
cartório de notas, de tudo juntando-se cópia no processo que lhe deu origem; 
 
 
XIX -  DOTAÇÃO ORÇAMENTARIO: 
 
UNIDADE: 02.04.000 SECRETARIA MUN. INFRA-ESTR. TRANSP E SERV 
PUBLICOS 
ATIVIDADE: 15.451.004.1011-PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE VIAS E 
LOGRADOUROS 

ELEMENTO DESPESA: 4.4.9.0.51.00.000- OBRAS E INSTALAÇÕES 

FONTE: 0100- RECURSOS ORDINARIOS 

 UNIDADE: 02.04.000-SECRETARIA MUN. INFRA- ESTR. TRANSP E SERV 
PUBLICOS 
ATIVIDADE:15.452.004.2015- GESTÃO DAS AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA, 
TRANSPORTE E SERVIÇOS 
ELEMENTO DESPESA: 3.3.9.0.39.00.0000- OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS- 
PESSOA JURIDICA 

FONTE: 0100- RECURSOS ORDINARIOS 

 UNIDADE: 02.04.000-SECRETARIA MUN. INFRA- ESTR. TRANSP E SERV 
PUBLICOS 

ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DO SISTEMA VIARIO 
ELEMENTO DESPESA: 3.3.9.0.39.00.0000- OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS- 
PESSOA JURIDICA 

FONTE: 0100- RECURSOS ORDINARIOS 

ATIVIDADE: DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO CIDE 
ELEMENTO DESPESA: 3.3.9.0.39.00.0000- OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS- 
PESSOA JURIDICA 

ELEMENTO DESPESA: 4.4.9.0.51.00.0000- OBRAS E INSTALAÇÕES 

FONTE: 0116-CONTRB INTERV DOM ECONOMICO-CIDE 
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FONTE: 0116-CONTRB INTERV DOM ECONOMICO-CIDE 

 UNIDADE: 02.04.000-SECRETARIA MUN. INFRA. TRANSP E SERV PUBLICOS 
ATIVIDADE: 15.452.004.2021- DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO 
ROYALTIES/ CFEM/ FEP/ CFH 
ELEMENTO DESPESA: 3.3.9.0.39.00.0000- OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS- 
PESSOA JURIDICA 

FONTE: 0142-ROYATIES/FED/CFM 
 

XX -   DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
20.1. O original deste edital será datado, rubricado em todas as folhas e assinado pelo 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de São Desidério, 
autoridade que o expediu, e dele extraindo-se cópias integrais ou resumidas, para sua 
divulgação e fornecimento aos interessados. 
 
20.2.  Constituem anexos do edital, dele fazendo parte integrante: 

Anexo I – Termo de Referência 
 Anexo II - Minuta do contrato a ser firmado entre a Administração e o licitante vencedor; 
Anexo III – Modelo de Credencial; 
Anexo IV – Declaração de Recebimento; 
Anexo V - Modelo da Declaração do disposto no inciso XXXIII do artigo 7° da CF; 
Anexo VI – Carta Proposta; 
Anexo VII – Modelo Declaração de Fato Superveniente; 
Anexo VIII - Modelo de Declaração de Renuncia; 
Anexo IX – Declaração de Anuência aos Termos do Edital 
Anexo X – Modelo da Declaração nos termos do artigo 9º, inciso III, da Lei nº 8.666/93; 
Anexo XI - Declaração de enquadramento na Lei Complementar nº 123/2006; 
Anexo XII -  Memorial descritivo; 
Anexo XIII - Planilha orçamentária/cronograma Físico – Financeiro e Plantas 

20.3. É facultado à Comissão Permanente de Licitação rejeitar a proposta que venha a ser 
apresentada em desacordo com as exigências contidas neste Edital. 

 
20.4.  A qualquer tempo, antes da data fixada para abertura das propostas, poderá a Comissão 
Permanente de Licitação, se necessário modificar este Edital, hipótese em que deverá 
proceder a divulgação de novo aviso no mesmo meio de comunicação anteriormente utilizado, 
com restituição de todos os prazos exigidos pela Lei 8666/93 e suas alterações; 

 
20.5. No ato da aquisição do Edital o interessado deverá observar, cuidadosamente, se o sue 
exemplar está devidamente completo e acompanhado de todos os seus anexos; 

 
20.6.  A Comissão Permanente de Licitação poderá em qualquer fase da licitação suspender 
os trabalhos, devendo promover o registro da suspensão e a convocação dos licitantes para a 
continuidade dos trabalhos; 
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20.7.  As informações, elementos e esclarecimentos relativos à licitação e às condições para 
atendimento das obrigações necessárias ao cumprimento de seu objeto, poderá ser adquiridas 
no seguinte endereço: 

 
Local: Prefeitura Municipal de São Desidério – BA. 

 Sala da Comissão Permanente de Licitação 

 Praça Emerson Barbosa nº 01 – Centro – São Desidério (BA) 
Hora: Atendimento das 08:00h as 12:00h e das 14:00h às 17:00h de Segunda a Sexta Exceto 
Feriados 

20.8.  Todas as despesas referente a combustíveis, manutenção das maquinas e 
equipamentos, transportes, salários de operadores, ajudantes e demais envolvidos, encargos 
trabalhistas e previdenciários e demais obrigações inerentes as contratações correrão 
exclusivamente por conta da Contratada.  

 

 
São Desidério (BA), 02 de Maio de 2017. 

 
 

 
Márcia Bastos Carneiro da Silva 

Presidente da C.P.L 
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ANEXO I  

TERMO DE REFERÊNCIA 
 

RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA 

1. OBJETO/DEFINIÇÕES/ INFORMAÇÕES ESSENCIAIS  

1.1 Objeto  

Contratação de empresa especializada no ramo da construção civil/ pavimentação, pelo regime de 

Empreitada Global para execução da Obra – RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA 

DE RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDERIO; Com serviços de tapa buracos, remendo 

profundo e recapeamento de vias. 

1.2 Definições/Informações Essenciais  

Regime de Execução: Empreitada Global 

Nessa licitação não será admitida a possibilidade de Consórcio, pelo fato de não necessitar de um reforço 

de capacidade técnica e financeira do licitante. 

Orçamento Estimado 

: R$  1.492.774,52 (Um milhão quatrocentos e noventa e dois mil setecentos e setenta e quatro reais e 

cinquenta e dois centavos).  

Referência de Preços 

: Os preços unitários que deram origem ao valor do orçamento referencial foram retirados das planilhas 

SINAPI.- base jan/2017 e cotação regional. 

Critério de Julgamento 

: Menor preço global  

2. JUSTIFICATIVA  

2.1 Da Necessidade da Contratação  

O Município de São Desiderio- BA visa à contratação para execução da obra conforme projetos e 

respectivas memorias em anexo. 

 3. FINALIDADE  
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A caracterização do objeto e definição dos parâmetros do certame tem por objetivo a especificação dos 

requisitos, parâmetros e providências que deverão ser adotados por empresas licitantes para apresentação 

de proposta para execução das obras, de forma a possibilitar a sua operação. Assim, serão definidos os 

respectivos escopos, especificações técnicas, natureza, abrangência, cronograma, responsabilidade e 

atribuições relativas ao objeto do presente documento. 

4. FUNDAMENTO LEGAL  

Além do disposto no respectivo Edital e seus Anexos, a licitação reger-se-á pelo disposto na Lei nº 8.666 

de 1993.  

5. DESCRIÇÃO DETALHADA DO OBJETO, ORÇAMENTO E PREÇO DE REFERÊNCIA, 

REMUNERAÇÃO OU PRÊMIO.  

5.1. Do Objeto da Contratação 

 O objeto da presente licitação é a contratação de empresa pelo regime de Empreitada Global para 

execução da obra, serviços de engenharia e todas as demais operações necessárias e suficientes à 

implantação da obra.  

5.2. Do Orçamento e Preço, Remuneração.  

5.2.1. Do Orçamento e do Preço de Referência 

 No orçamento de referência o Município considerou os índices aplicados na composição das taxas de 

Bonificação e Despesas Indiretas (BDI) não deverão ser apropriados os percentuais de IRPJ e CSLL, 

constante Acórdão 325/2007 – TCU/Plenário. 

É necessário que o licitante apresente o valor global, na data-base da proposta, em moeda corrente 

nacional, incluindo todas as despesas diretas e indiretas necessárias à plena Execução da Obra, objeto da 

licitação.  

As empresas deverão apresentar nas propostas, a composição do percentual de Benefícios e Despesas 

Indiretas – BDI, incidente no valor global. É necessário que o licitante apresente também o Cronograma 

Físico-Financeiro adaptado à proposta.  

Ressalte-se que a remuneração do contratado será feita de acordo com os grupos e os valores estipulados 

pelo Município, conforme apresentado nos critérios de pagamento. Ainda, estes critérios não poderão ser 

alterados quando da apresentação da proposta pelo licitante.  

5.2.2. Remuneração  

Os pagamentos serão efetuados por meio de medições mensais, vinculadas ao desempenho (execução) da 

contratada. Para os grupos de serviços detalhados. De acordo com o proposto na planilha, independente 

do critério de elaboração da proposta pelo contratado, o Município se propõe a realizar os pagamentos em 

cada grupo de serviços, limitados a um percentual sobre o preço global ofertado.  
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Critério de Reajustamento de Preços: Não haverá reajustamento dos preços. 

5.2.3. Critério de Julgamento Adotado  

A licitação se dará pelo critério de menor preço global.  

A proponente deverá apresentar sua proposta de preço, conforme Planilha de Orçamento Básico Resumo 

Anexo.  

6 . QUALIFICAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA DAS LICITANTES:  

A licitante deverá apresentar documentações que comprovem sua qualificação técnica e financeira para 

execução dos serviços objeto do presente documento, conforme descrito a seguir:  

a) Registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), do Estado de origem, domicílio 

ou sede da licitante. O visto do CREA/BA para empresas não domiciliadas no estado, será exigido pela 

ocasião da assinatura do contrato.  

b) Indicação, por meio de prova de vínculo empregatício e anotação de responsabilidade técnica (ART) 

de cargo e função devidamente registrado no CREA de origem, e qualificação de responsável técnico 

engenheiro civil, que se responsabilizará pela execução da obra e comprovação de que o responsável 

técnico tem habilitação legal para realizá-la, mediante a apresentação de certificado de registro de pessoa 

física no CREA;  

c) Comprovação de que o responsável técnico referido no item anterior é detentor de atestado (s) de 

responsabilidade técnica, devidamente registrado (s) no CREA da região onde os serviços foram 

executados, acompanhado (s) da (s) respectiva (s) Certidão (ões) de Acervo Técnico – CAT, expedidas 

por esse Conselho, que comprove ter o profissional, executando para órgão ou entidade da administração 

pública direta ou indireta, federal ou estadual, municipal ou Distrito federal, ou ainda, para empresa 

privada, serviço(s) relativo(s) a: 

Execução de obras de Pavimentação Asfáltica com concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), 

mínima de 1.000 Ton.  

d) comprovação de que o responsável técnico indicado no item “a” faz parte do quadro permanente da 

licitante, mediante contrato social no caso de sócio ou quotista. No caso de empregado, da Carteira de 

Trabalho e Previdência Social (CTPS) ou de Certificado de Registro de Pessoa Jurídica no CREA; ou por 

meio de contrato de prestação de serviços celebrado de acordo com a legislação civil;  

e) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social do proponente, já exigíveis 

e apresentados na forma da lei, (registrado na Junta Comercial) que comprovem a boa situação financeira 

da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizado por 

índices oficiais quando encerrado há mais de 03 (três) meses da data de apresentação da proposta. Os 

demonstrativos acima devem ser assinados por profissional em situação regular junto ao Conselho 

Regional de Contabilidade, inclusive com aposição dos selos (DHP); e acompanhado da certidão de 

regularidade junto ao Conselho Regional de Contabilidade; 



 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO– ESTADO DA BAHIA 

CNPJ Nº 13.6545.436/0001-60 

Praça Emerson Barbosa, nº1 – Centro  
TEL: (77) 3623 - 2145 

 
 

Prefeitura de São 
Desidério 

 
C P L 

 
 

Fls. ____________ 
 
 

________________ 
Assinatura 

 

O presente Edital de Licitação foi 
analisado pela Controladoria 

Municipal 
 
 

Gelvania de Araújo Ferreira  Viana  
         Controladora Interna 

O presente Edital de Licitação atende 
os requisitos da legislação em vigor. 
 
 

Drª. Ermetina Macêdo Cirillo Pereira          
Procuradora Jurídica. 

f) A licitante deverá possuir no ato de abertura das propostas um capital social ou patrimônio líquido 

igual ou superior a 10% do orçamento global. 

7. PRAZO  

O prazo de execução das obras, a contar da emissão da respectiva Ordem de Início pelo Município, é de 6 

(seis) meses, conforme consta no Cronograma físico financeiro. Considerando esse prazo, deverá ser 

elaborado e submetido à aprovação do Município pela Contratada o planejamento das obras e serviços, 

inclusive seus cronogramas de execução. A Contratada deverá, ainda, apresentar cronograma detalhado 

ao Município relativo à execução das obras e serviços, considerando a ocorrência de períodos chuvosos 

que possam interferir no andamento das referidas obras e serviços.  

8 . ASPECTOS GERAIS  

As obras e serviços objeto deste termo deverão ser executados em sua integralidade pela Contratada, 

compreendendo a totalidade das etapas de obras, serviços e instalações necessárias, até a sua entrega, 

atendidos os requisitos técnicos, ambientais e legais para sua utilização em condições de segurança 

estrutural e operacional e com as características adequadas à finalidade para a qual foram contratadas.  

As obras e os serviços executados pela Contratada se encontram especificados nos projetos de engenharia 

e respectivas memorias, constituindo-se parte integrante deste documento, que demonstram a visão global 

dos investimentos necessários e as definições quanto aos níveis de serviço que deverão ser atendidos.  

9. EXECUÇÃO DA OBRA  

A Contratada deverá atender aos requisitos especificados no presente documento, de forma a garantir a 

conclusão das obras execução da construção, conforme o memorial descritivo.  

A Contratada deverá executar as obras e serviços em conformidade com os projetos aprovados pelo 

Município e observar as especificações de serviços e materiais, bem como o cronograma físico-financeiro 

estabelecido pelo Município.  

A Contratada deverá alocar mão-de-obra, equipamentos e demais recursos necessários à realização das 

obras e serviços que compreendem os itens relacionados a seguir. Todas as obras e serviços executados 

conforme:  

· Projetos executivos.  

· Especificações Técnicas.  

· Normas Técnicas da ABNT.  

· Normas e Procedimentos do Ministério do Trabalho. 

9.1. Organização da Contratada  



 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO– ESTADO DA BAHIA 

CNPJ Nº 13.6545.436/0001-60 

Praça Emerson Barbosa, nº1 – Centro  
TEL: (77) 3623 - 2145 

 
 

Prefeitura de São 
Desidério 

 
C P L 

 
 

Fls. ____________ 
 
 

________________ 
Assinatura 

 

O presente Edital de Licitação foi 
analisado pela Controladoria 

Municipal 
 
 

Gelvania de Araújo Ferreira  Viana  
         Controladora Interna 

O presente Edital de Licitação atende 
os requisitos da legislação em vigor. 
 
 

Drª. Ermetina Macêdo Cirillo Pereira          
Procuradora Jurídica. 

Compete à Contratada prover:  

I. Os materiais necessários à execução das obras e serviços prestados neste documento, acondicionando-

os de forma a preservar sua qualidade.  

II. Os equipamentos e ferramentas necessários à execução dos serviços previstos neste documento, 

efetuando sua manutenção de forma a garantir a sua plena funcionalidade.  

III. As instalações administrativo-operacionais que atendam ao dimensionamento de efetivo próprio e de 

terceiros, equipamentos e materiais previstos para a realização dos serviços que constem da planilha de 

serviços do presente Termo de Referência.  

IV. A manutenção de depósitos e almoxarifados de materiais e de equipamentos até a conclusão e aceite 

pelo Município das obras e serviços, bem como a respectiva desmobilização, após a conclusão e aceite 

pelo Município das obras e serviços.  

9.2 Obrigações da Contratada  

Além das obrigações descritas nas cláusulas contratuais, a Contratada deverá:  

· Solicitar todas as licenças e/ou autorizações necessárias para o início dos trabalhos.  

· Realizar todos os recolhimentos bancários referentes a taxas, impostos, licenças e demais encargos junto 

aos órgãos Públicos e/ou Privados.  

· Providenciar o Diário de Obras para que as partes registrem os serviços diários, as alterações ocorridas e 

fatos relevantes.  

· Providenciar a limpeza final, que deverá ser aprovada pela Fiscalização.  

9.3. Relatório de Atividades  

A Contratada deverá disponibilizar banco de dados e apresentar ao Município, em períodos a serem 

definidos pelo próprio Município, relatórios consolidados contendo informações sobre as atividades e de 

seu desempenho, detalhando, inclusive, os serviços realizados e os materiais e recursos aplicados, bem 

como sobre quaisquer outros dados julgados pertinentes. Havendo necessidade de informações 

extemporâneas sobre as obras e serviços, a Contratada atenderá a qualquer tempo e de imediato ao 

Município em suas questões, fornecendo as informações requeridas na forma adequada.  

9.4. Instruções e Procedimentos  

A Contratada deverá atender às normas utilizadas da ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas, 

onde essas últimas couberem.  

