O presente Edital de Licitação foi
analisado pela Controladoria
Municipal

Prefeitura de São
Desidério
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Gelvania de Araújo Ferreira Viana
Controladora Interna

Fls. ____________
________________
Assinatura

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO– ESTADO DA BAHIA
CNPJ Nº 13.6545.436/0001-6013.654.454/0001-28

RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL PELA INTERNET
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO

NÚMERO: 004/2017

NOME/RAZÃO SOCIAL:
CNPJ:
CIDADE:
TELEFONE:

ESTADO:
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) 36232145 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 004/2017.
III - PROCESSO Nº 559/2017
IV
ÓRGÃOS
INTERESSADOS:
SECRETARIA
INFRAESTRTURA, TRANSPORTE E SERVIÇO PÚBLICO.

MUNICIPAL

DE

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: 19 de maio de 2017.
HORA: 08:30 Horas
LOCAL: Secretaria Municipal de Administração, Planejamentos e Finanças.
Sala da Comissão Permanente de Licitação
Pça Emerson Barbosa, nº 01 Centro.
São Desidério – Bahia.

VIII - OBJETO
8.1 Contratação de empresa especializada no ramo da construção civil pelo regime
de Empreitada Integral para execução de duas pontes em concreto armado
contendo 2 faixas de rolamento e dois passeios para pedestres, um em cada lado da
via; localizadas na via municipal que interliga roda velha 01 a roda velha 03 (ponte
sobre o rio Roda Velha) e via municipal que interliga roda velha 01 a roda velha 02
(ponte sobre o rio Pau-de-Óleo) no Município de São Desidério.
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
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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.
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 004/2017
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 ECONÔMICOFINANCEIRA.

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:

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

Drª. Ermetina Macêdo Cirillo Pereira
Procuradora Jurídica.

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

O presente Edital de Licitação foi
analisado pela Controladoria
Municipal

Prefeitura de São
Desidério
CPL

Gelvania de Araújo Ferreira Viana
Controladora Interna

Fls. ____________
________________
Assinatura

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO– ESTADO DA BAHIA
CNPJ Nº 13.6545.436/0001-6013.654.454/0001-28

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.
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
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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
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.
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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 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, serviços relativos a execução de uma ponte
de concreto armado moldada em loco e possua um mínimo dos seguintes
quantitativos em até 02 atestados:
· Execução de fundação em estaca escavada - 160 m
· Execução de concreto armado mínimo 30 MPA - 110 m³
· Fôrma plana para concreto armado - 250 m²
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;
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10.6.5 A licitante deverá apresentar declaração de que visitou o local onde será
executada a obra objeto desta licitação e que está ciente das condições e
circunstâncias a serem enfrentadas durante a execução da obra. A Visita deve ser
marcada na Secretaria de Infraestrutura, até três dias úteis antes da licitação, com o
Engenheiro responsável.
10.6.6. 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.
10.6.7. 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).
10.6.8. 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).
10.6.9. 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 Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia
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– 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 004/2017
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;
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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;
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.
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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;
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.
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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.
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.
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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
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;
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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;
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 04 (quatro) meses a partir da
assinatura do Contrato, conforme ordem de serviços, podendo ser prorrogado até o
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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:
CONSTRUÇÃO DE PONTES
UNIDADE: 02.04.000- SECRETARIA MUN. INFRA-ESTR. TRANSP E
SERV PUBLICOS
ATIVIDADE:15.451.004.1013-CONTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES
E CANAIS
ELEMENTO DESPESA: 3.3.9.0.39.00.000- OUTROS SERVIÇOS
TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
ELEMENTO DESPESA:4.4.9.0.51.00.0000- OBRAS E INSTALAÇÕES
FONTE: 0100- RECURSOS ORDINARIOS
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;
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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;
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

TOMADA DE PREÇO PARA CONSTRUÇÃO DE DUAS PONTES EM CONCRETO
ARMADO EM RODA VELHA, MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO.

1. OBJETO/DEFINIÇÕES/ INFORMAÇÕES ESSENCIAIS
1.1 Objeto
Contratação de empresa especializada no ramo da construção civil pelo regime de Empreitada
Integral para execução de duas pontes em concreto armado contendo 2 faixas de rolamento e
dois passeios para pedestres, um em cada lado da via; localizadas na via municipal que
interliga roda velha 01 a roda velha 03 (ponte sobre o rio Roda Velha) e via municipal que
interliga roda velha 01 a roda velha 02 (ponte sobre o rio Pau-de-Óleo) no Município de São
Desidério.
1.2 Definições/Informações Essenciais
a) regime de Execução: A presente Tomada de preço é do Tipo Menor Preço, sob regime de
empreitada por Preço Global.
b) nessa licitação será admitida a possibilidade de Consórcio, limitado a 2 (três) empresas,
pelo fato de permitir um reforço de capacidade técnica e financeira do licitante,
proporcionando maior disponibilidade de equipamento e pessoal especializado, ensejando
ainda a participação de maior número de empresas, possibilitando a participação de empresas
regionais com aumento da competitividade.
c) Orçamento Estimado: R$ 694.121,66 (Seiscentos e noventa e quatro mil, cento e vinte e
um reais e sessenta e seis centavos).
d) Referência de Preços: Os preços unitários que deram origem ao valor do orçamento
referencial foram retirados das planilhas SINAPI, SEINFRA e SICRO.

2. JUSTIFICATIVA
2.1 Da Necessidade da Contratação
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O Município de São Desiderio- BA visa à contratação para execução da obra conforme
projetos e respectivas memorias em anexo.
3. FINALIDADE
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 Federal nº. 8.666, de 21.06.93, e suas alterações.
5. DESCRIÇÃO DETALHADA DO OBJETO,
REFERÊNCIA, REMUNERAÇÃO OU PRÊMIO.