A aplicação dessas normas deverá estender-se a todo objeto, suas instalações, equipamentos, materiais e 

obras.  
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Seus empregados e seus contratados deverão ser devidamente informados e orientados para o 

atendimento das normas, instruções e procedimentos comuns a todos e daquelas específicas de suas áreas 

de atuação.  

Toda e qualquer inclusão, alteração, atualização ou modificação desejada pela Contratada deverá ser 

previamente submetida à aprovação pela fiscalização do Município.  

10. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO  

a) Critério de Aceitabilidade A aceitabilidade da obra está condicionada: à correta execução do projeto de 

engenharia; ao acompanhamento e atestado dos serviços pela fiscalização; aos relatórios de controle da 

qualidade, contendo os resultados dos ensaios e determinações devidamente interpretados, caracterizando 

a qualidade do serviço executado e aos requisitos impostos pelas normas vigentes da ABNT e do 

Município. 

b) Medições dos Serviços  

As medições serão feitas mensalmente, sempre que as etapas forem concluídas e constarão de folhas-

resumo, contendo a relação de serviços, conforme Cronograma Físico-Financeiro.  

c) Forma de Pagamento  

O Município pagará a Contratada, pelos serviços contratados e executados, o preço integrante da proposta 

aprovada. 

Fica expressamente estabelecido que os preços por solução globalizada incluam a sinalização provisória, 

todos os insumos e transportes, bem como impostos, taxas, custos financeiros, lucros e bonificações, de 

acordo com as condições previstas nas especificações e nas normas indicadas no Edital e mais 

documentos da licitação, constituindo assim sua única remuneração pelos trabalhos contratados e 

executados.  

Obedecido ao cronograma físico-financeiro apresentado, será procedida á medição dos serviços. Emitido 

o atestado de conformidade, a Contratada deverá apresentar as notas fiscais correspondentes à medição. 

O pagamento referente a cada medição será liberado mediante comprovação, pela Contratada, da 

regularidade fiscal, nos termos do Edital. Sendo constatada qualquer irregularidade em relação à situação 

cadastral da Contratada, esta será formalmente comunicada de sua situação irregular, para que apresente 

justificativa e comprovação de regularidade. Caso não se verifique que a empresa regularizou sua 

situação, estará sujeita ao enquadramento nos motivos do art. 78, da Lei nº 8.666/93 e alterações 

posteriores.  

11. ATUALIZAÇÃO E REAJUSTES DE PREÇOS  

11.1 Os preços dos serviços não serão reajustados.  

12. FISCALIZAÇÃO  
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Os serviços do presente Edital serão fiscalizados pela Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e 

Serviços Públicos, bem como pelo Engenheiro Civil da Prefeitura..  

13. GARANTIA CONTRATUAL E SEGURO RISCO DE ENGENHARIA  

13.1. Garantia Contratual  

Para assinar o contrato, deverá o vencedor aceitara condições de garantia mediante caução no valor de 

5% (cinco por cento) do valor bruto da obra, em uma das seguintes modalidades: Dinheiro, Seguro-

garantia e Fiança Bancária, O seguro deverá ter vigência sobre todo o período da execução do contrato, 

estendendo-se a cobertura por mais 02 (dois) meses após a vigência do contrato.  A caução deverá ser 

depositada na conta caução da Caixa Econômica Federal, apresentar a comprovação a Prefeitura 

municipal até a data de assinatura do contrato, em horários de expediente desta. 

13.2. Seguro Risco de Engenharia  

A Contratada deverá providenciar as suas custas, seguro com cobertura básica, especiais, adicionais e de 

Responsabilidade Civil Geral e Cruzada em até 5 (cinco) dias úteis após a assinatura do contrato e antes 

da emissão da Ordem de Início de Serviço, a Apólice de Risco de Engenharia, com as coberturas 

previstas, tendo o Município como BENEFICIÁRIO, no valor da contratação. O seguro deverá ter 

vigência sobre todo o período da execução do contrato, estendendo-se a cobertura por mais 02 (dois) anos 

após a vigência do contrato.  

b) Coberturas Mínimas  

13.2.1 Cobertura Básica  

Seguros para obras civis em construção (OCC) riscos inerentes à construção ou erro de execução ou de 

projeto e sabotagens; riscos da natureza (danos causados por vendaval, queda de granizo, queda de raio e 

alagamento, entre outros);  

13.2.3. Coberturas Especiais  

Despesas extraordinárias: cobre despesas de mão-de-obra para serviços noturnos e /ou realizados em 

feriados e finais de semana para consertos ou fretamento de meios de transporte. Tumultos: cobre 

despesas com danos causados por tumulto, greve ou greve patronal (lockout).  

Desentulho do local: cobre despesas com retirada de entulho do local.  

Obras concluídas: cobre danos materiais causados exclusivamente a barracões e andaimes existentes no 

local da construção.  

Obras temporárias: cobre danos materiais causados exclusivamente a barracões e andaimes existentes no 

local da construção.  
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Despesas de salvamento e contenção de sinistros: cobre despesas com providências de emergência para 

conter as consequências de prejuízo decorrente de acidentes. Danos morais decorrentes de 

responsabilidade civil: cobre danos causados involuntariamente a terceiros em decorrência dos trabalhos 

pertinentes à obra.  

13.2.4 Coberturas Adicionais  

Erro de projeto/risco de fabricante: cobre danos causados à obra decorrentes de erro de projeto mais 

prejuízos ocorridos durante reposição, reparo e retificação.  

Responsabilidade civil: além de garantir indenização para danos a terceiros, cobre gastos com honorários 

de advogados.  

Responsabilidade Civil Cruzada: cobre os danos materiais e corporais causados involuntariamente a 

terceiros, decorrentes da execução da obra por empreiteiros ou subempreiteiros ligados diretamente ao 

segurado principal na prestação de serviços durante o prazo de vigência de apólice.  

Propriedade circunvizinha: cobre danos materiais a outros bens de propriedade do segurado ou bens de 

terceiros sob a sua guarda, custódia ou controle, existentes no canteiro de obras, desde que 

comprovadamente decorrentes dos trabalhos de execução ou testes.  

13.2.5. Manutenção Simples, Ampla e Garantia Manutenção simples: garante danos causados aos bens 

decorrentes da execução dos trabalhos de acertos, ajustes e verificação realizados durante o período de 

manutenção.  

Manutenção ampla: além da cobertura pra manutenção simples, ou seja, para os empreiteiros segurados, 

durante as operações realizadas por eles, no período de manutenção, garante danos verificados nesse 

mesmo período, porém ocorridos na fase de construção ou instalação.  

Lucros Cessantes Decorrentes de Responsabilidade Civil: garante as quantias pelas quais o segurado é 

responsável, referentes a perdas financeiras e lucros cessantes causados involuntariamente a terceiros em 

decorrência dos trabalhos pertinentes à obra.  

Responsabilidade Civil do Empregador: garante as quantias pelas quais o segurado vier a ser responsável 

civilmente, devido aos danos corporais causados involuntariamente a empregados ou a seus 

representantes quando estiverem exclusivamente a ser serviço no canteiro de obras.  

Na apólice mencionada deverão constar, no mínimo, as seguintes informações:  

· Número completo da licitação ou, quando se tratar de aditamento, o número do contrato;  

· Objeto a ser contratado, especificado neste Edital;  

· Localidade do risco, destacando o nome da obra onde será executado o objeto licitado;  

· Nome e número do CNPJ do emitente (seguradora);  
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· Nome e número do CNPJ da Contratada (contratante da apólice).  

O valor segurado deverá ser corrigido toda vez que incidir correspondente correção no montante 

contratual.  

Do mesmo modo, se houver prorrogação do prazo contratual a vigência da apólice deverá ser prorrogada 

por igual período.  

14. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO  

O cronograma físico-financeiro apresenta os serviços a serem executados pelo contratado e é o elemento 

básico de controle da obra, como também elemento de referência para medição e pagamento.  

15. PROPRIEDADE DA INFORMAÇÃO  

As informações relativas ao presente Termo de Referência não serão duplicadas nem mesmo utilizadas 

pela Contratada, total ou parcialmente, para qualquer outro objetivo que não seja indispensável à 

consecução das obras e serviços por ela executados, sem prévia autorização do Município, por escrito.  

16. ASPECTOS AMBIENTAIS  

A Contratada é responsável, perante a legislação ambiental aplicável, por todas as obras e instalações de 

apoio e serviços que estiver realizando/mantendo, bem como pelas consequências legais das omissões ou 

das ações empreendidas pelos seus empregados e prepostos, em conformidade com as especificações, 

normas e planos básicos ambientais.  

A Contratada é obrigada a obedecer todas as normas e leis referentes à prevenção de acidentes de 

trabalho nos locais das obras, nas instalações de apoio e nos serviços ao longo do trecho.  

17. PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA  

Quanto à elaboração do plano de execução do objeto deve-se dar atenção à questão logística do 

abastecimento de materiais, insumos na obra e da manutenção do tráfego local, concomitante com a 

execução dos serviços, procurando minimizar o possível transtorno causado à população em decorrência 

das obras.  

Deverão ser seguidas as concepções adotadas no projeto Básico (Anexo), bem como as diretrizes 

preconizas pelo Município para a concepção da obra.  

A obra de construção deverá ser atacada, em tantas frentes de serviços quanto necessário, a fim de que o 

empreendimento seja concluído no prazo programado.  

Durante a execução da obra a Contratada deve levar em consideração os seguintes aspectos: qualidade 

dos serviços, inclusive obediência ao projeto de Engenharia e aos dispositivos contratuais; cumprimento 

de prazos, metas contratuais e cronograma físico-financeiro; proteção ao meio ambiente; solução de 
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problemas construtivos surgidos, com anuência do Município; execução de ensaios e elaboração do 

Projeto de Engenharia.  

Deverão ser considerados os requisitos concernentes ao Projeto de Engenharia, aos materiais, 

equipamentos, controle de qualidade, condições de conformidade e não conformidade, entre outros 

critérios, satisfazendo aos requisitos impostos pelas normas vigentes da ABNT e do Município.  
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ANEXO II 
MINUTA DE CONTRATO 

CONTRATO SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL 
QUE ENTRE SI FAZEM: 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO E A EMPRESA LTDA. 
Nº ____/2017 

 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO, pessoa jurídica de direito público interno, 
com sede à Pça Emerson Barbosa, nº 01 - Centro, São Desidério, Estado do Bahia, CEP: 
47.820-000, inscrita no CNPJ N.º13.655.436/0001-60 representado pelo Excelentíssimo 
Prefeito Municipal, Sr. José Carlos de Carvalho, RG.: 6055404 SSP/BA, CPF nº. 687.312.805-
87, doravante denominada simplesmente de CONTRATANTE e a empresa:   x.x.x.x.x.x.x.x.x., 
inscrita no C.N.P.J. sob n.º x.x.x.x.x.x.x.x.x.x , com sede à nº  – Bairro  – no Município de  - 
BA, doravante denominada simplesmente, CONTRATADA, neste ato representada por seu 
representante legal, Sr. X;x;x;x;x;x;x;x , brasileiro, casado, comerciante, portador da Cédula de 
Identidade nº x.x.x.x.x.x.x.x ,SSP/., inscrito no CPF sob nº x.x.x.x.x.x.x.x.x, residente e 
domiciliado à – Bairro  – no Município de - BA, resolvem celebrar o presente Contrato, de 
conformidade com o Processo Licitatório – Tomada de Preços nº ..../2017, mediante as 
cláusulas e condições adiante estipuladas e que reciprocamente aceitam: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO E ELEMENTOS CARATERÍSTICOS; 
Contratação de empresa de engenharia civil para execução de obra de recuperação 
Asfáltica em Ruas da Sede do município de São Desidério/BA, objetivando melhoria no 
tráfego local, através da Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Serviços Público 
deste Município, em observância ao levantamento técnico, com o detalhado no memorial 
descritivo, com a planilha de orçamentos  descritivos, cronograma físico financeiro. 
 

Parágrafo Primeiro – Será providenciada pela Administração até o quinto dia útil do mês 
seguinte ao de sua assinatura a publicação resumida deste instrumento de contrato ou de seus 
aditamentos na imprensa oficial, pois esta condição é indispensável para sua eficácia. 
 

CLÁUSULA SEGUNDA – REGIME E OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO 
 
1. Será este contrato regido pelo regime de empreitada por preço global 

2. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas 
avençadas e as normas previstas na Lei nº 8.666/93, respondendo cada uma pelas 
consequências de sua inexecução total ou parcial. 

3. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um representante da 
Administração especialmente designado, permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e 
subsidiá-lo de informações pertinentes a essa atribuição. 

4. O contratado deverá manter preposto, aceito pela Administração, no local do serviço, para 
representá-lo na execução do contrato. 

5. O contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas 
expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou 
incorreções resultantes da execução. 
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6. O contratado é responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a 
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou 
reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado.  

7. O contratado é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais 
resultantes da execução do contrato.  

§ 1o A inadimplência do contratado, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e 
comerciais não transferem à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento, 
nem poderá onerar o objeto do contrato. 

§ 2o A Administração Pública responde solidariamente com o contratado pelos encargos 
previdenciários resultantes da execução do contrato, nos termos do §2º do Art. 71 da Lei nº 
8.666/93. 

8. O contratado, na execução do contrato, sem prejuízo das responsabilidades contratuais e 
legais, poderá sub-rogar ou sub-contratar os serviços, até o limite admitido, em cada caso, pela 
Administração. 

9. Executado o contrato, o seu objeto será recebido: 

a) provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo 
circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do 
contratado; 

b) definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante 
termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou 
vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no 
art. 69 desta Lei; 

§ 1o O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e 
segurança do serviço, nem ético-profissional pela perfeita execução do contrato, dentro dos 
limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato. 

§ 2o O prazo a que se refere a alínea "b" deste artigo não poderá ser superior a 90 (noventa) 
dias, salvo em casos excepcionais, devidamente justificados e previstos no edital.  

§ 3o Na hipótese de o termo circunstanciado ou a verificação a que se refere este artigo não 
serem, respectivamente, lavrado ou procedida dentro dos prazos fixados, reputar-se-ão como 
realizados, desde que comunicados à Administração nos 15 (quinze) dias anteriores à 
exaustão dos mesmos. 

10. A Administração rejeitará, no todo ou em parte, o serviço executado em desacordo com o 
contrato. 

11. A Contratada deverá facilitar a ação da fiscalização na inspeção dos serviços, em qualquer 
dia ou hora prestando todas as informações e esclarecimentos solicitados, inclusive de ordem 
administrativa. 

12. A Contratada responderá financeiramente, sem prejuízo de medidas outras que possam 
ser adotadas, por quaisquer danos de sua responsabilidade para com a União, Estado ou 
Município ou terceiros. 
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13. A Contratada deverá arcar com todas as despesas decorrentes de eventuais trabalhos 
noturnos e em domingos e feriados, inclusive as de iluminação. 

14. EXECUÇÃO DA OBRA  
14.1. A Contratada deverá atender aos requisitos especificados no presente documento, de 
forma a garantir a conclusão das obras execução da construção, conforme o memorial 
descritivo.  
14.2. A Contratada deverá executar as obras e serviços em conformidade com os projetos 
aprovados pelo Município e observar as especificações de serviços e materiais, bem como o 
cronograma físico-financeiro estabelecido pelo Município.  
14.3. A Contratada deverá alocar mão-de-obra, equipamentos e demais recursos necessários 
à realização das obras e serviços que compreendem os itens relacionados a seguir. Todas as 
obras e serviços executados conforme: 

 Projetos executivos. 

  Especificações Técnicas.  

 Normas Técnicas da ABNT.  

 Normas e Procedimentos do Ministério do Trabalho.  
 

14.5. . Organização da Contratada  
Compete à Contratada prover:  
I. Os materiais necessários à execução das obras e serviços prestados neste documento, 
acondicionando-os de forma a preservar sua qualidade.  
II. Os equipamentos e ferramentas necessários à execução dos serviços previstos neste 
documento, efetuando sua manutenção de forma a garantir a sua plena funcionalidade.  
III. As instalações administrativo-operacionais que atendam ao dimensionamento de efetivo 
próprio e de terceiros, equipamentos e materiais previstos para a realização dos serviços que 
constem da planilha de serviços do presente Termo de Referência.  
IV. A manutenção de depósitos e almoxarifados de materiais e de equipamentos até a 
conclusão e aceite pelo Município das obras e serviços, bem como a respectiva 
desmobilização, após a conclusão e aceite pelo Município das obras e serviços. 

 Relatório de Atividades 

 A Contratada deverá disponibilizar banco de dados e apresentar ao Município, em períodos a 
serem definidos pelo próprio Município, relatórios consolidados contendo informações sobre as 
atividades e de seu desempenho, detalhando, inclusive, os serviços realizados e os materiais e 
recursos aplicados, bem como sobre quaisquer outros dados julgados pertinentes.  
 
Havendo necessidade de informações extemporâneas sobre as obras e serviços, a Contratada 
atenderá a qualquer tempo e de imediato ao Município em suas questões, fornecendo as 
informações requeridas na forma adequada.  
 
. Instruções e Procedimentos  
A Contratada deverá atender às normas utilizadas da ABNT – Associação Brasileira de 
Normas Técnicas, onde essas últimas couberem.  
 
A aplicação dessas normas deverá estender-se a todo objeto, suas instalações, equipamentos, 
materiais e obras.  
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Seus empregados e seus contratados deverão ser devidamente informados e orientados para 
o atendimento das normas, instruções e procedimentos comuns a todos e daquelas específicas 
de suas áreas de atuação.  
 
Toda e qualquer inclusão, alteração, atualização ou modificação desejada pela Contratada 
deverá ser previamente submetida à aprovação pela fiscalização do Município. 

 

CLÁUSULA TECEIRA – FISCALIZAÇÃO 
1. O representante da Secretaria de Infraestrutura/Engenheiro 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. 
2. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante deverão ser 
solicitadas a seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes. 
3. A fiscalização será exercida no interesse exclusivo da Prefeitura Municipal De São 
Desidério, não excluindo ou reduzindo a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante 
terceiros, por qualquer irregularidade, sendo que na ocorrência não deverá implicar co-
responsabilidade do poder público ou de seus agentes e prepostos, salva seja caracterizada a 
omissão funcional por partes destes. 
 
CLÁUSULA QUARTA – VALOR 
 
Pela execução dos serviços descritos na Cláusula Primeira, a CONTRATADA, receberá a 
importância de R$-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-). O reajustamento só ocorrerá no caso de haver atraso na liberação do pagamento das 
medições devidas. 
 

CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO 
 
1. O pagamento do valor de cada medição (o modelo da prefeitura) será efetuado 
mensalmente com base nas medições quinzenais dos serviços executados, atestada pela 
fiscalização do CONTRATANTE e após apresentação de Nota Fiscal por parte da 
CONTRATADA, sendo o recurso devido da medição repassado até 20 (vinte) dias após sua 
apresentação. 

2. Do valor de cada fatura serão abatidos os impostos devidos ao município (ISS e IR) e a 
retenção feita para o INSS, conforme Instrução Normativa nº 003/2005 e Dec. 3048/98. 

 

CLÁUSULA SEXTA – PRAZO 
1. O prazo para realização dos serviços será 06 (seis) meses a partir da assinatura do 
Contrato, conforme ordem de serviços, podendo ser prorrogado até o limite de 60 (sessenta) 
meses e entrará em vigor a partir de sua assinatura (e seus efeitos jurídicos dar-se-ão a partir 
da publicação no Diário Oficial).  

2. Os prazos de início de etapas de execução, de conclusão e de entrega admitem 
prorrogação, mantidas as demais cláusulas do contrato e assegurada a manutenção de seu 
equilíbrio econômico-financeiro, desde que ocorra algum dos seguintes motivos, devidamente 
autuados em processo:dias 
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I - alteração das especificações dos serviços, pela Administração; 

II - superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que 
altere fundamentalmente as condições de execução do contrato; 

III - interrupção da execução do contrato ou diminuição do ritmo de trabalho por ordem e no 
interesse da Administração; 

IV - aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites permitidos por 
esta Lei; 

V - impedimento de execução do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pela 
Administração em documento contemporâneo à sua ocorrência; 

VI - omissão ou atraso de providências a cargo da Administração, inclusive quanto aos 
pagamentos previstos de que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na execução 
do contrato, sem prejuízo das sanções legais aplicáveis aos responsáveis. 

4 - Toda prorrogação de prazo deverá ser justificada por escrito e previamente autorizada pela 
autoridade competente. 

 

CLÁUSULA SETIMA – TRANSFÊRENCIA 
1 - Fica estabelecido que a CONTRATADA não poderá transferir no todo ou em parte, os 
serviços objeto deste Contrato, ficando determinado que esta continua como a única 
responsável perante a CONTRATANTE. 
 

CLÁUSULA OITAVA – RECISÃO 
1. - A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com as consequências 
contratuais e as previstas em lei ou regulamento. 
2 - Constituem motivo para rescisão do contrato: 
I - o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos; 
II - o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos; 
III - a lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a impossibilidade da 
conclusão da obra, do serviço ou do fornecimento, nos prazos estipulados; 
IV - o atraso injustificado no início dos serviços; 
V - a paralisação dos serviços, sem justa causa e prévia comunicação à Administração; 
VI - a sub-contratação total ou parcial do seu objeto, a associação do contratado com outrem, a 
cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, não 
admitidas no edital e neste contrato; 
VII - o desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para 
acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores; 
VIII - o cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1o do art. 67 
desta Lei; 
IX - a decretação de falência ou a instauração de insolvência civil; 
X - a dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado; 
XI - a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que 
prejudique a execução do contrato; 
XII - razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e 
determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado o 
contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato; 
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XIII - a supressão, por parte da Administração, de obras, serviços ou compras, acarretando 
modificação do valor inicial do contrato além do limite permitido no § 1o do art. 65 desta Lei; 
Parágrafo único. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do 
processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
3 - A rescisão do contrato poderá ser: 
I - determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos previstos no Art. 77 da 
Lei 8.666/93; 
II - amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que 
haja conveniência para a Administração; 
III - judicial, nos termos da legislação; 
4 - A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e 
fundamentada da autoridade competente. 
5 - Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos I deste artigo, sem que haja culpa do 
contratado, será este ressarcido dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, 
tendo ainda direito a: 
I - devolução de garantia; 
II - pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão; 
III - pagamento do custo da desmobilização. 
6 - Ocorrendo impedimento, paralisação ou sustação do contrato, o cronograma de execução 
será prorrogado automaticamente por igual tempo. 
7 - É permitido à Administração, no caso de concordata do contratado, manter o contrato, 
podendo assumir o controle de determinadas atividades de serviços essenciais. 
 

CLÁUSULA NONA – PENALIDADES 
1. - O regime jurídico dos contratos administrativos instituído por esta Lei confere à 
Administração, em relação a eles, a prerrogativa de: 
I - modificá-los, unilateralmente, para melhor adequação às finalidades de interesse público, 
respeitados os direitos do contratado; 
II - rescindi-los, unilateralmente, nos casos especificados no inciso I do art. 79 da Lei 8666/93 e 
suas alterações; 
III - fiscalizar-lhes a execução; 
IV - aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste; 
V - nos casos de serviços essenciais, ocupar provisoriamente bens móveis, imóveis, pessoal e 
serviços vinculados ao objeto do contrato, na hipótese da necessidade de acautelar apuração 
administrativa de faltas contratuais pelo contratado, bem como na hipótese de rescisão do 
contrato administrativo. 
2 - As cláusulas econômico-financeiras e monetárias dos contratos administrativos não 
poderão ser alteradas sem prévia concordância do contratado. 
3 - Na hipótese do inciso I deste artigo, as cláusulas econômico-financeiras do contrato 
deverão ser revistas para que se mantenha o equilíbrio econômico-financeiro do contratual. 
4. - A declaração de nulidade do contrato administrativo opera retroativamente impedindo os 
efeitos jurídicos que ele, ordinariamente, deveria produzir, além de desconstituir os já 
produzidos. 
5 - A nulidade não exonera a Administração do dever de indenizar o contratado pelo que este 
houver executado até a data em que ela for declarada e por outros prejuízos regularmente 
comprovados, contanto que não lhe seja imputável, promovendo-se a responsabilidade de 
quem lhe deu causa. 
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CLÁUSULA DECIMA – DIREITOS ADMINISTRATIVOS 
1. - Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas justificativas, nos 
seguintes casos: 

I - unilateralmente pela Administração: 
a) quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação 
técnica aos seus objetivos; 
b) quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou 
diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta Lei; 
II - por acordo das partes: 
a) quando conveniente a substituição da garantia de execução; 
b) quando necessária a modificação do regime de execução da obra ou serviço, bem como do 
modo de fornecimento, em face de verificação técnica da inaplicabilidade dos termos 
contratuais originários; 
c) quando necessária a modificação da forma de pagamento, por imposição de circunstâncias 
supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipação do pagamento, com 
relação ao cronograma financeiro fixado, sem a correspondente contraprestação de 
fornecimento de bens ou execução de obra ou serviço; 
d) para restabelecer a relação que as parte pactuaram inicialmente entre os encargos do 
contratado e a retribuição da Administração para a justa remuneração da obra, serviço ou 
fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, 
na hipótese de sobreviverem fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de conseqüências 
incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de 
força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando área econômica extraordinária e 
extracontratual. 
2 - O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 
supressões que se fizerem nas obras, serviços ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) 
do valor inicial atualizado do contrato, e, no caso particular de reforma de edifício ou de 
equipamento, até o limite de 50% (cinqüenta por cento) para os seus acréscimos. 
3 - Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder os limites estabelecidos no parágrafo 
anterior, salvo: 
I - as supressões resultantes de acordo celebrados entre os contratantes. 
4 - Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a 
superveniência de disposições legais, quando ocorridas após a data da apresentação da 
proposta, de comprovada repercussão nos preços contratados, implicarão a revisão destes 
para mais ou para menos, conforme o caso. 
5 - Em havendo alteração unilateral do contrato que aumente os encargos do contratado, a 
Administração deverá restabelecer, por aditamento, o equilíbrio econômico-financeiro inicial. 
6 - A variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preços previsto no próprio 
contrato, as atualizações, compensações ou penalizações financeiras decorrentes das 
condições de pagamento nele previstas, bem como o empenho de dotações orçamentárias 
suplementares até o limite do seu valor corrigido, não caracterizam alteração do mesmo, 
podendo ser registrados por simples apostila, dispensando a celebração de aditamento.  
 

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA – DOTAÇÃO ORÇAMENTARIO 

UNIDADE: 02.04.000 SECRETARIA MUN. INFRA-ESTR. TRANSP E SERV 
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PUBLICOS 

ATIVIDADE: 15.451.004.1011-PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE VIAS E 
LOGRADOUROS 

ELEMENTO DESPESA: 4.4.9.0.51.00.000- OBRAS E INSTALAÇÕES 

FONTE: 0100- RECURSOS ORDINARIOS 

 UNIDADE: 02.04.000-SECRETARIA MUN. INFRA- ESTR. TRANSP E SERV 
PUBLICOS 
ATIVIDADE:15.452.004.2015- GESTÃO DAS AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA, 
TRANSPORTE E SERVIÇOS 
ELEMENTO DESPESA: 3.3.9.0.39.00.0000- OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS- 
PESSOA JURIDICA 

FONTE: 0100- RECURSOS ORDINARIOS 

 UNIDADE: 02.04.000-SECRETARIA MUN. INFRA- ESTR. TRANSP E SERV 
PUBLICOS 

ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DO SISTEMA VIARIO 
ELEMENTO DESPESA: 3.3.9.0.39.00.0000- OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS- 
PESSOA JURIDICA 

FONTE: 0100- RECURSOS ORDINARIOS 

ATIVIDADE: DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO CIDE 
ELEMENTO DESPESA: 3.3.9.0.39.00.0000- OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS- 
PESSOA JURIDICA 

ELEMENTO DESPESA: 4.4.9.0.51.00.0000- OBRAS E INSTALAÇÕES 

FONTE: 0116-CONTRB INTERV DOM ECONOMICO-CIDE 

FONTE: 0116-CONTRB INTERV DOM ECONOMICO-CIDE 

 UNIDADE: 02.04.000-SECRETARIA MUN. INFRA. TRANSP E SERV PUBLICOS 
ATIVIDADE: 15.452.004.2021- DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO 
ROYALTIES/ CFEM/ FEP/ CFH 
ELEMENTO DESPESA: 3.3.9.0.39.00.0000- OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS- 
PESSOA JURIDICA 

FONTE: 0142-ROYATIES/FED/CFM 
; 

 
CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA  - GARANTIA CONTRATUAL E SEGURO RISCO DE 
ENGENHARIA  
12.1. Garantia Contratual  
Para assinar o contrato, deverá o vencedor aceitara condições de garantia mediante caução no 
valor de 5% (cinco por cento) do valor bruto da obra, em uma das seguintes modalidades: 
Dinheiro, Seguro-garantia e Fiança Bancária, O seguro deverá ter vigência sobre todo o 
período da execução do contrato, estendendo-se a cobertura por mais 02 (dois) meses após a 
vigência do contrato. A caução deverá ser depositada na conta caução da Caixa Econômica 
Federal, apresentar a comprovação a Prefeitura municipal até a data de assinatura do contrato, 
em horários de expediente desta.  
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12.2. Seguro Risco de Engenharia  
A Contratada deverá providenciar as suas custas, seguro com cobertura básica, especiais, 
adicionais e de Responsabilidade Civil Geral e Cruzada em até 5 (cinco) dias úteis após a 
assinatura do contrato e antes da emissão da Ordem de Início de Serviço, a Apólice de Risco 
de Engenharia, com as coberturas previstas, tendo o Município como BENEFICIÁRIO, no valor 
da contratação. O seguro deverá ter vigência sobre todo o período da execução do contrato, 
estendendo-se a cobertura por mais 02 (dois) anos após a vigência do contrato.  
b) Coberturas Mínimas  
12.2.1 Cobertura Básica 
Seguros para obras civis em construção (OCC) riscos inerentes à construção ou erro de 
execução ou de projeto e sabotagens; riscos da natureza (danos causados por vendaval, 
queda de granizo, queda de raio e alagamento, entre outros);  
12.2.3. Coberturas Especiais  
Despesas extraordinárias: cobre despesas de mão-de-obra para serviços noturnos e /ou 
realizados em feriados e finais de semana para consertos ou fretamento de meios de 
transporte. Tumultos: cobre despesas com danos causados por tumulto, greve ou greve 
patronal (lockout).  
Desentulho do local: cobre despesas com retirada de entulho do local.  
Obras concluídas: cobre danos materiais causados exclusivamente a barracões e andaimes 
existentes no local da construção.  
Obras temporárias: cobre danos materiais causados exclusivamente a barracões e andaimes 
existentes no local da construção.  
Despesas de salvamento e contenção de sinistros: cobre despesas com providências de 
emergência para conter as consequências de prejuízo decorrente de acidentes. Danos morais 
decorrentes de responsabilidade civil: cobre danos causados involuntariamente a terceiros em 
decorrência dos trabalhos pertinentes à obra.  
13.2.4 Coberturas Adicionais  
Erro de projeto/risco de fabricante: cobre danos causados à obra decorrentes de erro de 
projeto mais prejuízos ocorridos durante reposição, reparo e retificação.  
Responsabilidade civil: além de garantir indenização para danos a terceiros, cobre gastos com 
honorários de advogados.  
Responsabilidade Civil Cruzada: cobre os danos materiais e corporais causados 
involuntariamente a terceiros, decorrentes da execução da obra por empreiteiros ou 
subempreiteiros ligados diretamente ao segurado principal na prestação de serviços durante o 
prazo de vigência de apólice.  
Propriedade circunvizinha: cobre danos materiais a outros bens de propriedade do segurado 
ou bens de terceiros sob a sua guarda, custódia ou controle, existentes no canteiro de obras, 
desde que comprovadamente decorrentes dos trabalhos de execução ou testes.  
13.2.5. Manutenção Simples, Ampla e Garantia Manutenção simples: garante danos causados 
aos bens decorrentes da execução dos trabalhos de acertos, ajustes e verificação realizados 
durante o período de manutenção.  
Manutenção ampla: além da cobertura pra manutenção simples, ou seja, para os empreiteiros 
segurados, durante as operações realizadas por eles, no período de 

 
CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA – ORDEM DE SERVIÇO 
1 - A expedição de ordem de serviços dos serviços ora contratadas será vinculada a assinatura 
deste Contrato. 
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CLÁUSULA DECIMA QUARTA – FORO 

1 - Eleger-se-á o Foro da Comarca de São Desidério - BA, renunciando as partes a qualquer 
outro por mais privilegiado que seja, para a solução de dúvidas ou questões decorrentes do 
presente Contrato. 
 

2 - E, por assim estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em 04 (Quatro) 
vias de igual teor e forma, para o mesmo fim, na presença das testemunhas a que tudo 
assistiram, sendo o original transcrito em livro próprio da CONTRATANTE. 
 

São Desidério (BA), ___/___/___2.017. 
 

___________________________________________ 
PREFEITO MUNICIPAL 

CONTRATANTE 
 

_____________________________________________ 
CONTRATADA 

 
 

TESTEMUNHAS : 
 
1 – ________________________________ 
 
 
2 – ________________________________ 
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TOMADA DE PREÇOS Nº   /2017. 

 
ANEXO - III 

 
A 
Comissão Permanente de Licitação 
Prefeitura Municipal de São Desidério  -  Bahia. 
Ref. Tomada de Preços Nº 004/2017. 
 

Modelo de CREDENCIAL 
 
 
(NOME DA EMPRESA), sediada à (ENDEREÇO DA EMPRESA – AV., RUA, NÚMERO, 
BAIRRO CIDADE E ESTADO), registrada no C.N.P.J. sob o n. º (NÚMERO DO C.N.P.J.), 
neste ato representado pelo seu (NOME DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA E 
NÚMERO DA IDENTIDADE, C.P.F., NACIONALIDADE, ESTADO CIVIL E ENDEREÇO – AV., 
RUA, NÚMERO, BAIRRO, MUNICÍPIO E ESTADO), vem por instrumento, nomear e constituir 
seu bastante procurador o (NOME DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA E 
NÚMERO DA IDENTIDADE, C.P.F., NACIONALIDADE, ESTADO CIVIL E ENDEREÇO – AV., 
RUA, NÚMERO, BAIRRO, MUNICÍPIO E ESTADO), a quem confere poderes legais e 
especiais para representa-la junto a Órgãos Públicos Municipais, Estaduais, Federais, 
Empresas de Economia Mista, Fundações ou Autarquias, podendo para tanto apresentar 
documentos, firmar proposta, atas e termos, requerer, deliberar, discordar, impugnar, transigir, 
apresentar recursos hierárquico administrativo, assinar contrato e tudo mais que se fizer 
necessário ao fiel cumprimento do Mandato. 
 