ORÇAMENTO

E

PREÇO

DE

5.1. Do Objeto da Contratação
O objeto da presente licitação é a contratação de empresa ou consórcio de empresas pelo
regime de Empreitada Integral 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.
O valor máximo (preço global) que o Município admite pagar para a execução dos serviços
objeto desta licitação, é o global por ele estimado.
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.
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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
a) 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.
b) critério de Reajustamento de Preços: Não haverá reajustamento dos preços.
5.2.3. Critério de Julgamento Adotado
a) a licitação se dará pelo critério de menor preço global.
b) 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 a 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 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;
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
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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, serviços relativos a execução
de uma ponte de concreto armado moldada em loco e possua um mínimo dos seguintes
quantitativos em até 02 atestados:
· Execução de fundação em estaca escavada - 160 m
· Execução de concreto armado mínimo 30 MPA - 110 m³
· Fôrma plana para concreto armado - 250 m²

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) A licitante deverá apresentar declaração de que visitou o local onde será executada a obra
objeto desta licitação e que está ciente das condições e circunstâncias a serem enfrentadas
durante a execução da obra.
f) 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;
g) A licitante deverá possuir no ato de abertura das propostas um capital social ou patrimônio
líquido igual ou superior a R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).

7. PRAZO
O prazo de execução das obras, a contar da emissão da respectiva Ordem de Início pelo
Município, é de 4 (quatro) meses, conforme consta no Cronograma físico financeiro.
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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
a) 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.
b) 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) a Contratada deverá atender aos requisitos especificados no presente documento, de forma
a garantir a conclusão dos serviços, conforme o memorial anexo.
b) 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.
c) a Contratada deverá alocar mão-de-obra, equipamentos e demais recursos necessários à
realização de 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
Compete à Contratada prover:
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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) a Contratada deverá atender às normas utilizadas da ABNT – Associação Brasileira de
Normas Técnicas, onde essas últimas couberem.
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b) a aplicação dessas normas deverá estender-se a todo objeto, suas instalações,
equipamentos, materiais e obras.
c) 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.
d) 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.
d) 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.
e) 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
Os preços dos serviços não serão reajustados.
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12. FISCALIZAÇÃO
Os serviços do presente Edital serão fiscalizados pela Secretaria Municipal de Infraestrutura,
através do Engenheiro Civil lotado nesta.
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 1,5% (um e meio 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) 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
b) 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.
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);
13.2.2. Coberturas Especiais
a) 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).
b) desentulho do local: cobre despesas com retirada de entulho do local.
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c) obras concluídas: cobre danos materiais causados exclusivamente a barracões e andaimes
existentes no local da construção.
d) obras temporárias: cobre danos materiais causados exclusivamente a barracões e andaimes
existentes no local da construção.
e) 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.
 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);
· 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.
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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.
17. PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA
a) 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.
b) deverão ser seguidas as concepções adotadas no projeto (Anexo), bem como as diretrizes
preconizas pelo Município para a concepção da obra.
c) 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.
d) 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 problemas construtivos surgidos, com anuência do
Município; execução de ensaios e elaboração do Projeto de Engenharia.
e) 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 especializada no ramo da construção civil pelo
regime de Empreitada Integral para execução de duas pontes em concreto
armado contendo 2 faixas de rolamento e dois passeios para pedestres, um em
cada lado da via; localizadas na via municipal que interliga roda velha 01 a
roda velha 03 (ponte sobre o rio Roda Velha) e via municipal que interliga roda
velha 01 a roda velha 02 (ponte sobre o rio Pau-de-Óleo) no Município de São
Desidério.
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.
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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.
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.
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§ 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.
13. A Contratada deverá arcar com todas as despesas decorrentes de eventuais
trabalhos noturnos e em domingos e feriados, inclusive as de iluminação.
14. Atender ao termo de referência do Edital de Licitação.
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
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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 04 (quatro) 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
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
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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 § 1 o
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;
XIII - a supressão, por parte da Administração, de obras, serviços ou compras,
acarretando modificação do valor inicial do contrato além do limite permitido no § 1 o
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:
O presente Edital de Licitação atende
os requisitos da legislação em vigor.

Drª. Ermetina Macêdo Cirillo Pereira
Procuradora Jurídica.

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

O presente Edital de Licitação foi
analisado pela Controladoria
Municipal

Prefeitura de São
Desidério
CPL

Gelvania de Araújo Ferreira Viana
Controladora Interna

Fls. ____________
________________
Assinatura

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO– ESTADO DA BAHIA
CNPJ Nº 13.6545.436/0001-6013.654.454/0001-28

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 econômicofinanceiro 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.
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;
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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.
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CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA – DOTAÇÃO ORÇAMENTARIO
CONSTRUÇÃO DE PONTES
UNIDADE: 02.04.000- SECRETARIA MUN. INFRA-ESTR. TRANSP E
SERV PUBLICOS
ATIVIDADE:15.451.004.1013-CONTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES
E CANAIS
ELEMENTO DESPESA: 3.3.9.0.39.00.000- OUTROS SERVIÇOS
TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
ELEMENTO DESPESA:4.4.9.0.51.00.0000- OBRAS E INSTALAÇÕES
FONTE: 0100- RECURSOS ORDINARIOS
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.
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.
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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.
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.
___________________________________________
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PREFEITO MUNICIPAL
CONTRATANTE
_____________________________________________
CONTRATADA

TESTEMUNHAS :
1 – ________________________________
2 – ________________________________
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TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2017.
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 004/2017.

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.
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TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2017.
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
especializada no ramo da construção civil pelo regime de Empreitada Integral
para execução de duas pontes em concreto armado contendo 2 faixas de
rolamento e dois passeios para pedestres, um em cada lado da via; localizadas
na via municipal que interliga roda velha 01 a roda velha 03 (ponte sobre o rio
Roda Velha) e via municipal que interliga roda velha 01 a roda velha 02 (ponte
sobre o rio Pau-de-Óleo) no Município de São Desidério, 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 004/2017.
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
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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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TOMADA DE PREÇOS Nº

/2017.