                                                     (MUNICÍPIO E DATA DA ASSINATURA) 
 
 

                                 (ASSINATURA E CARGO DO REPRESENTANTE LEGAL) 
 
 
Obs: em papel timbrado da Empresa. 
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TOMADA DE PREÇOS Nº     /2017. 
 
 

ANEXO – IV 
DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO 

 
 
 

                                   Declaramos para os devidos fins que recebemos o Edital do Processo de 
Licitação – Tomada de Preços nº 004/2017, instaurado por essa Comissão Permanente de 
Licitação em ----/---/---, e que recebemos todos os documentos referentes ao mesmo, sendo de 
nosso total conhecimento todas as informações e as condições para participação no certame 
bem como para o cumprimento das obrigações e direitos na execução do objeto desta 
licitação, se nossa Empresa for a adjudicatária. 
                                    Declaramos ainda, nossa concordância e aceitação com todas as 
exigências e condições constantes do referido Edital. 
 
 
                                          (Cidade) – (Estado), Dia de Mês de Ano. 
 
 
                                          ______________________________          
                                                 (Nome do Responsável) 
                                                   CPF: 
                                                   Cargo 
 
 
Obs: em papel timbrado da empresa. 
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TOMADA DE PREÇOS Nº    /2017. 

 
 

ANEXO - V 
 
 

DECLARAÇÃO DO TRABALHO DO MENOR 
 
 

                                Declaramos, para os devidos fins, nos termos do inciso V do Artigo 27 da 
Lei Nº 8.666/93, que a empresa XXXXXXXXX, inscrita no CNPJ/MF sob nº, situada à, Bairro, 
no município de, Estado da Bahia, por intermédio de seu representante legal o Sr. , portador da 
Carteira de Identidade nº -SSP/, e do CPF nº , não emprega em trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre menores de dezoito anos e, em qualquer trabalho, menores de dezesseis anos. 
 

 Local e Data 
 

__________________________________________ 
                                     Responsável 
                                     RG- 
                                 

 
 
 

Obs: em papel timbrado da empresa. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO– ESTADO DA BAHIA 

CNPJ Nº 13.6545.436/0001-60 

Praça Emerson Barbosa, nº1 – Centro  
TEL: (77) 3623 - 2145 

 
 

Prefeitura de São 
Desidério 

 
C P L 

 
 

Fls. ____________ 
 
 

________________ 
Assinatura 

 

O presente Edital de Licitação foi 
analisado pela Controladoria 

Municipal 
 
 

Gelvania de Araújo Ferreira  Viana  
         Controladora Interna 

O presente Edital de Licitação atende 
os requisitos da legislação em vigor. 
 
 

Drª. Ermetina Macêdo Cirillo Pereira          
Procuradora Jurídica. 

  
TOMADA DE PREÇOS Nº    /2017. 

 
ANEXO – VI 

 
 

CARTA PROPOSTA 
 
 

(Cidade) – (Estado), Dia de Mês, Ano. 
 
A 
Prefeitura Municipal de São Desidério - BAHIA 
Att. Comissão Permanente de Licitação 
Ref.: Tomada de Preços n. º 004/2017. 
  
Prezados Senhores, 
 
Conforme a Tomada de Preços n°    /2017, Contratação de empresa de engenharia civil 
para execução de obra de recuperação Asfáltica em Ruas da Sede do município de São 
Desidério/BA, objetivando melhoria no tráfego local, através da Secretaria de 
Infraestrutura, Transporte e Serviços Público deste Município, em observância ao 
levantamento técnico, com o detalhado no memorial descritivo, com a planilha de 
orçamentos  descritivos, cronograma físico financeiro, nosso preço global é de R$ 
000.000,00 (Valor total para entrega do objeto licitado). 
        A validade da proposta é de 60 (sessenta) dias e o prazo de execução dos serviços é de 
90 (noventa) dias. 
 
        O pagamento deverá ser efetuado mediante medição e aprovação da fiscalização 
municipal. 
 
        Caso nossa Empresa seja adjudicatária no processo, indicamos o Sr...., RG nº..., CPF, 
representante legal da Empresa, para assinatura do respectivo Contrato. 
                                           
                                              Atenciosamente, 
 
                                             _________________________________ 
                                                      Responsável / Cargo. 
                                                      CPF 
 
Obs: em papel timbrado da empresa. 
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TOMADA DE PREÇOS Nº    /2017. 

 
 

ANEXO – VII 
 
 

DECLARAÇÃO DE FATOS SUPERVENIENTES 
 
 
A 
Prefeitura Municipal de São Desidério - Bahia. 
At. Comissão Permanente de Licitação 
Tomada de Preços nº.004/2017. 
 
 
                                             Declaramos para os devidos fins que inexiste fato superveniente 
impeditivo de licitar no período de validade do Registro Cadastral, comprometendo-me a 
manter atualizado as certidões negativas de debito perante a Fazenda Federal, Estadual e 
Municipal e principalmente com relação ao INSS e FGTS, durante a execução do Contrato, 
caso nos seja adjudicado. 

 
 

Cidade – Estado, Dia de Mês de Ano. 
 

 
____________________________ 

Nome da Empresa Participante. 
Nome do Sócio Representante. 

Função do Sócio Representante. 

 
 
 
Obs; em papel timbrado da empresa. 
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TOMADA DE PREÇOS Nº     /2017.  
 

ANEXO - VIII 
 

 DECLARAÇÃO DE RENUNCIA 
 

 
A 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
Tomada de Preços Nº     /2017. 
São Desidério - BA 

 
 

A proponente abaixo assinada, participante da licitação modalidade Tomada de Preços 
nº     /2017, por seu representante credenciado, declara, na forma e sob as penas impostas 
pela Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, que a Empresa que representa não pretende 
recorrer da decisão da Comissão Permanente de Licitação, que julgou os documentos de 
habilitação, renunciando, expressamente, ao direito de recurso da fase de habilitação e ao 
respectivo prazo e concordando com o prosseguimento do procedimento Licitatório, passando-
se à abertura dos envelopes de Proposta de Preços dos proponentes habilitados. 

 

                                              LOCAL E DATA 

 
                                            ________________________________________ 
                                                    (assinatura do representante legal do proponente). 
 
 
Obs: em papel timbrado da empresa. Este documento somente será apresentado após o 
julgamento da fase de Habilitação dos licitantes, se houver concordância com todos os atos 
praticados pela Comissão de Julgamento. 
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TOMADA DE PREÇOS Nº     /2017.  

 
ANEXO - IX 

 

 

MODELO DECLARAÇÃO DE ANUÊNCIA AOS TERMOS DO EDITAL 
 
 
 

____________________, inscrita no CNPJ nº ______________, por intermédio de seu 

representante legal o(a) Sr(a) ___________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº 

______________ e do CPF nº _________________, DECLARA, para os devidos fins, que tem 

conhecimento e aceita os termos do Edital e seus anexos e compromete-se a cumprir 

integramente as e exigências nele estabelecidas, assumindo inteira responsabilidade pela 

veracidade e autenticidade de todos os documentos e informações prestadas pela empresa, 

prepostos ou procuradores, bem como pela correção e suficiência da proposta apresentada.  

 

 

Local e data 

Nome e assinatura do Representante Legal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO– ESTADO DA BAHIA 

CNPJ Nº 13.6545.436/0001-60 

Praça Emerson Barbosa, nº1 – Centro  
TEL: (77) 3623 - 2145 

 
 

Prefeitura de São 
Desidério 

 
C P L 

 
 

Fls. ____________ 
 
 

________________ 
Assinatura 

 

O presente Edital de Licitação foi 
analisado pela Controladoria 

Municipal 
 
 

Gelvania de Araújo Ferreira  Viana  
         Controladora Interna 

O presente Edital de Licitação atende 
os requisitos da legislação em vigor. 
 
 

Drª. Ermetina Macêdo Cirillo Pereira          
Procuradora Jurídica. 

 
 
 

TOMADA DE PREÇOS Nº     /2017.  
 

ANEXO - X 
 

 
 
 
 MODELO DE DECLARAÇÃO DOS TERMOS DO ARTIGO 9º DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93.  

 

____________________, inscrita no CNPJ nº ______________, por intermédio de seu 

representante legal o(a) Sr(a) ___________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº 

______________ e do CPF nº _________________, DECLARA, para os devidos fins, que não 

possuir em seus quadros, servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou 

responsável pela licitação, nos termos do artigo 9º, inciso III, da Lei Federal nº 8.666/93.  

 

 

 

Local e data 

Nome e assinatura do Representante Legal 
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ANEXO - XI 
 
 
 

MODELO DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO NA LEI COMPLEMENTAR 
Nº123/06 

 
 

 

____________________, inscrito no CNPJ nº ______________, por intermédio de seu 

representante legal o(a) Sr(a) ___________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº 

______________ e do CPF nº _________________, DECLARA, para fins do disposto na Lei 

Complementar nº 123/06, ser ___________________ (microempresa/empresa de pequeno 

porte).  

xxxxxxx, de de 2017.  

 

 

 

____________________________________ 
Representante legal 

RG nº 
CPF nº 
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ANEXO XII 
 

MEMORIAL DESCRITIVO 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

MEMORIAL DESCRITIVO 
 
 
 

OBRA: 
RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM RUAS DA 

SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO-BA 
 

 
 

MARÇO/2017 
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1. Condições gerais 
 
Veículos, Equipamentos e ferramental 

 
Todo equipamento antes do início da execução, deve ser cuidadosamente examinado e 
aprovado pela Fiscalização Municipal, sem o que não é dada a autorização para o início 
dos trabalhos. 

 
a)  
Veículos 

 

Caminhão basculante com capacidade para transportar desde as usinas produtoras até as 
frentes de trabalho, na faixa de 7 a 13 toneladas de CBUQ ou PMF, é fundamental ao longo de 
toda uma operação. O caminhão deve ter acondicionado um tambor de 200 litros (mínimo) para 
emulsão asfáltica (RR-1C), um tambor de 100 litros (mínimo) de água e outros recipientes 
adequados para conter até 20 (vinte) litros de combustível para o compactador e compressor (se 
necessário), e 5 (cinco) litros de óleo diesel para limpeza. 

 

Além dos materiais supracitados, o caminhão deve transportar toda a Equipe de Trabalho 
(normalmente 1 encarregado e 5 serventes), os equipamentos e ferramental produtivos, os 
Equipamentos de Proteção Coletiva (EPC’s) e de Proteção Individual (EPI’s). Um caminhão auxiliar 
poderá ser necessário quando na operação for utilizado: martelete pneumático e/ou serra clipper / 
compressor, rolo compactador CC800,  ou equivalente, materiais para recuperação do subleito e/ ou 
sub-base e/ ou base: canga de minério, bica corrida, resíduo sólido da construção civil (RSCC), 
fresado de CBUQ ou PMF. 

 

b)  Equipamentos e ferramental 
produtivo 

Para toda e qualquer operação, são 

indispensáveis: Chibancas; 
Picaretas; 

Vassoura

s; Pás; 

Enxadas; 

Carrinhos de 

mão; Rastelos; 

Baldes; Regadores; 

Termômetros de 

haste; 

Compactador vibratório manual ou portátil tipo CC800 ou equivalente
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Equipamentos utilizados na execução do reparo superficial 

manual: Serra corte concreto/asfalto e demais ferramentas 

manuais 

 
Eventualmente, para algumas operações de reparo superficial mecânico, são 
necessários: 
-     Serra corte 
concreto/asfalto 

-     compressor de 
ar 

-     marteletes 
pneumáticos 

-     fresadora a frio 
(opcional) 

-     Compactador vibratório manual ou portátil tipo CC800 ou 
equivalente 

-     rolo de pneus 
autopropelido 

-     caminhão 
basculante 

-     ferramentas 
manuais 

- O Rolo Compactador deve ter um peso máximo de 2.000Kg, uma frequência de vibração 
aproximadamente 2.000 VPM e aplicar uma força centrífuga superior a 2.000Kg. 

Todos os equipamentos e ferramental precisam estar em “bom” estado de conservação e em 
quantidades suficientes para a utilização. Os serviços deverão ser supervisionados pelos Gerentes 
de Manutenção das Secretarias Regionais. 

 

c)  Equipamentos de Proteção Coletiva (EPC) e Proteção Individual 
(EPI) 

 

Para segurança de todos os que utilizam e que trabalham numa via pública é necessário sinalizá-la 
cuidadosamente durante a operação. Necessitam ser utilizadas placas de sinalização, mínimo de 
2 (duas) e cones plásticos coloridos, mínimo de 8 (oito) com altura de 75 cm, que constituem os 
Equipamentos de Proteção Coletiva, EPC. Nas placas é fundamental a identificação conforme 
diretrizes fornecidas pela Assessoria de Comunicação da Prefeitura Municipal de São Desiderio. 

 

Adicionalmente, a critério, devido ao tráfego de ônibus e caminhões principalmente, é 
imprescindível a presença e atuação de Guardas de Trânsito, solicitados formalmente junto à 
Prefeitura Municipal de São Desiderio. 

 

Também as placas e os cones precisam estar em “bom” estado de conservação e em quantidades 
suficientes para, a execução do trabalho.. A avaliação diária deste EPC é de responsabilidade do 
Engenheiro ou Técnico responsável pela operação, sob a supervisão dos Gerentes Regionais de 
Manutenção. 

 

É fundamental que todos executem todas as tarefas executivas conforme uma das sequências de 
procedimentos executivos constantes do Capítulo III, deste Manual. Até mesmo o Encarregado 
necessitará, às vezes, ensinar as tarefas a um novato, assumir pessoalmente alguma tarefa nos 
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momentos de acúmulo dos serviços ou até mesmo quando da necessidade de concluí-los mais 
cedo, etc. 

 

Assim sendo, todos eles devem ter o seu EPI, obrigatório por lei específica, 

a saber: Uniforme completo 

Botina 

Óculos 

Luvas de raspa 

Protetor auricular 

Capa de chuva para uso eventual no período chuvoso. 

A avaliação diária de cada EPI, a certeza de que eles estão em bom estado para uso naquele dia 
de trabalho é de responsabilidade do Encarregado ou Técnico responsável pela operação em cada 
Gerência Regional de Manutenção. A obrigatoriedade de uso dos equipamentos por todos durante 
a operação é de responsabilidade do Encarregado da Equipe, que tem a obrigação de dar bom 
exemplo, utilizando todo o equipamento. 

 

A Contratada deverá também apresentar ao Engenheiro da Prefeitura no prazo máximo de 
10 dias contados da 1ª (primeira) Ordem de Serviço a seguinte 
documentação:
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1 - Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção 
(PCMAT); 

 

2 - Programa de Prevenção de Riscos Ambientais 
(PPRA); 

 

3 - Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional 
(PCMSO); 

4 – Atestados de Saúde Ocupacional 
(ASO); 

5 – Certificado de Treinamento Introdutório de 6 (seis) horas de acordo com Portaria NR-18 item 
18.8.28.2, destinado a todos os empregados; 

6 - Modelo de Ficha Técnica de Distribuição de Equipamento de Proteção 
Individual; 

7 - Comunicação Prévia da 
Obra. 

 

O departamento de Engenharia da Prefeitura de São Desiderio deve ser acionado sempre que 
houver dúvidas a respeito e estará rotineiramente nas frentes da “Operação” para orientar e 
incentivar o uso de EPC e EPI por todos os trabalhadores. 

 

A Contratada e eventuais subcontratadas deverão executar os serviços considerando sempre os 
requisitos de 
Segurança do Trabalho adequados, seguindo a Lei 6.514/77, as Normas Regulamentadoras da 
Portaria nº 
3214/78 do Ministério do Trabalho e as normas da 
ABNT. 

 
Materiais Aplicáveis a 

a) Para pintura de ligação 

A pintura de ligação constitui-se na aplicação de uma camada de material betuminoso que, 
quando utilizado sobre a superfície de uma base ou de um pavimento, antes da execução de um 
novo revestimento betuminoso, promove a aderência e impermeabilização entre este revestimento e 
a camada subjacente. 

 

Trata-se de uma emulsão asfáltica de ruptura rápida, tipo RR-1C, que deve estar pura até a 
chegada ao local da aplicação. A taxa de aplicação deverá situar-se em torno de 0,8/m² a 1,0 
1/m² após a diluição com água, máximo de 20%, a critério da fiscalização. 

 

A emulsão asfáltica deverá atender aos critérios estabelecidos e às características na especificação 
DNIT 145/2010 - ES. 

 

b)  Para 
revestimento 

 

O revestimento constitui-se de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) ou Pré-
Misturado a Frio 
(PMF), de graduação densa. Numa espessura de acabamento de 3 cm. 

 

Os materiais para a execução do CBUQ deverão atender as diretrizes e às caraterísticas 
preconizadas na especificação DNIT 031/2006 - ES. 
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A composição da mistura dos agregados deverá se enquadrar na Faixa C da referida 
especificação. O material betuminoso escolhido é o CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO, que 
atende à Resolução CNP 01/92, de 
14/02/92, classificada pela 
viscosidade. 

 

A composição da mistura de agregados da Faixa C DNIT 031/2006 - ES precisa atender a seguinte 
graduação: 

 

Peneira
s 

Abertura 
(mm) 

Porcentagem Passando 
Faixa C 

3/4
" 

19,
1 

10
0 

1/2
" 

12,
7 

80-
100 

3/8
" 

9,
5 

70-
90 

Nº 04 4,
8 

44-
72 

Nº 10 2,0
0 

22-
50 

Nº 40 0,4
2 

8-
26 

Nº 80 0,1
8 

4-
16 

Nº 200 0,07
5 

2-
10 

Tabela 1 – percentagem de agregados que passa nas peneiras para CBUQ faixa “C”
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Os materiais para a execução do Pré-Misturado a Frio (PMF), de graduação densa, precisam 
atender as características preconizadas na Especificação DNIT 153/2010- ES 

 

A composição da mistura de agregados deve satisfazer a seguinte graduação: 
 
 

Peneiras Abertura (mm) Porcentagem 
Passando 
Faixa C 1" 25,4 100 

3/4" 19,1 95-100 

1/2" 12,7 - 

3/8” 9,5 40 -70 

Nº 04 4,8 20-40 

Nº 10 2,0 10-25 

Nº 200 0,075 0-8 
 

 
Tabela 2 – percentagem de agregados que passa nas peneiras para Pré-misturado a 

frio – PMF 
 
 
Os materiais asfálticos a serem utilizados deverão ser as emulsões asfálticas catiônicas tipos 
RL – 1C ou 

 

RM – 
1C. 

 

A escolha do agregado dependerá da natureza mineralógica do mesmo (rochas ácidas: 
gnaisses e granitos; 
rochas básicas 
calcíticos). 

 

As dosagens do CBUQ e PMF precisam ser estudadas previamente pela empresa contratada e 
apresentados os resultados ao responsável da Gerência Regional de Manutenção, devendo 
fornecer diariamente, ou a critério do contratante, relatório de controle de qualidade dos materiais 
utilizados na composição do CBUQ ou PMF (agregado, ligante e emulsão asfáltica) e também do 
próprio CBUQ, ensaios convencionais de laboratórios. As usinas necessitam ser calibradas e os 
ensaios de caracterização da massa asfáltica acompanhados por laboratório credenciado. 

 

A temperatura do CBUQ necessita estar entre 110º e 
177ºC. 

 

Sempre que a qualidade de qualquer material ensejar dúvidas à fiscalização, esta poderá, a 
qualquer tempo, exigir da Contratada, a contratação de um laboratório com notória especialização 
e capacidade técnica, para que sejam efetuados exames, e/ou ensaios dos referidos materiais, 
bem como exigir certificado de origem e qualidade dos mesmos, correndo sempre estas despesas 
por conta da Contratada. 

 

c)   Para auxiliar a 
operação 

 

Água, combustíveis para o compactador e compressor e óleo diesel são indispensáveis na 
operação, sendo este último fundamental para a limpeza das ferramentas, evitando aderência 
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nas camadas de CBUQ. Até nos solados das botinas de segurança, o óleo diesel é importante 
para evitar e eliminar a aderência do CBUQ ou da emulsão.
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2   Recomendações Técnicas Gerais: 
 

A responsabilidade civil e ético-profissional pela qualidade, solidez e segurança da operação ou 
do serviço é da executante. 

 

Antes do período de ocorrência das chuvas, a contratada deverá tomar as medidas necessárias 
através da execução de manutenções preventivas nos locais onde apresentarem patologias que 
venham a comprometer o bom desempenho do pavimento. 

 

Mesmo durante o período chuvoso ou imediatamente após as chuvas, deverão ser observados os 
cuidados necessários para a manutenção da boa qualidade dos serviços. 

 

Para a execução da “Operação Tapa Buracos” devem ser observadas a segurança e a sequência 
executiva para cada tipo de reparo em função do pavimento, apresentadas nestas instruções. 

 

Preliminarmente deverá ser realizada uma verificação para determinar com precisão a causa 
do defeito. 

 
 
 
Cada membro da equipe que irá executar qualquer “Operação” já deve chegar ao local do buraco 
munido, por exemplo, de todos os Equipamentos de Proteção Individual citados no item V deste 
Manual. O Encarregado da Equipe, para garantir a proteção coletiva, deve tomar as atitudes abaixo 
relacionadas: 

 

1º) Decidir com o motorista do caminhão, em razão da facilidade de descarga da massa asfáltica no 
buraco a tapar, do trânsito e da sinalização na área, o local de estacionar o veículo. 

 

2º)  Observar o fluxo de veículos e pedestres no local da "Operação”, e decidir sobre a localização e 
distribuição das placas de sinalização e cones de advertência. As placas e cones devem proteger 
também o caminhão estacionado, que por sua vez será útil para a proteção de toda a Equipe. 

 

3º) Antes de se iniciar a operação, a área danificada do pavimento deverá ser delimitada, 
obedecendo preferencialmente a forma de polígonos de ângulos retos. 

 

4º) Quando o dano resultar de deficiência do subleito, todas as camadas constituintes do 
pavimento, deverão ser removidas de maneira que as faces resultantes dos cortes se apresentem 
aproximadamente verticais. Após a remoção das camadas constituintes do pavimento, deverá ser 
retirada numa faixa de no mínimo 30 cm de largura ao redor de toda a escavação, a base existente 
não danificada. 

 

5º) Os materiais retirados, constituídos da base da pavimentação existente, somente poderão ser 
empregados como reforço do subleito. Sempre que o material do subleito, solo local ou importado, 
apresentar a critério da fiscalização, umidade excessiva, deverá ser obrigatoriamente ser substituído 
por material no teor ótimo de umidade, antes da compactação, e deverá ser feita em camadas de no 
máximo 20 cm de material solto. 

 

6º) Consideram materiais reaproveitáveis no reparo da pavimentações, apenas o solo, se for 
compactado, paralelepípedos e blocos pré-moldados de concreto em bom estado. 

 

7º) Em todos os reparos executados, será obrigatória a limpeza final do entulho e do material 
excedente, os quais deverão ser depositados ou recolhidos em locais pré estabelecidos, ficando 
proibida a descarga em leitos de vias públicas ou em terrenos baldios, devendo a empresa 
contratada apresentar ao Gerente Regional de Manutenção, um plano de manejo ambientalmente 
sustentável no que diz respeito ao destino do material retirado. 

 

8º) Todo e qualquer defeito no pavimento, que se produza, após o reparo até o prazo mínimo de 1 
(um) ano, deverá ser imediatamente corrigido pela empresa executora, por iniciativa própria ou em 
atenção à solicitação expedida pela Gerência Regional de Manutenção. 
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Com o objetivo de facilitar a sinalização para as “equipes de Tapa Buracos”, apresentamos 
sugestões que poderão ser seguidas conforme o tipo de via: 
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Essas sequências estão descritas no capítulo 3, de 3.1 a 3.7 deste manual e variam 
conforme a profundidade do buraco, o tipo e a espessura de revestimento da via. 

 
a)   Tapa Buracos em vias de mão única. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Distâncias  aproximadas 
sugeridas: 

b = de 3 a 5 metros 
c = de 4 a 6 metros 
e = maior que 3,5 m 
f = de 30 a 50 metros 

 

 
 
 
 
 
 

b)  Tapa Buracos em vias de mão dupla 
 
 
 
 
 

Distâncias aproximadas 
sugeridas: 

a = de 15 a 30 metros 
b = de 3 a 5 metros 
c = de 4 a 6 metros 
e = maior que 3,5 m
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c)   Tapa Buracos em cruzamento de vias de mão dupla  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Distâncias aproximadas 
sugeridas: 

a = de 15 a 30 metros 
b = de 3 a 5 metros 
c = de 4 a 6 metros 
d = de 8 a 12 metros 

e = maior que 3,5 metros

 
 
 
 

1º) Observar o buraco a ser tapado e escolher a sequência executiva dentre as 7 ( sete) descritas 
neste manual 

 

2º) Caso seja utilizado o Pré misturado a Frio (PMF), ao invés do Concreto Betuminoso Usinado 
à Quente 
(CBUQ), é recomendável que a espessura final da operação, não fique com espessura superior a 3 
(tres) cm. 

 

3º) Se o remendo necessário for para a correção de abatimentos ou depressões em curvas 
acentuadas ou em locais de frenagem de veículos pesados, evite escolher a sequência “III.4”, 
optando por “III.I”, “III.2” ou “III.3”. 

 

4º) Descarregar os Equipamentos e Ferramental necessários para executar a “Operação”, dando 
início imediato às atividades executivas. 

 

2.5. Cuidados especiais na 
execução: 

Se para a execução de um “Tapa Buracos”, ainda que haja Equipamento de Segurança Coletiva 
em abundância, o trânsito de veículos necessitar ser totalmente interrompido, só execute os 
serviços com a presença de funcionário da PREFEITURA à frente do desvio do tráfego. Na 
dúvida, enquanto se desloca e executa outros “Tapa Buracos” programados, convide o 
responsável pelos serviços da Gerência Regional de Manutenção a ir ao local para uma decisão 
conjunta. 

 
Se para a execução de um “Tapa Buracos” a colocação da sinalização, cones e placas, 
necessitar estrangular a passagem de veículos (< 3,5 metros, vide sugestões), o Encarregado 
deve destacar um dos trabalhadores para ficar atento às tarefas de movimentação dos cones e / 
ou placas, assim como para proceder uma sinalização manual. Se o Encarregado verificar que 
isto não será suficiente para uma operação segura, deve solicitar ao responsável pelos serviços 
da Gerência Regional de Manutenção a presença de funcionários da PREFEITURA para cuidar 
do tráfego. 
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Se a área no entorno do buraco estiver com craqueamento excessivo, estudar a melhor 
delimitação da área a recortar executando uma manutenção preventiva, evitando nova operação 
de tapa buracos próximo ao local da intervenção. 
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3     Procedimentos Executivos: 
 
 

3. 1 TAPA BURACOS SUPERFICIAIS PARA ASFALTO COM 
ESPESSURA ATÉ 5 CM 

 
Sequência da operação: 
 
1-   Delimitar a área a ser recortada, formando uma figura 
geométrica de lados definidos (uma poligonal qualquer, como, 
por exemplo, um quadrado, um retângulo, etc.). 
O objetivo é criar uma “ancoragem” para dificultar a 
saída da 
massa asfáltica do “buraco” e retirar o material oxidado (asfalto 
velho, material solto) das bordas do mesmo. 

 

 
 
2- Recortar o revestimento a ser removido com a utilização de chibancas 
e picaretas. 
É fundamental que a face do recorte faça um ângulo de 90º com o 
revestimento existente. 

 

 
 
3- Remover o revestimento que foi recortado, inclusive os resíduos da 
área esburacada, com a utilização de pás, enxadas e carrinho de mão. É 
fundamental que os resíduos e entulhos sejam removidos e deixados 
num local que não atrapalhem o trânsito de veículos e pedestres, por 
exemplo, fiquem longe de entradas e saídas, longe de portões, portas e 
janelas. Os resíduos e entulhos também devem ficar longe das bocas-de-
lobo e ralos para evitar obstrução das tubulações e galerias pluviais. 
Imediatamente após a conclusão da “Operação”, o encarregado deve 
providenciar o recolhimento dos resíduos de blocos de misturas asfálticas 
e outros entulhos para local devidamente autorizado. 

 

 
 
4- Efetuar a limpeza da área utilizando vassouras ou compressor. Na 
varrição ou limpeza com o compressor, retirar todo o pó que estiver 
solto. Com um regador, espalhar pouca água, suficiente par assentar a 
poeira e garantir a inexistência de pó solto, se necessário. A varrição ou 
limpeza com o compressor deverá se estender sobre o pavimento 
existente, numa área maior que a prevista para a pintura de ligação. 

 

 
 
 
5- Executar a pintura de ligação no fundo e nas paredes verticais da área 
recortada, utilizando emulsão asfáltica tipo RR –1C, pura, ou diluída no 
máximo com 20% (vinte por cento) de água, a critério da fiscalização. A 
emulsão deve cobrir toda a área que vai receber a massa asfáltica, sem 
se acumular em poças. Deve-se estender a pintura de ligação por 10 a 
20 cm sobre o pavimento existente, isto é, para cada lado do buraco. 
A emulsão asfáltica deve ser transportada e utilizada com o máximo de 
zelo, a fim de evitar sujar passeios, meios-fios, canteiros, jardins, 
rampas de garagem, 
etc
. 
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6- Preencher o local com CBUQ Faixa C, na temperatura entre 110ºC e 
177ºC, ou PMF de graduação densa na temperatura ambiente. O 
preenchimento deve ser cuidadoso e ser iniciado 5 (cinco) minutos após 
a execução da pintura de ligação, devido à necessidade de ruptura da 
emulsão asfáltica. Com a utilização de rastelo
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a massa deve ser bem espalhada, preenchendo todo o espaço 
formado pelo recorte, nivelando a massa com o pavimento existente. 
Em seguida, executa-se uma primeira compactação (quatro passadas 
com 
compactador tipo placa vibratória) aplicando em seguida uma nova 
camada de massa. A aplicação desta nova camada deverá atingir toda 
a área pintada (10 a 
20 cm externos ao 
recorte). 
Ao efetuar o rastelamento da massa asfáltica, deve-se tomar o cuidado 
para a massa acompanhar o mesmo nivelamento do pavimento antigo, 
para não haver empoçamento de água. 

 

 
 
7- Espalhar pouca água sobre toda a camada final da massa, utilizando-
se de um regador. Não pode ocorrer formação de poças. O objetivo é 
facilitar o deslizamento do compactador sobre a massa e proporcionar 
um acabamento liso quando da operação de compactação final. 

 

 
 
8- Compactar o CBUQ, promovendo no mínimo 4 (quatro) passadas na 
camada final, buscando também obter um acabamento liso. A 
compactação ficará finalizada na 4ª passada, quando o compactador não 
deixar marcas no asfalto. Caso o acabamento ainda apresente locais 
com britas ou granulados não agregados, aparentemente soltos, 
espalhar sobre o local mais 1 cm de massa e com a utilização do 
rastelo retirar o material granulado. Outra vez, espalhar pequena 
quantidade de água e compactar novamente. Atenção especial deve ser 
dada na compactação da camada na junção da massa nova com o 
pavimento velho, evitando deixar aberturas que permitam a penetração 
de água, quer de chuva, quer lançada na rua por moradores. 
No caso de trechos de comprimento superior a 20 metros e 3 metros de 
largura, é recomendável a utilização de compactador de maior 
potência, tipo CC800, ou 
equivalent
e. 
A compactação deve ser efetuada das bordas para a parte interna da 
área tratada e deverá persistir até a ausência das marcas no 
revestimento. 
Deverá ser executada em faixas da largura da placa do compactador, e 
se 
processar de tal maneira que uma passada recubra a metade da 
passada anterior 

 
Quanto à compactação do PMF, promover somente 02 (duas) passadas 
na camada final para evitar a desagregação da massa. 

 
9- Retirar com uma varrição os materiais granulados excedentes que 
normalmente ficam nas junções da massa nova com o pavimento velho. 
Deixar o local da operação bem varrido. Os materiais excedentes devem 
ser depositados junto com os resíduos e entulhos referidos na sequência 
três.
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3.2. TAPA BURACOS SUPERFICIAIS PARA 
ASFALTO COM ESPESSURA ENTRE cinco E 15 CM 

 
Sequência da 
operação: 

 
1- Delimitar a área a ser recortada, formando uma figura geométrica de 
lados definidos (uma poligonal qualquer, como, por exemplo, um quadro, 
um retângulo, etc.). 
O objetivo é criar uma “ancoragem” para dificultar a saída da massa 
asfáltica do 
“buraco” e retirar o material oxidado (asfalto velho, material solto) das 
bordas do mesmo. 

 
2- Recortar o revestimento a ser removido, com a utilização de equipa- 
mentos mecânicos tipo martelete pneumático e/ou serra clipper, 
preferencialmente. A utilização de chibancas e picaretas devem ser 
evitadas, devido a baixa produtividade e a dificuldade de se romper 
espessuras consideráveis sem trincar ou abalar o pavimento que não 
necessite ser removido. É fundamental que a face do recorte faça um 
ângulo de 90º com o revestimento existente. 

 
3- Remover o revestimento que foi recortado, inclusive os resíduos da 
área esburacada, com a utilização de pás, enxadas e carrinho de mão. É 
fundamental que os resíduos e entulhos sejam removidos e deixados 
num local que não atrapalhem o trânsito de veículos e pedestres, por 
exemplo, fiquem longe de entradas e saídas, longe de portões, portas e 
janelas. Os resíduos e entulhos também devem ficar longe das bocas-de-
lobo e ralos para evitar obstrução das tubulações e galerias pluviais. 
Imediatamente após a conclusão da “Operação”, o encarregado deve 
providenciar o recolhimento dos resíduos de blocos de misturas asfálticas 
e outros entulhos para local devidamente autorizado. 

 

 
 
4- Efetuar a limpeza da área utilizando vassouras ou compressor. Na 
varrição ou limpeza com o compressor, retirar todo o pó que estiver 
solto. Com um regador, espalhar pouca água, suficiente para assentar a 
poeira e garantir a inexistência de pó solto, se necessário. A varrição ou 
a limpeza com o compressor deverá se estender sobre o pavimento 
existente, numa área maior que a prevista para a pintura de ligação. 

 

 
 
5- Executar a pintura de ligação no fundo e nas paredes verticais da área 
recortada, utilizando emulsão asfáltica tipo RR – 1C, pura, ou diluída no 
máximo com 20% (vinte por centro) de água, a critério da fiscalização. A 
emulsão deve cobrir toda a área que vai receber a massa asfáltica, sem 
se acumular em poças. Deve-se estender a pintura de ligação por 10 a 
20 cm sobre o pavimento existente, isto é, para cada lado do buraco. 
A emulsão asfáltica deve ser transportada e utilizada com o máximo de 
zelo, a fim de evitar sujar passeios, meios – fios, canteiros, jardins, 
rampas de garagem, etc. 