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 DO PROJETO DE PONTES NO
DISTRITO DE RODA VELHA NO MUNICÍPIO DE SÃO
DESIDÉRIO: SOBRE O RIO PAU-DE-ÓLEO E SOBRE O RIO
RODA VELHA

São Desidério - BA
Março/2017
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APRESENTAÇÃO

O presente documento tem a finalidade de apresentar o memorial descritivo e de cálculo para
a elaboração de Projeto Executivo em concreto armado das pontes sobre o rio Pau-de-Óleo e
sobre o rio Roda Velha localizada na via municipal que interliga Roda Velha 02 a Roda Relha
01 e 03 e na via que via que interliga Roda Velha 01 a Roda Velha 03, respectivamente no
Município de São Desidério, conforme proposta aprovada em fevereiro pela Prefeitura
Municipal.
2.

LOCALIZAÇÃO

A área em estudo localiza-se na via municipal que interliga o povoado de Roda Velha 01 ao
povoado de roda velha 03, o ponto para implantação da ponte situa-se sobre o rio Roda velha
próxima ao povoado Roda Velha 01 (ver figuras a seguir).
Roda Velha
02

Rio Pau-deÓleo

Pont
e

Rio Roda Velha

Pont
e

Roda Velha
01

Figura 2.1: Localização da área em estudo
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Rio Pau-de-Óleo

Rio Roda Velha

Figura 2.2: Localização dos rios Roda Velha e Pau-de-Óleo
Fonte: metadados.ana.gov.br/geonetwork/srv/en/resources.get?id=114...SAO...

3.

CONSIDERAÇÕES INICIAIS

3.1. CARACTERÍSTICAS DA PONTE
A primeira ponte está localizada na via municipal que interliga o Povoado de Roda Velha 01 a
BR 020 nas coordenadas 12º 42’ S e 45º 50’ W. A via municipal é bastante utilizada para
escoamento da produção das grandes fazendas existentes na região. Hoje no local existe
uma ponte metálica com largura aproximada de 4,20 m e comprimento de 15 m cujas
características não atendem mais ao tráfego atual.
A segunda ponte está localizada na via municipal que interliga o Povoado de Roda Velha 02 a
via municipal que interliga à Roda Velha 01 e 03 coordenadas 12º 41’ S e 45º 51’ W. Hoje no
local existe uma ponte de madeira com largura aproximada de 4,20 m e comprimento de 15 m
cujas características não atendem mais ao tráfego atual Assim para realização deste projeto
verificou-se qual a característica mais adequada para a ponte em questão. Desta forma, foi
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adotado o de ponte em concreto armado moldado in loco. Esta decisão se baseou e se
justificou principalmente no pequeno vão da estrutura e as cargas transportadas.
A ponte deste projeto é uma estrutura em vigas de 15 m comprimento. A largura é de 10,10
m, obedece ao prescrito pelo DNIT e respeita as características da rodovia, como a faixa de
rolamento e passeio para pedestres. A ponte possui 2 faixas de rolamento e dois passeios
para pedestres, um em cada lado da via. Todas estas medidas podem ser conferidas na
figura 3.1.

Figura 3.1: Seção transversal

3.2. ESTUDOS TOPOGRÁFICOS
Segundo o Manual de Obras de Arte Especial (1996, p.109), os levantamentos topográficos
necessários para o projeto de uma ponte são:
 Traçado do perfil longitudinal do terreno, ao longo do eixo do traçado, com greide cotado,
desenhado em escala de 1/100 ou 1/200 numa extensão tal que seja exequível a definição da
obra e dos aterros de acesso. Em caso de transposição dos cursos d’água, será levantada a
seção transversal dos mesmos, com indicação das cotas de fundo, a intervalos máximos de
cinco metros;
 Execução de planta topográfica do trecho em que será implantada a obra, com curvas de nível
de metro a metro, contendo o eixo do traçado, interferências existentes, tais como limites de
divisas, linhas de transmissão, etc., e obstáculos a serem vencidos, com suas respectivas
esconsidades, abrangendo área suficiente para a definição da obra e de seus acessos;
 Conhecimento de todas as condições topográficas de implantação das fundações, evitando-se
escavações exageradas que venham a comprometer a estabilidade de encostas.
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Salienta-se que por se tratar de uma via existente em processo final de pavimentação não foi
necessário o levantamento de alguns itens. Informamos que o levantamento topográfico
necessário para o desenvolvimento do projeto foi fornecido pela Prefeitura Municipal de São
Desidério.
3.3. ESTUDO HIDROLÓGICO E HIDRÁULICO

3.3.1. Estudo hidrológico
O estudo hidrológico é de suma importância na elaboração de um projeto de obra de arte
compreendida em uma rodovia, pois tal estudo visa caracterizar as condições de vazão
máxima do curso d’água, para que a obra seja dimensionada de tal forma que impeça a
inundação do leito viário ou das regiões vizinhas.
O Estudo Hidrológico foi desenvolvido objetivando, através da caracterização do regime
pluviométrico e da determinação das chuvas intensas da região, o cálculo da descarga
máxima provável que aflui ao local de implantação da ponte.
O trabalho foi desenvolvido através das seguintes etapas:
 Determinação dos aspectos climáticos e fisiográficos regionais;
 Qualificação do regime pluviométrico, através da determinação das chuvas intensas;
 Definição da metodologia para cálculo da descarga máxima provável e cálculo da descarga
máxima provável.

Na elaboração dos estudos hidrológicos foram utilizados os seguintes elementos:
 Cartas topográficas, na escala 1:100.000 disponível em:

ftp://geoftp.ibge.gov.br/cartas_e_mapas/folhas_topograficas/vetoriais/escala_100m
il/projeto_conv_digital/ ;
 Imagens de satélite consultadas no Google earth;


Dados

pluviométricos de postos situados nas proximidades do trecho em estudo disponível no

site http://hidroweb.ana.gov.br/;
 Atlas Climatológico do Brasil.

3.3.1.1. Dados Pluviométricos
A Agência Nacional de Águas – ANA mantém um banco de dados constantemente atualizado,
no qual se encontram catalogados os postos pluviométricos instalados em todo o território
nacional. Fornecendo, dentre outras informações, quais as entidades responsáveis pela
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manutenção e operação dos postos, bem como as séries históricas observadas ao longo do
tempo.
Assim, os dados de chuvas obtidos para o desenvolvimento do estudo pluviométrico da área,
encontra-se disponível na Internet, através do endereço eletrônico http://hidroweb.ana.gov.br/.
Para o estudo em questão foi utilizado à estação de código 01245015, conforme dados
apresentados na figura abaixo.

Figura 3.2: Dados da Estação
Fonte: http://hidroweb.ana.gov.br, acessado em 27/02/2017

3.3.1.2. Análise de Consistência
A análise de consistência das séries pluviométricas foi processada com base na identificação
de falhas no ano hidrológico. Como exemplos de falhas foram considerados dias, nos meses
chuvosos, em que não se dispunha de registros de chuvas, fato condicionante para a geração
de erro quando da obtenção da chuva máxima ocorrida no posto.
Dessa forma, observou-se que o período chuvoso na região ocorre entre os meses de outubro
e abril e, assim sendo, falhas verificadas nos dados destes meses indicaram a eliminação
daquele ano. Assim para o posto Roda Velha (1245015) temos as seguintes informações:
 Ano inicial da série histórica: 1984;
 Ano final da série histórica: 2006;
 Amplitude da série histórica: 23 anos;
 Total de anos com falha: 3;
 Total de anos válidos: 20.

Vale salientar que simultaneamente ao processo de eliminação de anos falhados procedeu-se
à determinação da série de chuva máxima anual. Tal fato possibilitou a determinação da
chuva máxima correspondente ao período de retorno de 25 anos, para as quais, empregaramO presente Edital de Licitação atende
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se técnicas estatísticas de ajustes de distribuições de probabilidade validadas por teste de
aderência. O valor de chuva máxima obtido foi de 118,60 mm considerando o período de
retorno de 25 anos.

3.3.1.3.

Pluviometria Média e Máxima na Área de Estudo

Com base nos registros de chuvas diárias fornecidas pela ANA (disponível em
http://hidroweb.ana.gov.br) é possível obter as estatísticas médias para a série histórica da
estação roda velha. Tais estatísticas são compostas pelas precipitações médias, máximas e
mínimas mensais e anuais registrada, bem como pelo desvio-padrão e pelo coeficiente de
variação obtidos da amostra. Assim é apresentado na Tabela 3.1 os valores estatísticos
mensais e anuais do posto analisado.
Tabela 3.1: Estatística do posto Roda Velha (código 1245015)
Mês

Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

Média (mm)
Desv.
Padrão
(mm)
Coef.
Variação
Máx. (mm)
Nº de dias
médio de
chuva

51,88

44,94

45,70

42,86

11,96

3,38

0,87

4,83

1,12

34,51

48,05

45,99

Total
Anual
348,06

22,05

20,51

22,74

29,34

17,26

8,00

2,07

8,60

12,84

25,63

22,29

18,21

209,54

0,40

0,50

0,50

0,70

1,40

2,40

2,40

1,80

1,00

0,70

0,50

0,40

0,60

102,10

86,00

97,00

96,00

67,00

32,00

8,00

29,30

39,00

110,00

91,00

87,60

1556,10

13

12

14

6

3

0

0

1

3

8

13

15

88

Analisando a tabela pode-se observar que o posto pluviométrico adotado como representativo
do regime de chuvas da área apresenta, de forma geral, precipitações médias anuais de
348,06 mm. Com base nos dados apresentados na Tabela 3.1 foram elaborados histogramas
(Gráficos 3.1 e 3.2) que mostram a precipitação média mensal e o número de dias médio
mensal da estação analisada.
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Gráfico 3.1: Precipitação Média Mensal pelos meses do ano

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

Drª. Ermetina Macêdo Cirillo Pereira
Procuradora Jurídica.

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

Fls. ____________
________________
Assinatura

O presente Edital de Licitação foi
analisado pela Controladoria
Municipal

Prefeitura de São
Desidério
CPL

Gelvania de Araújo Ferreira Viana
Controladora Interna

Fls. ____________

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO– ESTADO DA BAHIA
CNPJ Nº 13.6545.436/0001-6013.654.454/0001-28

________________
Assinatura

Gráfico 3.2: Número de dias de chuva médio mensal pelos meses do ano

Com base na série de máximos diários anuais, ajustou-se a distribuição de probabilidade
(Normal Truncada, LogNormal 2P, LogNormal 3P, Extremo Tipo I, LogExtremo Tipo I,
Pearson Tipo III e LogPearson Tipo III), testando os ajustes através do teste de aderência X².
Sendo adotada a distribuição de probabilidade que melhor se ajustava ao posto. Este
procedimento foi realizado para os períodos de recorrência de 10, 25, 50 e 100 anos,
conforme apresentado na tabela 3.2.
Tabela 3.2: Precipitações máximas diárias ajustadas
Distribuição de
ajuste
Type I Extremal