 

 
 
6- Preencher o local com CBUQ Faixa C, na temperatura entre 110ºC e 
177ºC, ou PMF de graduação densa na temperatura ambiente, no 
mínimo três camadas. O preenchimento deverá ser iniciado cinco 
(cinco) minutos após a execução da pintura de ligação devido à 
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necessidade de ruptura da emulsão asfáltica. Colocar a 1ª camada, 
máximo de cinco cm de espessura, nivelamento abaixo do pavimento 
existente. 
Rastelar e compactar (4 passadas com compactador tipo placa 
vibratória). Em seguida preencher uma 2ª ou até uma 3ª camada que 
também não deve ser
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superior a 5 cm cada uma. O preenchimento deve ser sempre 
cuidadoso, preenchendo todos os espaços. Com a utilização de rastelo a 
massa deve ser bem espalhada, garantindo o enchimento de todos os 
cantos do recorte. Nova compactação com 4 passadas deve ser feita, em 
cada camada. A aplicação da última camada (3ª ou 4ª) deverá atingir 
toda a área pintada (10 a 20 cm externos ao recorte). 
Ao efetuar o rastelamento da massa asfáltica, camada final, deve-se 
tomar o cuidado para a massa acompanhar o mesmo nivelamento do 
pavimento antigo, para não haver empoçamento de água. 

 

 
 
7- Espalhar pouca água sobre toda a camada final da massa, utilizando-
se de um regador. Não pode ocorrer formação de poças. O objetivo é 
facilitar o deslizamento do compactador sobre a massa e proporcionar 
um acabamento liso quando da operação de compactação final. 

 
8- Compactar o CBUQ, promovendo no mínimo 4 (quatro) passadas na 
camada final, buscando também obter um acabamento liso. A 
compactação ficará finalizada na 4ª passada, quando o compactador não 
deixar marcas no asfalto. Caso o acabamento ainda apresente locais 
com britas ou granulados não agregados, aparentemente soltos, 
espalhar sobre o local mais 1 cm de massa e com a utilização do 
rastelo retirar o material granulado. Outra vez espalhar pequena 
quantidade de água e compactador novamente. Atenção especial deve 
ser dada na compactação da camada na junção da massa nova com o 
pavimento velho, evitando deixar aberturas que permitam a penetração 
de água, quer de chuva, quer lançada na rua por moradores. 
No caso de trechos de comprimento superior a 20 metros e 3 metros de 
largura, é recomendável a utilização de compactador de maior 
potência, tipo CC800, ou 
equivalent
e. 
A compactação deve ser efetuada das bordas para a parte interna da 
área tratada e deverá persistir até a ausência das marcas no 
revestimento.  Deverá ser 
executada em faixas da largura da placa do compactador, e se 
processar de tal 
maneira que uma passada recubra a metade da passada 
anterior. 
Quanto à compactação do PMF, promover somente 02 (duas) passadas 
na camada final para evitar a desagregação da massa. 

 

 
 
9- Retirar com uma varrição os materiais granulados excedentes que 
normalmente ficam nas junções da massa nova com o pavimento velho. 
Deixar o local da operação bem varrido. Os materiais excedentes devem 
ser depositados junto com os resíduos e entulhos referidos na sequência 
três.
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3.3. TAPA BURACOS SUPERFICIAIS PARA 

ASFALTO COM ESPESSURA SUPERIOR A 15 CM 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
Sequência da 
operação: 

 
1- Delimitar a área a ser recortada, formando uma figura geométrica de 
lados definidos (uma poligonal qualquer, como, por exemplo, um 
quadrado, um retângulo, etc.). 
O objetivo é criar uma “ancoragem” para dificultar a saída da massa 
asfáltica do 
“buraco” e retirar o material oxidado (asfalto velho, material solto) das 
bordas do mesmo. 

 

 
 
2- Recortar o revestimento a ser removido, com a utilização de 
equipamentos mecânicos tipo martelete pneumático e/ou serra clipper, 
preferencialmente. A utilização de chibancas e picaretas deve ser evitada 
devido a baixa produtividade e a dificuldade de se romper espessuras 
consideráveis sem trincar ou abalar o pavimento que não necessite ser 
removido. É fundamental que a face do recorte faça um ângulo de 90º 
com o revestimento existente. 

 

 
 
3- Remover o revestimento que foi recortado, inclusive os resíduos da 
área esburacada, com a utilização de pás, enxadas e carrinho de mão. É 
fundamental que os resíduos e entulhos sejam removidos e deixados 
num local que não atrapalhem o trânsito de veículos e pedestres, por 
exemplo, fiquem longe de entradas e saídas, longe de portões, portas e 
janelas. Os resíduos e entulhos também devem ficar longe das bocas-de-
lobo e ralos para evitar obstrução das tubulações e galerias pluviais. 

 

 
 
4- Efetuar a limpeza da área utilizando vassouras ou compressor. Na 
varrição ou limpeza com o compressor, retirar todo o pó que estiver solto. 
Com um regador, espalhar pouca água, suficiente para assentar a poeira 
e garantir a inexistência de pó solto, se necessário. A varrição ou 
limpeza com o compressor deverá se estender sobre o pavimento 
existente, numa área maior que 
a prevista para a pintura de 
ligação. 

 

 
 
5- Definir o volume necessário de brita-1 ou brita-0, ou canga de 
minério, ou bica corrida, ou construção civil (RSCC), ou outro similar que 
apresente um bom adensamento e uma boa resistência, a critério da 
fiscalização, e providenciar o transporte. O volume deve ser estimado 
considerando que o material escolhido deve ser bem espalhado no 
buraco recortado, preenchendo todos os espaços, até que a camada de 
CBUQ ou PMF se limite a 3 cm. 

 

 
 
6- Executar a pintura de ligação sobre o material utilizado em III.2.-5. e 
nas paredes verticais da área recortada, utilizando emulsão asfáltica tipo 
RR –1C, pura, ou diluída no máximo com 20% (vinte por cento) de água, 
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3.3. TAPA BURACOS SUPERFICIAIS PARA 

ASFALTO COM ESPESSURA SUPERIOR A 15 CM 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

a critério da fiscalização. A emulsão deve cobrir toda a área que vai 
receber a massa asfáltica, sem se acumular em poças. Deve-se estender 
a pintura de ligação por 10 a 20 cm sobre o pavimento existente, isto é, 
para cada lado do buraco. 
A emulsão asfáltica deve ser transportada e utilizada com o máximo de 
zelo, a fim de evitar sujar passeios, meios – fios, canteiros, jardins, 
rampas de garagem, etc.
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3.3. TAPA BURACOS SUPERFICIAIS PARA 

ASFALTO COM ESPESSURA SUPERIOR A 15 CM 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

7- Preencher o local com CBUQ Faixa C, na temperatura entre 110ºC e 
177ºC, ou PMF de graduação densa na temperatura ambiente. O 
preenchimento deve ser cuidadoso e ser iniciado 5 (cinco) minutos após 
a execução da pintura de ligação, devido à necessidade de ruptura da 
emulsão asfáltica. Com a utilização de rastelo a  massa  deve  ser bem 
espalhada, preenchendo todo  o  espaço formado  pelo recorte, 
nivelando a massa com o pavimento existente. 
Em   seguida,   executa-se   uma   primeira   compactação   (4   passadas   
com compactador tipo placa vibratória) aplicando em seguida uma nova 
camada de massa. A aplicação desta nova camada deverá atingir toda 
a área pintada (10 a 
20 cm externos ao 
recorte). 
Ao efetuar o rastelamento da massa asfáltica, deve-se tomar o cuidado 
para a massa acompanhar o mesmo nivelamento do pavimento antigo, 
para não haver 
empoçamento de 
água. 

 

 
 
8- Espalhar pouca água sobre toda a camada final da massa, utilizando-
se de um regador. Não pode ocorrer formação de poças. O objetivo é 
facilitar o deslizamento do compactador sobre a massa e proporcionar 
um acabamento liso quando da operação de compactação final. 

 

 
 
9-Compactar o CBUQ, promovendo no mínimo 4 (quatro) passadas na 
camada final, buscando também obter um acabamento liso. A 
compactação ficará finalizada na 4ª passada, quando o compactador não 
deixar marcas no asfalto. Caso o acabamento ainda apresente locais 
com britas ou granulados não agregados, aparentemente soltos, 
espalhar sobre o local mais 1 cm de massa e com a utilização do 
rastelo retirar o material granulado. Outra vez, espalhar pequena 
quantidade de água e compactar novamente. 

 

 
 
Atenção especial deve ser dada na compactação da camada na junção 
da massa nova com o pavimento velho, evitando deixar aberturas que 
permitam a penetração de água, quer de chuva, quer lançada na rua por 
moradores. No caso de trechos de comprimento superior a 20 metros e 3 
metros de largura, é recomendável a utilização de compactador de maior 
potência, tipo CC800, ou equivalente. 
A compactação deve ser efetuada das bordas para a parte interna da 
área tratada e  deverá  persistir  até  a  ausência  das  marcas  no  
revestimento.  Deverá  ser 
executada em faixas da largura da placa do compactador, e se 
processar de tal 
maneira que uma passada recubra a metade da passada 
anterior. 
Quanto  à  compactação  do  PMF,  promover  somente  02  (duas)  
passadas  na camada final para evitar a desagregação da massa. 
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3.3. TAPA BURACOS SUPERFICIAIS PARA 

ASFALTO COM ESPESSURA SUPERIOR A 15 CM 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

10- Retirar com uma varrição os materiais granulados excedentes que 
normalmente ficam nas junções da massa nova com o pavimento velho. 
Deixar o local da operação bem varrido. Os materiais excedentes devem 
ser depositados junto com os resíduos e entulhos referidos na sequência 
3.
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3.4. TAPA BURACOS SUPERFICIAIS PARA 

ASFALTO COM ABATIMENTOS E DEPRESSÕES 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Neste caso, não há necessidade de recortar o revestimento, porque a superfície abatida 
(afundada) se encontra abaixo da cota do pavimento. 

 
Sequência da 
operação: 

 
1- Efetuar a limpeza da área utilizando vassouras ou compressor. Na     
varrição ou limpeza com o compressor, retirar todo o pó que estiver 
solto. A varrição ou limpeza com o compressor deverá se estender sobre 
o revestimento existente, numa área maior que a prevista para a pintura 
de ligação. 

 

 
 
2- Executar a pintura de ligação na área afetada, utilizando emulsão 
asfáltica tipo RR –1C, pura, ou diluída no máximo com 20% (vinte 
por cento) de água a critério da fiscalização. A emulsão deve cobrir 
toda a área que vai receber a massa  asfáltica,  sem  se  acumular  em  
poças.  Deve-se  estender  a  pintura  de ligação  por  10  a  20  cm  
além  da  área  afetada,  isto  é,  para  cada  lado  do abatimento. 
A emulsão asfáltica deve ser transportada e utilizada com o máximo 
de zelo, a fim de evitar sujar passeios, meios-fios, canteiros, jardins, 
rampas de garagem, 
etc
. 

 

 
 
3- Preencher o local com CBUQ Faixa C, na temperatura entre 110ºC 
e 177ºC, ou PMF de graduação densa na temperatura ambiente. O 
preenchimento deve ser cuidadoso e ser iniciado 5 (cinco) minutos após 
a execução da pintura de ligação devido à necessidade de ruptura da 
emulsão asfáltica. Com a utilização de rastelo a massa deve ser bem 
espalhada, nivelando a mesma com o pavimento existente, não afetado, 
de tal forma a prevenir contra empoçamento de água, quer de chuva, 
quer a lançada na rua por moradores. 

 

 
 
 
4- Espalhar pouca água sobre toda a camada final da massa, utilizando-
se de um regador. Não pode ocorrer formação de poças. O objetivo é 
facilitar o deslizamento do compactador sobre a massa e proporcionar 
um acabamento liso quando da operação de compactação final. 

 
5- Compactar o CBUQ, promovendo no mínimo 4 (quatro) passadas na 
camada final, buscando também obter um acabamento liso. A 
compactação ficará finalizada na 4ª passada quando o compactador não 
deixar marcas no asfalto. Caso o acabamento ainda apresente locais 
com britas ou granulados não agregados, aparentemente soltos, 
espalhar sobre o local mais 1 cm de massa e com a utilização do 
rastelo retirar o material granulado. Outra vez, espalhar pequena 
quantidade de água e compactar novamente. Atenção especial deve ser 
dada na compactação da camada na junção da massa nova com o 
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3.4. TAPA BURACOS SUPERFICIAIS PARA 

ASFALTO COM ABATIMENTOS E DEPRESSÕES 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

pavimento velho, evitando deixar aberturas que permitam a penetração 
de água, quer de chuva, quer lançada na rua por moradores. 

 
No caso de trechos de comprimento superior a 20 metros e 3 metros de 
largura, é recomendável a utilização de compactador de maior potência, 
tipo CC800, ou equivalente. 

 
A compactação deve ser efetuada das bordas para a parte interna da 
área tratada 

e deverá persistir até a ausência das marcas no 
revestimento. 
Deverá ser executada em faixas da largura da placa do compactador, e 
se processar de tal maneira que uma passada recubra a metade da 
passada anterior. 

 
Quanto  à  compactação  do  PMF,  promover  somente  02  (duas)  
passadas  na camada final para evitar a desagregação da massa. 

 

 
 
 
6-   Retirar   com   uma   varrição   os   materiais   granulados   
excedentes   que normalmente ficam nas junções do asfalto novo com o 
pavimento velho. É fundamental  que  os  materiais  excedentes  ou  
quaisquer  sobras  e  entulhos oriundos da “Operação” sejam removidos 
e deixados num local que não atrapalhem o trânsito de veículos e 
pedestres, por exemplo, fiquem longe de entradas e saídas, longe de 
portões, portas e janelas, etc. Os resíduos e entulhos também devem 
ficar longe das bocas-de-lobo e ralos para evitar obstrução das 
tubulações e galerias pluviais. Imediatamente após a conclusão da 
“Operação”, o encarregado  deve  providenciar  o  recolhimento  dos  
resíduos  de  blocos  de misturas asfálticas e outros entulhos para local 
devidamente autorizado. 
.



3.5. TAPA BURACOS SUPERFICIAIS PARA 
CALÇAMENTO POLIÉDRICO E PARALELEPÍPEDO 
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Neste caso, podem ser correções de abatimentos ou falhas devido ao deslocamento de pedras, 
pelo desgaste de material de enchimento. As ocorrências de afundamentos e desarranjos das 
pedras, resultam na desagregação do pavimento. 

 
Sequência da 
operação: 

 
1-  Verificar  a  existência  de  gramas  ou  qualquer  outra  vegetação  
na  área afetada. Utilizando enxada ou outra ferramenta mais 
adequada, remover toda e qualquer vegetação. Remover também no 
entorno das pedras o material porventura contaminado. 

 
2-   Verificar  se  existem  pedras  soltas  na  área  afetada  e  em  seu  

entorno, optando por melhorar sua fixação com o uso de minério, 
ou, em último caso, retirá-las junto com os resíduos. Neste último 
caso, compactar o local das pedras retiradas. Quando forem muitas 
as pedras retiradas, torna-se necessário  executar  uma  base  no  
local  esvaziado.  Seguir então as atividades do procedimento 
executivo adiante, 3.7.iteens 4, 5 e 6, para a recomposição de 
subleito e /ou base. Só após passar a atividade três, desta 
sequência. 

 

 
 
3- Remover os resíduos da área afetada com a utilização de pás, 
enxadas e carrinho de mão. É fundamental que os resíduos e entulhos 
sejam removidos e deixados num local que não atrapalhem o trânsito 
de veículos e pedestres, por exemplo, fiquem longe de entradas e 
saídas, longe de portões, portas e janelas. Os resíduos e entulhos 
também devem ficar longe das bocas-de-lobo e ralos para evitar 
obstrução das tubulações e galerias pluviais. Imediatamente após a 
conclusão da “Operação”, o encarregado deve providenciar o 
recolhimento dos resíduos gerados na operação, para local 
devidamente autorizado. 

 

 
 
 
4- A pavimentação do local a ser reparado deverá ser executada em 
pedra tosca ou paralelepípedo sobre colchão de areia de 15 cm a 20 cm, 
tudo em conformidade com as normas brasileiras e as recomendações 
da fiscalização da obra. 

 

 
 
5- O assentamento da pedra na execução do reparo deverá ser feito por 
pessoas qualificadas     (calceteiros) com material de primeira qualidade 
de origem granítica sem falhas e/ou fraturas não lamelares e isentas de 
matérias em decomposição, podendo a critério da fiscalização, utilizar as 
pedras do próprio local reparado. 

 

 
 
6- Após o assentamento da camada da base (em pedra), deverá ser 
executada a compressão inicial que se dará através da utilização de 
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malho de 10 a 15 Kg. Após a compressão inicial, executar-se-á a 
compactação mecânica do pavimento através de rolo compactador tipo 
CC800, ou similar, ou utilização de equipamento específico que a obra 
em execução requeira, quando a via possuir uma declividade acentuada. 
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7- O reparo após concluído, deverá estar perfeitamente conformado com 
o greide e seção transversal do pavimento existente. Não serão 
admitidas irregularidades ou saliências a pretexto de compensar futuros 
abatimentos. 

 

 
 
8- Retirar com a varrição, os materiais granulados excedentes, que 
normalmente possam ficar nas junções dos poliédricos, e os mesmos 
deverão ser depositados junto com os resíduos e entulhos referidos na 
atividade 3, desta sequência.
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3.6. TAPA BURACOS SUPERFICIAIS PARA 

CALÇAMENTO EM BLOCOS PRÉMOLDADOS DE CONCRETO 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Neste caso, podem ser correções de abatimentos ou falhas devido ao deslocamento de peças, pelo 
desgaste de material de enchimento. As ocorrências de afundamentos e desarranjos das pedras, 
resultam na desagregação do pavimento. 

 
Sequência da 
operação: 

 
1- Verificar a existência de gramas ou qualquer outra vegetação na área 
afetada. Utilizando enxada ou outra ferramenta mais adequada, 
remover toda e qualquer vegetação. Remover também no entorno das 
peças o material porventura contaminado. 

 
2- Verificar se existem peças soltas na área afetada e em seu entorno, 
optando por melhorar sua fixação com recomposição do colchão de 
areia e/ou substituir o material inservível.  Caso existam blocos 
quebrados retirá-los junto com os resíduos. O material retira 
reaproveitável deverá ser armazenado deforma que não impeça o 
tráfego de veículos e pedestres.   O armazenamento dar-se-á 
preferencialmente junto à vala. Quando forem muitas as peças 
retiradas, torna- se necessário executar uma base no local esvaziado. 
Seguir então as atividades do procedimento executivo adiante, 
3.7.iteens 4, 5 e 
6, para a recomposição de subleito e /ou 
base. Só após passar a atividade 3, 
desta sequência. 

 
3- O material retirado reaproveitável deverá ser armazenado de 
forma a que não impeça o tráfego de veículos e pedestres. O 
armazenamento dar-se-á preferencialmente junto a vala. 
Os resíduos e entulhos também devem ficar longe das bocas-de-lobo 
e ralos para evitar obstrução das tubulações e galerias pluviais. 
Imediatamente após a 
conclusão da “Operação”, o encarregado deve providenciar o 
recolhimento dos resíduos de peças quebradas e outros entulhos para 
local devidamente 
autorizad
o. 

 
 
4- A pavimentação do local a ser reparado deverá ser executada em com 
material reaproveitado ou caso existam peças a serem substituídas 
deverão atender às especificações da NBR 9781 sobre colchão de areia, 
tudo em conformidade com as normas brasileiras e as recomendações 
da fiscalização da obra. 

 
A Contratada será a única responsável pela integridade e conservação 
dos materiais reempregáveis, os quais, em qualquer caso, serão 
reintegrados ou substituídos, de modo que as reconstruções fiquem de 
acordo com as pré existentes. Em todas as operações envolvidas no 
levantamento dos pavimentos, deverão ser observadas as precauções 
necessárias para o máximo reaproveitamento dos materiais. 
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3.6. TAPA BURACOS SUPERFICIAIS PARA 

CALÇAMENTO EM BLOCOS PRÉMOLDADOS DE CONCRETO 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

5- O assentamento da pedra na execução do reparo deverá ser feito 
por pessoas qualificadas  (calceteiros) com material de primeira 
qualidade. A colocação dos blocos deve ser iniciada somente após a 
conclusão dos serviços de reparo das camadas subjacentes. 
Normalmente, os blocos são assentados sobre uma camada de areia, ou 
pó de pedra, com espessura média de 5 cm, devendo ser dispostos o 
mais próximo possível uns dos outros de maneira a garantir o 
intertravamento. Pequenos espaços existentes entre os blocos de 
arremate e as bordas de acabamento dos  pav imen tos  tais como 
meios fios, devem ser completados com areia, ou argamassa de 
cimento e areia, se forem frestas mais largas do que 1 cm.
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3.6. TAPA BURACOS SUPERFICIAIS PARA 

CALÇAMENTO EM BLOCOS PRÉMOLDADOS DE CONCRETO 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
6- concluído o assentamento , a cada pequeno trecho o pavimento 
deverá ser submetido à ação de placa vibratória ou de pequenos rolos 
compactadores tipo CC800, ou equivalente, ou utilização de equipamento 
específico que a obra em execução requeira, quando a via possuir uma 
declividade acentuada, para adensamento do colchão de areia e 
eliminação de eventuais desníveis. Finalmente espalha-se, por varredura, 
areia ou pó de pedra sobre o pavimento, para preenchimento dos vazios, 
até a saturação completa das juntas. 

 
7- O reparo após concluído, deverá estar perfeitamente conformado com 
o greide e seção transversal do pavimento existente. Não serão 
admitidas irregularidades ou saliências a pretexto de compensar futuros 
abatimentos. 

 

 
 
8-Remover os resíduos da área afetada com a utilização de pás, 
enxadas e carrinho de mão. É fundamental que os resíduos e entulhos 
sejam removidos e deixados num local que não atrapalhem o trânsito de 
veículos e pedestres, por exemplo, fiquem longe de entradas e saídas, 
longe de portões, portas e janelas. 

 
Retirar com a varrição os materiais granulados excedentes, que 
normalmente possam ficar nas junções dos bloco prémoldados, deve ser 
depositados junto com os resíduos e entulhos referidos na atividade três, 
desta sequência.
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3.7. TAPA BURACOS PROFUNDOS 
 
Tapa Buracos profundos são aqueles que exigem também recuperação da 
base, sub-base ou subleito do pavimento. Portanto, a “Operação” tem 
diferenças daquelas estabelecidas para os “Tapa Buracos superficiais”. Em 
suma, acrescentam atividades entre aquelas descritas nos itens 3.3,. ou 3.4, 
ou 3.5, ou 3.6 subitens 3 e 4, conforme pode ser visto na sequência completa 
abaixo. 

 
Sequência da operação: 

 
1- Delimitar a área a ser recortada, formando uma figura geométrica 
de lados definidos (uma poligonal qualquer, como, por exemplo, um 
quadrado, um retângulo, etc.). 
O objetivo é criar uma “ancoragem” para dificultar a saída da 
massa asfáltica do 
“buraco” e retirar o material oxidado das bordas 
do mesmo. 

 

 
 
2- Recortar o revestimento a ser removido conforme a área 
escolhida, com o auxílio de equipamento mecânico, martelete 
pneumático ou serra clipper preferencialmente. A utilização de 
chibancas e picaretas só é recomendável quando o pavimento tiver 
espessura inferior a 5 cm. 
É fundamental que a face do recorte faça um ângulo de 90º com o 
revestimento existente. 

 
3- Remover o revestimento que foi recortado, da área afetada até a 
cota da base, sub-base ou subleito desejada, através de 
retroescavadeira preferencialmente, ou pás, enxadas e carrinho de 
mão. 
Se o material da base, sub-base ou subleito estiver contaminado, 
retirar o mesmo até onde o material apresentar-se sem 
contaminação, através de retroescavadeira, 
preferencialmente. É fundamental que os resíduos e entulhos 
sejam removidos e 
deixados num local que não atrapalhem o trânsito de veículos e 
pedestres, por exemplo, fiquem longe de entradas e saídas, longe 
de portões, portas e janelas. Os resíduos e entulhos também 
devem ficar longe das bocas-de-lobo e ralos para evitar obstrução 
das tubulações e galerias pluviais. Imediatamente após a conclusão 
da “Operação”, o encarregado deve providenciar o recolhimento dos 
resíduos de blocos de misturas asfálticas e outros entulhos para 
local devidamente autorizado. 

 

 
 
4- Efetuar a limpeza da área, e caso necessário, utilizar vassouras 
ou compressor. Umedecer e compactar o fundo da área recortada 
com compactador tipo placa vibratória, promovendo no mínimo 04 
(quatro) passadas ou utilizar rolo de maior potência tipo CC800, ou 
equivalente. 

 
5- Definir o volume e providenciar o transporte do material que 
será utilizado para a recomposição da base, sub-base ou subleito 
da até o local dos serviços. O material poderá ser: canga de 
minério, bica corrida, resíduo sólido da construção civil (RSCC) ou 
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outro similar que apresente um bom adensamento e uma boa 
resistência. 

 

 
 
6- Efetuar o espalhamento do material que será utilizando no 
subleito, sub-base ou base e promover a compactação em 02 
(duas) ou mais camadas de 10 cm, no mínimo 06 (seis) passadas 
em cada, utilizando a placa vibratória ou rolo CC800, ou 
equivalente. 
Antes de efetuar a compactação do material de subleito, sub-base 
ou base, jogar um pouco de água no mesmo, para promover um 
melhor adensamento deste material. Verificar se o material ficou 
bem compactado e, se necessário, rolar mais vezes. 

 
A última camada completará a base e deve atingir um nível tal que a 
camada de 
CBUQ ou PMF se limite a 3 
cm. 

 

 
 
7- Efetuar a limpeza da área utilizando vassouras ou compressor. Na 
varrição ou limpeza com o compressor retirar todo o pó que estiver solto. 
Com um regador, espalhar, pouca água, suficiente para assentar a poeira 
e garantir a inexistência de pó solto. A varrição ou limpeza com o 
compressor deverá se estender sobre o pavimento existente, numa área 
maior que a prevista para a pintura de ligação. 

 

 
 
8- Executar a pintura de ligação no fundo e nas paredes verticais da área 
recortada, utilizando emulsão asfáltica tipo RR-1C, pura, ou diluída no 
máximo com 20% (vinte por cento) de água, a critério da fiscalização. A 
emulsão deve cobrir toda a área que vai receber a massa asfáltica, sem se 
acumular em poças. Deve-se estender a pintura de ligação por 10 a 20 cm 
sobre o pavimento existente, isto é, para cada lado do buraco. 
A emulsão asfáltica deve ser transportada e utilizada com o máximo de 
zelo, a fim de evitar sujar passeios, meios – fios, canteiros, jardins, 
rampas de garagem, 
etc. 

 

 
 
9- Preencher o local com CBUQ Faixa C, na temperatura entre 110ºC e 
177ºC, ou PMF de graduação densa na temperatura ambiente. O 
preenchimento deve ser cuidadoso e ser iniciado 5 (cinco) minutos após a 
execução da pintura de ligação devido à necessidade da ruptura da 
emulsão asfáltica. Com a utilização de rastelo a massa deve ser bem 
espalhada preenchendo todo o espaço formado pelo recorte, nivelando a 
massa com o pavimento existente. 

 
Em seguida, executa-se uma primeira compactação (quatro passadas com 
compactador tipo placa vibratória) aplicando em seguida uma nova 
camada de massa. A aplicação desta nova camada deverá atingir toda a 
área pintada (10 a 
20 cm externos ao 
recorte). 
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Ao efetuar o rastelamento da massa asfáltica, deve-se tomar o cuidado 
para a massa acompanhar o mesmo nivelamento do pavimento antigo, 
para não haver empoçamento de água. 

 

 
 
10- Espalhar pouca água sobre toda a camada final da massa, 
utilizando-se de um regador.  Não pode ocorrer formação de poças.  O 
objetivo é facilitar o deslizamento do compactador sobre a massa e 
proporcionar um acabamento liso quando da operação de compactação 
final. 

 

 
 
11- Compactar o CBUQ, promovendo no mínimo 4 (quatro) passadas na 
camada final, buscando também obter um acabamento liso. A 
compactação ficará finalizada na 4ª passada quando o compactador não 
deixar marcas no asfalto. Caso o acabamento ainda apresente locais com 
britas ou granulados não agregados, aparentemente soltos, espalhar 
sobre o local mais 1 cm de massa e com a utilização do rastelo retirar o 
material granulado. Outra vez, espalhar pequena quantidade de água e 
compactar novamente. Atenção especial deve ser dada na compactação 
da camada na junção da massa nova com o pavimento velho, evitando 
deixar aberturas que permitam a penetração de água, quer de chuva, quer 
lançada na rua por moradores. No caso de trechos de comprimento 
superior a 20 metros e 3 metros de largura é recomendável a utilização de 
compactador de maior potência, tipo CC800, ou equivalente . 

 
A compactação deve ser efetuada das bordas para a parte interna da 
área tratada e deverá persistir até a ausência das marcas no 
revestimento.  Deverá ser executada em faixas da largura da placa do 
compactador, e se processar de tal maneira que uma passada recubra a 
metade da passada anterior. 

 
Quanto à compactação do PMF, promover somente 02 (duas) passadas 
na camada final para evitar a desagregação da massa. 

 

 
 
 
12- Retirar com uma varrição os materiais granulados excedentes que 
normalmente ficam nas junções da massa nova com o pavimento velho. 
Deixar o local da operação bem varrido. Os materiais excedentes devem 
ser depositados junto com os resíduos e entulho referidos na atividade 3, 
desta sequência.
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GLOSSÁRIO DE TERMOS TÉCNICOS 
 

 
 
Alvenaria poliédrica – Revestimento de pedras irregulares, assentadas lado a lado sobre uma 
base de solo selecionado, formando um autêntico mosaico. O assentamento é iniciado por pedras 
guias, que dão, em intervalos prefixados, o nivelamento do pavimento. 

 

Base – Camada do pavimento composta de material mais nobre que o subleito e sub-base e sobre 
a qual se assenta outra camada destinada a dar acabamento. Destinada a resistir aos esforços 
verticais oriundos do tráfego e distribuí-los. 

 

Bica Corrida – Material constituído de produtos britados ou produto total da britagem para atender 
convenientemente as condições de resistência e solicitação de cargas de uma pavimento. 

 

Blocos de concreto prémoldados – Pavimento constituído por blocos de concreto de dimensões e 
formas definidas. 

 

Calçamento – Pavimentos de alvenaria poliédrica,   que se caracteriza por revestimento flexível 
de pedras irregulares, ou paralelepípedo de pedras regulares, ou blocos prémoldados, 
colocadas justapostas, assentes sobre subleito preparado ou base estabilizada, com rejuntamento 
de cimento asfáltico ou mistura de agregado fino e argila. 

 

Canga de Minério – Material constituído de camadas de solos, mistura de solos e/ou materiais 
britados para atender convenientemente as condições de resistência e solicitação de cargas de um 
pavimento. 

 

C.B.U.Q (Concreto Betuminoso Usinado a Quente) – Produto resultante da mistura a quente, em 
usina apropriada,  de  agregado  mineral  graduado,  material  de  enchimento  e  cimento  asfáltico,  
espalhado  e comprimido a quente, de acordo com as exigências estabelecidas. 

 

Chibanca – Ferramenta manual de aço, com duas extremidades cortantes, utilizada para demolir 
espessuras pequenas do pavimento, pedras e concreto. 

 

Compactar – Ato de compressão da massa asfáltica ou outro tipo de material através de 
equipamento apropriado, tipo placa vibratória, rolo pneumático, rolo metálico. 

 

Contratada – Pessoa física ou jurídica, técnica e juridicamente habilitada, definida pelo processo 
licitatório pelo Contratante, par executar a obra em condições mutuamente estabelecidas. 

 

Contratante -  Órgão ou entidade signatária do instrumento contratual. Pessoa física ou jurídica de 
Direito Público ou Privado que mediante instrumento hábil de compromisso, promove a execução 
de serviços e/ou obras através de contratado, técnica, jurídica e financeiramente  habilitado. 

 

Emulsão Asfáltica – Produto resultante de um sistema constituído pela dispersão de uma fase 
asfáltica em uma fase aquosa, apresentando partículas eletrizadas. 

 

E.P.C. – Equipamento de Prevenção 
Coletiva 

 

E.P.I – Equipamentos de Proteção 
Individual 

 

Fresado – Massa asfáltica envelhecida retirada da pista de rolamento através de equipamento 
adequado, isto é, máquina fresadora. 

 

Martelete – Equipamento utilizado para demolir espessuras maiores do pavimento, pedras e 
concreto. 

 

Serra Clipper –Equipamento compacto projetado para corte de asfalto e concreto com serra 
diamantada refrigerada a água. 
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Panelas  (buracos):  Cavidades  formadas  inicialmente  no  revestimento  do  pavimento  e  que  
possuem dimensões variadas. Trata-se de defeito de natureza grave uma vez que afeta 
estruturalmente o pavimento, permitindo o acesso das águas superficiais indesejáveis às demais 
camadas da estrutura, e das condições de segurança do tráfego e no custo operacional. Suas 
causas prováveis estão relacionadas com o estágio terminal
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de trincamento por fadiga e/ou desintegração localizada na superfície (desgaste ou desagregação 
de severidade alta). 

 

Paralelepípedo – Peça de pedra com a forma do sólido que lhe empresta o nome (retangular), 
utilizada para calçamento,  geralmente  de  granito  ou  outras  rochas  que  apresentem condições  
satisfatórias  de  dureza  e tenacidade. Representam revestimento de extraordinária durabilidade, 
podendo ser aproveitados com mudança de face exposta ao rolamento. 

 

P.M.F.  (Pré-Misturado a Frio) – Produto resultante da mistura em equipamento apropriado de 
agregados minerais e asfalto diluído ou emulsão asfáltica, espalhado e comprimido a frio. Segundo 
a granulometria, classificam-se em abertos e densos. 

 

Pintura de Ligação – Consiste na aplicação de uma camada de material asfáltico sobre a 
superfície de uma base ou de um pavimento, antes da execução de um revestimento asfáltico, 
objetivando promover a aderência entre o revestimento e a camada subjacente e impermeabilizar a 
base ou pavimentos subjacentes. 

 

Rastelar – Ato de espalhamento da massa asfáltica através de ferramenta adequada, 
denominada rastelo. 