Tr = 10 anos

Tr = 25 anos

Tr = 50 anos

Tr = 100 anos

102,84

118,60

130,29

141,90

3.3.2. Estudo das Chuvas Intensa
Para determinação das chuvas intensas, utilizou-se o método estatístico de Ven te ChowGumbel, que considera as precipitações máximas diárias anuais para cada tempo de
recorrência. As chuvas intensas foram calculadas para o tempo de recorrência TR = 100
anos, por se tratar de uma ponte.
A partir dos dados de precipitação da estação Roda Velha foram determinadas as equações
de IDF (intensidade – duração – frequência), por meio de ajustamento sob a lei dos mínimos
quadrados, e cuja expressão geral é:

I

B  Tr d
t  c b

onde:
B, b, c e d são constantes;
t = duração da chuva em minutos;
Tr = Tempo de recorrência em anos; e
I = intensidade de chuva em mm/h.
 Determinação dos parâmetros “b” e “c” da equação

Baseamo-nos no estudo que SHERMAN realizou para as chuvas em Boston, onde ele
considerou que chuvas com período de retorno superior a N anos poderiam aleatoriamente ter
sido incluída na amostra estudada da mesma forma, chuvas de baixa intensidade poderiam
está precipitando. Assim, SHERMAN evitou trabalhar com as chuvas i*t extremas preferindo
uma intermediaria que melhor representasse a família de curvas i*t, a fim de fixar os
parâmetros “b” e “c”. Em nosso caso foi utilizado a curva relativa à quinta grandeza, isto é,
relativo ao período de retorno Tr = N/5, o que nos deu um período de retorno
aproximadamente de 5 anos.
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O valor de “c” é obtido através de tentativas, ou seja, será o valor que apresentar melhor
correlação com a intensidade, o valor de “c” corresponde à correção do tempo. A partir deste
ponto determinou-se o valor de “b” que é a inclinação da reta.
 Determinação do parâmetro A

O valor de “A” que é função de Tr foi determinado para os diversos períodos de retorno, isto
após fixados os valores de “c” e “b”. Depois de determinados os valores de “A” para a
determinação de B (Tr) e “d”é a inclinação da curva.
Assim obtivemos a seguinte equação:

I mm / min 

35,62  TR 0,172

t  250,8785

3.3.3. Cálculo da vazão

3.3.3.1.

Cálculo do Tempo de Concentração

Como tempo de concentração de uma bacia, entende-se como sendo o tempo necessário
para que uma partícula de água se desloque, do ponto mais distante da bacia até o exutório.
No caso em questão o ponto considerado como exutório foi o local de construção da OAE.
Assim para a determinação do tempo de concentração podemos utilizar a fórmula de Kirpich
sugerida pela Fundação Centro Tecnológico de Hidráulica de São Paulo:
 L3 
tc  0,95 x 
H

0 , 385

Onde:
tc = tempo de concentração em horas;
L = comprimento do talvegue em km;
H = desnível do talvegue principal da bacia em metros.

3.3.3.2.

Metodologia para cálculo da vazão de projeto

No presente estudo realizou-se a estimativa de cheias da área, envolvendo o cálculo da
precipitação efetiva, a avaliação de extremos das vazões, propagação do escoamento e
análise dos hidrogramas. Alguns procedimentos são disponíveis para o cálculo da chuva
excedente, ou seja, daquela que efetivamente contribui para o escoamento superficial.
Geralmente, a vazão que se deseja conhecer é aquela que é resultado de uma chuva intensa
capaz de produzir enchente no curso d’água. Para a determinação da vazão de cheia foi
utilizado o método do hidrograma unitário triangular (M.H.U.T.), pois a bacia apresenta uma
área superior a 20 km².
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O método do M.H.U.T. utiliza parâmetros de classificação hidrológica, tais como precipitação
e umidade e de cobertura dos solos, a qual é expressa por um índice denominado de número
curva (CN).
25.400  254CN
S
CN
Onde:
S = armazenamento máximo da bacia (mm);
CN = número de curva.
Tabela 3.4: Grupo de solos e características do solo

Fonte: (Porto, Setzer 1979) e (Porto, 1995) e (Tucci et al, 1993) apud Tomaz (2011)
Tabela 3.4: Valores dos números CN da curva de runoff para bacias rurais
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Fonte: (Tucci et al, 1993)

Admitindo-se que o armazenamento ao longo do tempo é proporcional ao volume precipitado,
podem ser estimadas as precipitações excedentes ou deflúvio a partir da precipitação efetiva
e do número de curva, como ilustrado a seguir:

(P  I A )2
(P  I A )  S
Onde:
R = precipitação excedente (mm);
R
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P = precipitação (mm);
IA = abstração inicial (mm);
S = armazenamento máximo (mm).
Entende-se por abstração inicial (IA) como sendo a água precipitada interceptada pela
vegetação, ou retida em depressões do terreno, infiltrada ou evaporada, antes do início do
deflúvio. Como estimativa preliminar será adotado a seguinte expressão.

I A  0,2S
Assim, temos a seguinte equação para o cálculo da precipitação excedente. Vale ressaltar
que esta equação é válida para P > 0,2 S.
( P  0,2S ) 2
R
( P  0,8S )

O método do SCS (1986) especifica um hidrograma unitário adimensional
cuja forma representa uma média de um grande número de hidrogramas unitários de bacias
de diferentes características. Este hidrograma adimensional pode ser convertido em um
hidrograma unitário para uma duração desejada se conhecidos o tempo de ocorrência do pico
e a vazão de pico por centímetro de precipitação excedente. Para se obter o hidrograma final
para dada precipitação devem ser somados os hidrogramas parciais obtidos para cada bloco
de chuva excedente.
O tempo de ocorrência da vazão de pico (tp) e a vazão de pico (Qp) são calculados por:
t 

tc
t
2,08 A
;tp 
 0,6tc ; Q p 
5
2
tp

Onde:
tp = tempo de pico em horas;
tC = tempo de concentração (h);
A = área da bacia de drenagem (km²).
Segundo CANHOLI (2005) o método do SCS foi desenvolvido para t r = 1,67 tP, porém, sua
validade é admitida para tr ≤ 0,25 tp ou tr ≤ 0,17 tc. Por simplicidade, o hidrograma curvilíneo
obtido pode ser aproximado a um hidrograma triangular com o tempo de base do triângulo
calculado por tb = 2,67 tp. Baseando-se no princípio da proporcionalidade, é possível que se
obtenha o hidrograma correspondente a qualquer chuva, de mesma duração, multiplicando-se
as ordenadas do hidrograma unitário pela relação entre as chuvas. Esta hipótese é válida
somente se confirmado o princípio de constância do tempo de base.
Assim, através do princípio da superposição, é possível obter o hidrograma total por meio da
soma dos hidrogramas unitários de cada bloco de precipitação efetiva.

3.3.4. Estudo Hidráulico
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Foi considerado como exutório da bacia o ponto de implantação da OAE. Assim a bacia do rio
Roda Velha apresentou as seguintes características hidrológicas.
 Área de drenagem: 220,00 km²;
 Comprimento de talvegue principal: 35,07 km;
 Declividade média da bacia: 0,148 %;
 Tempo de concentração: 13,79 horas;
 Solos predominante na bacia: Solos do grupo A;

Devido ao processo de infiltração e da evapotranspiração as vazões tendem a ser pequenas
na região em estudo.
Com base nestas características efetuou-se o estudo hidrológico para o tempo de recorrência
de 100 anos.
Tabela 3.5: Dados da bacia
Ponte
Rio Pau-de-Óleo
A(m²)
L(m)
Sm
CN
tp(h)
tc(h)
te(h)
tb(h)
Qp(m³/s)
S(mm)

220000000,00
35070,00
0,001482749
49
8,841
12,63
14,76447
23,60547
51,75885081
264,3673469

Tabela 3.6: Determinação da vazão máxima
Chuva efetiva em (cm)
tr
(horas)
Hidrograma
do
0,033667 0,476186 0,583264 0,430728 0,32402692 0,290864 0,261748146 0,236587514 de projeto
inicio
Q (m³/s)
0
1,67979
3,35958
5,03937
6,71916

0,00
0,16
0,60
1,23
1,66

0,00
2,24
8,43
17,45
23,51

0,00
2,75
10,32
21,37

0,00
2,03
7,62

0,00
1,53

0,00
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8,39895
10,0787
11,7585
13,4383
14,1045
14,7707
15,4369
16,1031
16,7694
17,4356
18,1018
18,7680
19,4342
20,1005
20,7667
21,4329
22,0991
22,7653
23,4316

1,73
1,55
0,83
0,58
0,31
0,28
0,12
0,39
0,31
0,23
0,18
0,14
0,11
0,08
0,05
0,05
0,05
0,04
0,04

24,52
21,89
11,73
8,23
4,38
3,94
1,75
5,52
4,35
3,26
2,55
1,97
1,55
1,12
0,76
0,74
0,71
0,60
0,58

28,80
30,04
26,81
14,37
10,08
5,36
4,82
2,14
6,76
5,32
3,99
3,12
2,42
1,90
1,37
0,93
0,90
0,88
0,73

15,78
21,27
22,18
19,80
10,61
7,45
3,96
3,56
1,58
4,99
3,93
2,94
2,30
1,79
1,41
1,02
0,69
0,67
0,65

5,74
11,87
16,00
16,69
14,89
7,98
5,60
2,98
2,68
1,19
3,75
2,96
2,22
1,73
1,34
1,06
0,76
0,52
0,50

1,37
5,15
10,66
14,36
14,98
13,37
7,17
5,03
2,67
2,41
1,07
3,37
2,65
1,99
1,56
1,21
0,95
0,69
0,46

0,00
1,23
4,63
9,59
12,92
13,48
12,03
6,45
4,52
2,41
2,17
0,96
3,03
2,39
1,79
1,40
1,08
0,85
0,62

0,00
1,11
4,19
8,67
11,68
12,18
10,87
5,83
4,09
2,18
1,96
0,87
2,74
2,16
1,62
1,27
0,98
0,77

Gráfico 3.3: Vazão de cheia máxima

n = 0,025
I = 0,0005 m/m
Cota de fundo = 708,50 m
Tabela 3.6: Determinação da lamina d’água
Cota
A (m²)
Pm (m)
V (m/s)

Q (m³/s)
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77,95
93,00
93,96
87,81
76,85
63,54
47,64
36,94
28,70
23,89
19,81
17,42
15,16
13,74
10,44
8,02
6,42
5,22
4,35
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709,00
709,50
710,00
710,50
711,00
712,00
712,50
713,00
713,50
714,00

7,095
14,378
21,851
29,513
37,364
45,404
53,634
62,052
70,66
79,457

29,451
30,901
32,352
33,802
35,253
36,703
38,154
39,605
41,055
42,506

0,3462953
0,5370676
0,6885336
0,8170694
0,9297864
1,0307184
1,1223933
1,2065598
1,2845471
1,3572701
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2,456965
7,721958
15,045147
24,11417
34,740538
46,798738
60,198443
74,869446
90,766101
107,84461