 

Regularização – É  a camada de espessura irregular, construída sobre o subleito e destinada a 
conformá-lo, transversal e longitudinalmente. Deve ser executada sempre que possível, também 
conhecida como preparo do subleito. 

 

Resíduo Sólido da Construção Civil (RSCC) – Resíduo oriundo das atividades de reforma ou 
demolição de edificações, britado em equipamento apropriado, tipo britador de impacto. 

 

Ruptura da Emulsão – Processo que pela reação com materiais pétreos e ou pela evaporação da 
água e diluentes empregados resulta um asfalto residual apto a cumprir suas finalidades. 

 

Sub-base – Camada do pavimento executada sobre o subleito regularizado da via, constituída de 
solos ou misturas de solos que apresentam bom comportamento mecânico. 

 

Subleito – É o terreno de fundação do 
pavimento. 

 

Termo de Referência – Conjunto de informações técnicas, pertinentes e necessárias à execução 
da obra, que irão compor as exigências do respectivo edital de licitação 
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BDI : 25,09% REFERÊNCIA : SINAPI BASE : jan/17

PREÇO (S/ BDI) PREÇO (C/ BDI)
1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 6.620,40R$                    

73847/001 ALUGUEL DE CONTAINER / ESCRITORIO INCLUSIVE INSTALAÇÕES ELETRICA MÊS 8,000                    507,81R$             635,22R$            5.081,76R$                    

74209/001 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 4,500                    273,34R$             341,92R$            1.538,64R$                    

2.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 100.130,60R$               

93567 ENGENHEIRO CIVIL VB 1,000                    63.206,32R$       79.064,79R$      79.064,79R$                  

93572 ENCARREGADO DE OBRAS VB 1,000                    16.840,52R$       21.065,81R$      21.065,81R$                  

3.0 RECAPEAMENTO 47.690,00       1.089.933,17R$            

3.1
72965

FABRICAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE(CBUQ),CAP 50/70,  

EXCLUSIVE TRANSPORTE (E=3CM)
T 3.433,68              203,09R$             254,05R$            872.310,20R$               

3.2
95303

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA 

DMT=27KM
M3.KM 38.628,90           0,80R$                 1,00R$                 38.656,71R$                  

3.3 72942 PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C M2 47.690,00           3,00R$                 3,75R$                 178.966,26R$               

4.0 TAPA BURACO 5.561,76          127.112,32R$               

4.1
72965

FABRICAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE(CBUQ),CAP 50/70,  

EXCLUSIVE TRANSPORTE (E=3CM)
T 400,45                 203,09R$             254,05R$            101.732,43R$               

4.2
95303

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA  

DMT=27KM
M3.KM 4.505,03              0,80R$                 1,00R$                 4.508,27R$                    

4.3 72942 PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C M2 5.561,76              3,00R$                 3,75R$                 20.871,62R$                  

5.0 REMENDO PROFUND0 3.266,85          168.978,03R$               

5.1
72965

FABRICAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE(CBUQ),CAP 50/70,  

EXCLUSIVE TRANSPORTE (E=3CM)
T 235,21                 203,09R$             254,05R$            59.753,99R$                  

5.2
95303

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA  

DMT=27KM
M3.KM 2.646,15              0,80R$                 1,00R$                 2.648,05R$                    

5.3 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL M3 653,37                 49,17R$               61,51R$               40.186,67R$                  

5.4
72923

BASE DE SOLO - BRITA (40/60), MISTURA EM USINA, COMPACTACAO 100% PROCTOR MODIFICADO, 

EXCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE (E=20CM)
M3 653,37                 56,98R$               71,28R$               46.569,78R$                  

5.5 72945 IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO COM ADP CM-30 M2 3.266,85              4,85R$                 6,07R$                 19.819,54R$                  

TOTAL DA PLANILHA: 1.492.774,52R$            

PREÇO UNITÁRIO
PREÇO TOTAL

Prefeitura de São Desidério - Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Serviços Públicos

Obra: Recuperação de Pavimentação Asfáltica em Ruas da Sede do Município de São Desidério-BA Mês/Ano: Mar/2017

Planilha Orçamentária 

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO UND. ÁREAS (M2) QUANTIDADE
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LEVANTAMENTO RUAS SÃO DESIDERIO

TAPA 

BURACO

QUANT 

(m²)

R EM EN D O 

PR OFU N D O

QUANT 

(m²)

RACAPE

AMENTO
 QUANT (m²) 

RUA ESPIRITO SANTO N.SRª APARECIDA ASFALTO 371,00   7,00        2.597,00  10% 259,7 4% 103,88 -             

RUA SANTA LUZIA N.SRª APARECIDA ASFALTO 270,00   7,00        1.890,00  0 6% 113,4 100% 1.890,00   

RUA DO COLISEU TANGARÁ BAIXO ASFALTO 310,00   7,00        2.170,00  0 5% 108,5 100% 2.170,00   

RUA SINESIO DA SILVA NUNES TANGARÁ BAIXO ASFALTO 138,00   7,00        966,00     0 0 -             

RUA JOAO DE SOUZA ALMEIDA TANGARÁ BAIXO ASFALTO 140,00   7,00        980,00     0 4% 39,2 -             

RUA CUSTODIA G. SOUZA-HOSPITAL TANGARÁ BAIXO ASFALTO 164,00   7,00        1.148,00  5% 57,4 0 -             

RUA IOSO ALMEIDA TANGARÁ BAIXO ASFALTO 154,00   7,00        1.078,00  10% 107,8 4% 43,12 -             

RUA JOSE BARBOSA OLIVEIRA TANGARÁ BAIXO ASFALTO 107,00   7,00        749,00     10% 74,9 0 -             

RUA SILVIO JOSE DE SANTANA TANGARÁ BAIXO ASFALTO 140,00   7,00        980,00     0 0 -             

RUA JOAO SEVERIANO NETO TANGARÁ BAIXO ASFALTO 317,00   7,00        2.219,00  5% 110,95 0 -             

TV. - RUA SÃO JORGE N.SRª APARECIDA ASFALTO 232,00   7,00        1.624,00  15% 243,6 0 -             

TV. RUA SÃO SEBASTIÃO/DA CERAMICA N.SRª APARECIDA ASFALTO 879,00   7,00        6.153,00  0 7% 430,71 25% 1.538,25   

TV. RUA SANTO ANTONIO N.SRª APARECIDA ASFALTO 198,00   7,00        1.386,00  15% 207,9 5% 69,3 -             

TV RUA SECUNDARIA N.SRª APARECIDA ASFALTO 566,00   7,00        3.962,00  10% 396,2 3% 118,86 -             

TV. RUA JOSE R. DE CARVALHO TANGARÁ BAIXO ASFALTO 107,00   7,00        749,00     5% 37,45 0 -             

RUA HELIODORO X. DOS SANTOS TANGARÁ BAIXO ASFALTO 252,00   7,00        1.764,00  0 4% 70,56 55% 970,20      

RUA HELIODORO XAVIER DOS SANTOSCENTRO PARALELEPIPEDO127,00  8,00      1.016,00 0 0 -             

RUA HELIODORO X DOS SANTOS CENTRO ASFALTO 297,00   8,00        2.376,00  0 0 100% 2.376,00   

RUA APOLINÁRIO DIAS GUIMARÃES TANGARÁ CIMA ASFALTO 588,00   7,00        4.116,00  10% 411,6 2% 82,32 -             

RUA MANOEL REGIS PORTO TANGARÁ CIMA ASFALTO 709,00   7,00        4.963,00  5% 248,15 0 -             

RUA JOÃO DE SOUZA ALMEIDA TANGARÁ CIMA ASFALTO 749,00   7,00        5.243,00  10% 524,3 3% 157,29 -             

RUA TANGARÁ TANGARÁ CIMA ASFALTO 218,00   7,00        1.526,00  15% 228,9 4% 61,04 -             

ÁREA (m²)

SERVIÇOS

NOME DA RUA BAIRRO
TIPO 

PAVIMENTO

COMPRIM 

(m)

Prefeitura de São Desidério 

Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Serviços Públicos
Obra: Recuperação de Pavimentação Asfáltica em Ruas da Sede do Município de São Desidério-BA

LARGURA 

(m)

Mês/Ano: Fev/2017

 



 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO– ESTADO DA BAHIA 

CNPJ Nº 13.6545.436/0001-6013.654.454/0001-28 

 
 

 
 

 

Pça Emerson Barbosa, nº 01, Centro. CEP: 47.820-000. 
Telefax: (0xx77)3623.2145 e-mail: licitacao@saodesiderio.ba.gov.br 

Prefeitura de São 
Desidério 

 
C P L 

 
 

Fls. ____________ 
 
 

________________ 
Assinatura 

 

O presente Edital de Licitação foi 
analisado pela Controladoria 

Municipal 
 
 

Gelvania de Araújo Ferreira  Viana  
         Controladora Interna 

O presente Edital de Licitação atende 
os requisitos da legislação em vigor. 
 
 

Drª. Ermetina Macêdo Cirillo Pereira          
Procuradora Jurídica. 

LEVANTAMENTO RUAS SÃO DESIDERIO

TAPA 

BURACO

QUANT 

(m²)

R EM EN D O 

PR OFU N D O

QUANT 

(m²)
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RUA MOISÉS CARNEIRO SOBRINHO TV. TANGARÁ CIMA ASFALTO 242,00   7,00        1.694,00  15% 254,1 4% 67,76 -             

RUA ISABEL MONTALVÃO TANGARÁ CIMA ASFALTO 247,00   7,00        1.729,00  10% 172,9 0 -             

RUA CERZALINO MORENO TANGARÁ CIMA ASFALTO 260,00   7,00        1.820,00  0 0 -             

RUA WANDINALVA C. NUNES-FORUM TANGARÁ CIMA ASFALTO 228,00   7,00        1.596,00  17% 271,32 3% 47,88 -             

RUA AVELINO MUNIZ TANGARÁ CIMA ASFALTO 64,00      7,00        448,00     0 0 -             

AVENIDA   A.C.M. TANGARÁ CIMA ASFALTO 262,00   12,00     3.144,00  17% 534,48 3% 94,32 -             

TV A.C.M. TANGARÁ CIMA ASFALTO 64,00      8,00        512,00     0 0 -             

RUA JOAO PEREIRA GOMES VILA DO PADRE ASFALTO 123,00   8,00        984,00     10% 98,4 0 -             

RUA JOSÉ BARBOSA OLIVEIRA VILA DO PADRE ASFALTO 157,00   7,00        1.099,00  10% 109,9 3% 32,97 -             

TRAVESSA J.K. VILA DO PADRE ASFALTO 171,00   7,00        1.197,00  0 7% 83,79 100% 1.197,00   

RUA OCIVAL RODRIGUES DE SOUZA VILA DO PADRE ASFALTO 178,00   7,00        1.246,00  0 5% 62,3 100% 1.246,00   

RUA JULIÃO JOSÉ DE SANTANA CENTRO ASFALTO 1.550,00  5% 77,5

RUA JULIÃO JOSÉ DE SANTANA - 1 CENTRO PARALELEPIPEDO

RUA DAS MANGUEIRAS CENTRO ASFALTO 4.657,00  3% 139,71 2% 93,14 -             

RUA FELIX JOSÉ CARDOSO CENTRO ASFALTO 1.176,00  0 0 100% 1.176,00   

RUA DAS PALMEIRAS CENTRO ASFALTO 6.401,00  0 3% 192,03 55% 3.520,55   

RUA DR. VALÉRIO DE BRITO CENTRO ASFALTO 6.960,00  2% 139,2 2% 139,2 100% 6.960,00   

AV. GOIÁS CENTRO ASFALTO 1.812,00  0 4% 72,48 100% 1.812,00   

RUA TRES DE MAIO CENTRO ASFALTO

RUA MANOEL R. DE CARVALHO CENTRO ASFALTO 1.853,00  0 100% 1.853,00   

RUA SEBASTIAO R. DE CARVALHO-CAIS ASFALTO 199,00   7,00        1.393,00  

RUA N. SRª APARECIDA - IGREJA ASFALTO 290,00   6,00        1.740,00  0 5% 87 100% 1.740,00   

PÇ AUGUSTO TORRES ASFALTO 100,00   6,00        600,00     10% 60 100% 600,00      

PÇ JUAREZ DE SOUZA ASFALTO 1.791,00  0 3% 53,73 100% 1.791,00   

RUA 7 DE SETEMBRO ASFALTO 256,00     0 -             

RUA PLACIDO JOSE DE SANTANA ASFALTO 265,00   7,00        1.855,00  

RUA ALBERTO PORTO -CRISTO ALTO CRISTO ASFALTO

ÁREA (m²)

SERVIÇOS

NOME DA RUA BAIRRO
TIPO 

PAVIMENTO

COMPRIM 

(m)

LARGURA 

(m)
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RUA JOSINO INACIO PEREIRA ALTO CRISTO ASFALTO

RUA UMBERLINA CAMPOS ALTO CRISTO ASFALTO

TV FERNANDES ASFALTO

TV ANTONIO BALBINO ASFALTO

RUA ESPERIDIÃO FERREIRA FILHO-411 CENTRO PARALELEPIPEDO

RUA PEDRO FERNANDES DOURADO - 691CENTRO PARALELEPIPEDO

AV. JK CENTRO ASFALTO 275,00   12,00     3.300,00  10% 330 5% 165 -             

RUA BENTO ALVES DAS NEVES CENTRO ASFALTO 93,00      8,00        744,00     10% 74,4

RUA ADAZILIO PEREIRA BRITO-187 CENTRO PARALELEPIPEDO

TV, MANGUEIRAS CENTRO ASFALTO

TV. PALMEIRAS CENTRO PARALELEPIPEDO

TV TRES DE MAIO CENTRO ASFALTO 71,00      5,00        355,00     0 2% 7,1 100% 355,00      

RUA OTACILIO JESUINO DE OLIVEIRA - 80CENTRO PARALELEPIPEDO 10%

RUA MINISTRO ANTONIO BALBINO - 233 CENTRO ASFALTO 390,00   7,00        2.730,00  0 4% 109,2 100% 2.730,00   

RUA 22 DE FEVEREIRO - 225 CENTRO ASFALTO 6.673,00  0 4% 266,92 100% 6.673,00   

TV.  22 DE FEVEREIRO CENTRO ASFALTO 36,00      6,00        216,00     

RUA FLORENTINO AUGUSTO DE SOUZA - 55CENTRO ASFALTO 1.507,00  0 3% 45,21 100% 1.507,00   

RUA ANTONIO LOPES DE MENEZES - 1 CENTRO ASFALTO 900,00     0 100% 900,00      

RUA ANTONIO LOPES DE MENEZES - 2 CENTRO ASFALT/PARALELEPIPEDO 450,00    100% 450,00      

RUA ABELARDO ALENCAR - 24 ALTO CRISTO ASFALTO 766,00     4% 30,64 -             

TV. VAL. DE BRITO CENTRO ASFALTO 130,00   8,00        1.040,00  5% 52

RUA MESTRE PEDRO-100471 CENTRO ASFALTO 840,00     0 4% 33,6 100% 840,00      

RUA MÁRIO DE JESUS-35 ALTO CRISTO ASFALTO

TV. UMBERLINA CAMPOS ALTO CRISTO ASFALTO

RUA DIOLINO HONÓRIO PEREIRA - 1159 ALTO CRISTO ASFALTO 2.430,00  10% 243 2% 48,6

RUA LOURENÇO FARIAS CANAL ASFALTO 485,00   7,00        3.395,00  0 4% 135,8 100% 3.395,00   

5.561,76 3.266,85 47.690,00    TOTAL  
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ITENS SERVIÇOS / MESES MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 T OT AL

6.620,40              

100%

4.435,79              13.928,17            21.908,58            17.953,42            25.933,83            15.970,83            

4,43% 13,91% 21,88% 17,93% 25,90% 15,95%

108.993,32          217.986,63          217.986,63          326.979,95          217.986,63          

10% 20% 20% 30% 20%

25.422,46            38.133,70            38.133,70            12.711,23            12.711,23            

20% 30% 30% 10% 10%

33.795,61            50.693,41            50.693,41            16.897,80            16.897,80            

20% 30% 30% 10% 10%

TOTAL PREVISTO 70.274,26            211.748,59          328.722,31          265.549,09          382.522,81          233.957,46          1.492.774,52R$        

TOTAL EXECUTADO

TOTAL ACUMULADO

1.3 TAPA BURACO

Obra: Recuperação de Pavimentação Asfáltica em Ruas da Sede do Município de São Desidério-BA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

6.620,40R$               

100.130,60R$           

127.112,32R$           

1.2 RECAPEAMENTO

                                    Prefeitura de São Desidério                                                                                  

Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Serviços Públicos

1.4 REMENDO PROFUND0
168.978,03R$           

1.089.933,17R$        

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL
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1.0  CÁLCULO DO BDI

1. CUSTOS INDIRETOS Percentual 

Administração central 4,60%

Seguro 0,19%

Garantia 0,19%

Risco 0,54%

TOTAL 5,52%

2. DESPESAS FINANCEIRAS Percentual

Despesas financeiras 1,21%

TOTAL 1,21%

3. TRIBUTOS Percentual

PIS 0,65%

COFINS 3,00%

ISS 5,00%

TOTAL 8,65%

4. LUCRO Percentual

Lucro 7,00%

TOTAL 7,00%

BDI 25,09%Em forma percentual (com 2 casas decimais)

COMPOSIÇÃO DO BDI 
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