3.4. ELEMENTOS GEOMÉTRICOS
De acordo com PFEIL (1990), os elementos geométricos são subordinados às características
da via e seu próprio estrado. As características da via dependem das condições técnicas préestabelecidas pelo órgão regulamentador, DNIT, Órgãos Estaduais, Prefeituras, etc. Já os
elementos geométricos de estrado dependem das características funcionais da ponte.
Para a determinação das características da via recorremos às recomendações do Manual de
Obras de Arte Especial do DNER, atual DNIT, que classifica as vias em cinco classes
técnicas, de acordo com o Professor Shu Han Lee (2000, pg.45) estas classes são:
 Classe 0 ou Especial – que corresponde ao melhor padrão técnico, com características técnicas
mais exigentes, sendo sua adoção feita por critérios de ordem administrativa, seu projeto
possui rodovia em pista dupla, com separação física entre as pistas, interseções em níveis
distintos e controle total dos acessos, com características de Via Expressa;
 Classe I – é subdividida nas classes IA e IB; sendo a primeira correspondente ao projeto de
rodovia com pista dupla, admitindo interseções no mesmo nível e com controle parcial dos
acessos, sendo a definição por essa classe feita com base em estudos de capacidade das
rodovias; e a segunda correspondente ao projeto de rodovia em pista simples, sendo
indicada para os casos em que a demanda a atender é superior a 200 vpd, veículos por dia,
ou superior a 1.400 vpd, mas não suficiente para justificar a adoção de classes de projeto
superiores;
 Classe II – corresponde ao projeto de rodovia com pista simples, cuja adoção é recomendada
quando a demanda a atender é de 700 vpd a 1.400 vpd;
 Classe III – corresponde ao projeto de rodovia com pista simples, sendo recomendada quando a
demanda a atender é de 300 vpd a 700 vpd;
O presente Edital de Licitação atende
os requisitos da legislação em vigor.

Drª. Ermetina Macêdo Cirillo Pereira
Procuradora Jurídica.

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

O presente Edital de Licitação foi
analisado pela Controladoria
Municipal

Prefeitura de São
Desidério
CPL

Gelvania de Araújo Ferreira Viana
Controladora Interna

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO– ESTADO DA BAHIA
CNPJ Nº 13.6545.436/0001-6013.654.454/0001-28

Fls. ____________
________________
Assinatura

 Classe IV – é a classe de projeto mais pobre, correspondendo ao projeto de rodovia em pista
simples, sendo subdivida nas classes IVA e IVB; sendo que a primeira tem adoção
recomendada para os casos em que a demanda, na data de abertura da rodovia ao tráfego,
situa-se entre 50 vpd e 200 vpd; e a segunda é destinada a atender casos em que a demanda
seja inferior a 50 vpd.

De acordo com o anteposto, por se tratar de uma Rodovia Municipal, adotamos a rodovia
como sendo de Classe IVA, onde temos o tráfego de carretas que transportam insumos e
produções das fazendas existentes na região. Assim podemos definir as características
geométricas de nossa ponte, a esconsidade é igual a 0º, ou seja, ela faz um ângulo reto com
o eixo longitudinal do Rio Roda Velha, a ponte possui 16 m de comprimento, o vão teórico é
tomado como 15 m, a altura média da construção, altura da viga mais tabuleiro, como sendo
igual a 1,5 metros.
3.5. SOFTWARES UTILIZADOS
Para a concepção deste projeto, foi feito uso dos softwares Autocad, para os diversos
desenhos técnicos, Excell, para confecção de planilhas e automatização de alguns cálculos,
Ftool, para a análise estrutural da ponte, o programa TRusch para o cálculo de lajes
(disponível em: http://www.pcalc.com.br/trusch), e Google Earth, para obtenção da localização
da ponte.

3.6. ESTUDOS GEOTÉCNICOS E BOLETINS DE SONDAGENS
Para a investigação do subsolo foram realizadas sondagens a percussão em cada um dos
apoios da ponte, conforme resultados apresentados a seguir.
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CRITÉRIOS DE PROJETO

4.1. CRITÉRIOS DE PROJETO E NORMAS
Os critérios adotados para o desenvolvimento do projeto seguiram essencialmente às
exigências das normas brasileiras:
 NBR 6118 – Projeto de estruturas de concreto – Procedimento;
 NBR 6122 – Projeto e execução de fundações;
 NBR 6123 – Forças devidas ao vento em edificações;
 NBR 7187 – Projeto de pontes de concreto armado e de concreto protendido – Procedimento;
 NBR 7188 – Carga móvel rodoviária e de pedestres em pontes, viadutos, passarelas e outras
estruturas;
 NBR 8681 – Ações e segurança nas estruturas – Procedimento;
 Manual de Projeto de Obras-de-Arte-Especiais do DNER atual DNIT de 1996.

4.2. CARGAS DE PROJETO
Carga Permanente
 Concreto armado = 25 KN/m³;
 Concreto simples = 24 KN/m³;
 Revestimento Asfáltico = 24 KN/m³ e 2 kN/m² prevendo a execução de serviços eventuais de
recapeamento;

Carga Móvel
 Trem Tipo TB–45 conforme as prescrições da NBR – 7188.

4.3. ANÁLISE ESTRUTURAL
Foram observadas as condições gerais fixadas pela coletânea de normas citadas no item
“4.1.”.
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4.4. MATERIAIS
 Concreto

Serão adotadas para todas as obras as seguintes resistências características aos 28 dias:
Superestrutura: 35 MPa;
Meso: 30 MPa;
Infraestrutura: 25 MPa.
 Aço

As armaduras do concreto serão em aço CA-50A.
 2.6.3 Solo (classificar de acordo com a sondagem)

Peso específico = 18 kN/m³
Peso específico solo compactado = 19 kN/m³
Ângulo de atrito interno = 26º
 Pavimento asfáltico

Peso específico = 24 kN/m³ e 2 KN/m² prevendo a execução de serviço de recapeamento
futuramente.
4.5. CÁLCULO DAS AÇÕES
Para a determinação foram realizadas as seguintes considerações, conforme NBR 6118:
 Estados limites de uma estrutura: Estados a partir dos quais a estrutura apresenta desempenho
inadequado às finalidades da construção.
 Estados limites últimos, ELU: Estados que, pela sua simples ocorrência, determinam a
paralisação, no todo ou em parte, do uso da construção.
 Estados limites de serviço, ELS: Estados que, por sua ocorrência, repetição ou duração, causam
efeitos estruturais que não respeitam as condições especificadas para o uso normal da
construção, ou que são indícios de comprometimento da durabilidade da estrutura.

A fim de garantir a segurança em relação aos possíveis estados limites, último ou de serviço,
em cada tipo de carregamento é considerado todas as combinações de ações que podem
impor os efeitos mais desfavoráveis nas seções críticas da estrutura.

4.5.1. Estado Limite Último
A determinação dos esforços para ELU é realizada a partir da equação apresentada abaixo.

Fd   g Fgk    g F gk   q Fq1k   0 j Fq jk     q 0 F qk
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Onde:
Fd  valor de cálculo das ações para combinação última;
Fgk  ações permanentes diretas;
Fk  ações indiretas permanentes como a retração e variáveis como a temperatura;
Fqk  ações variáveis diretas das quais Fq1k é escolhida como principal;
g, g, q e q  coeficientes de ponderação de combinação das ações;
0j e 0  coeficientes de ponderações das ações.
 Determinação do coeficiente de impacto

Quando tratamos de pontes, não podemos considerar as cargas móveis como estáticas pois
não é a realidade, em virtude das oscilações provocadas pelos veículos. Para utilizar as
cargas móveis como carregamentos estáticos é aplicado o coeficiente de impacto que altera o
efeito dinâmico das cargas móveis de maneira global.
Segunda a NBR-7188/2013 o coeficiente de impacto é calculado pela seguinte equação:
’ = CIV x CNF x CIA
onde:
CIV  coeficiente de impacto vertical;
CNF  coeficiente de número de faixas;
CIA  coeficiente de impacto adicional.
O coeficiente de impacto vertical, amplifica a ação da carga estática, ele simula o efeito
dinâmico da carga em movimento e a suspensão dos veículos automotores e é determinado
pela seguinte fórmula:

 20 
CIV  1  1,06

 L  50 
Onde L corresponde ao vão teórico do elemento carregado, para o
caso em questão L=14,50 m.
Assim CIV = 1,328.
O coeficiente do número de faixas relaciona a chance de a carga móvel ocorrer em função do
número de faixas. Este coeficiente é obtido por:

CNF  1  0,05n  2  0,9
Onde n = 2 é o número inteiro de faixas.
Assim CIF = 1,00
O coeficiente de impacto adicional majora a carga móvel devido a imperfeições da pista de
rolamento ou descontinuidade da mesma.
CIA = 1,25 para obras em concreto ou mistas;
Logo o coeficiente de impacto a ser adotado no dimensionamento é:
’ = 1,328 x 1,00 x 1,25 = 1,66
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4.5.2. Estado Limite de Serviço
Estados-limites de serviço são aqueles relacionados ao conforto do usuário e à durabilidade,
aparência e boa utilização das estruturas, seja em relação aos usuários, seja em relação às
máquinas e aos equipamentos suportados pelas estruturas (NBR 6118).
Assim entende-se como ELS aqueles que correspondem à impossibilidade do uso normal da
estrutura, estando relacionados à durabilidade das estruturas, aparência, conforto do usuário
e a boa utilização funcional da mesma, seja em relação aos usuários, seja às maquinas e aos
equipamentos utilizados. Podem se originar de uma das seguintes causas:
 Estado limite de formação de fissuras;
 Estado limite de abertura de abertura de fissuras;
 Estado limite de deformações;
 Estado limite de vibrações;
 Casos especiais.

Estado limite de fadiga
A NBR 6118 sugere que a verificação para o estado limite de fadiga seja feita pela
combinação frequente das ações. As ações de fadiga de média e baixa intensidade e número
de repetições até 2.000.000 de ciclos.
m

Fd ,ser   Fgik  Fq1k
i 1

Para pontes rodoviárias a verificação da fadiga os coeficientes da combinação são
apresentados como sendo:
ψ1 = 0,5 para verificação das vigas;
ψ1 = 0,7 para verificação das transversinas;
ψ1 = 0,8 para verificação do tabuleiro.
Estado limite de formação de fissuras é o estado em que há uma grande probabilidade de
iniciar-se a formação de fissuras de flexão. Este estado ocorre quando a tensão de tração
máxima na seção transversal for igual à resistência à tração do concreto na flexão.
Estado Limite de abertura de fissuras também definido como estado limite de fissuração
inaceitável, corresponde ao estado em que as fissuras se apresentam com aberturas iguais
aos limites máximos especificados por normas e que podem ser prejudiciais ao uso ou à
durabilidade da peça de concreto.
Estado limite de deformação excessiva é o estado em que as deformações ultrapassam os
limites máximos definidos por normas e aceitáveis para a utilização normal da estrutura.
A NBR 6118 no item “11.8.3.1” apresenta a classificação para as combinações de serviço de
acordo com a permanência das cargas na estrutura, as combinações podem ser visualizadas
na “tabela 11.4” da referida norma.
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MÉMORIA DE CÁCULO

5.1. DIMENSIONAMENTO DA SUPERESTRUTURA

5.1.1. Lajes
Concernente ao projeto de lajes, no tabuleiro da ponte, temos três tipos:
 Laje central;
 Laje em balanço;
 Laje de transição;

5.1.1.1.

Laje Central

A concepção da laje central segue as etapas e parâmetros propostos a partir do
dimensionamento da laje pelo método de Rüsh. Este método pertence a norma Alemã DIN
1072, sendo esta adaptada ao trem tipo proposto pela norma brasileira NBR 7188. Esta laje
pode ser considerada como duplamente engastada, acarretando momentos negativos e
armaduras negativas próximas das vigas. A análise das lajes foi realizada a partir do método
de Rüsch. A tabela de Rüsch foi desenvolvida para trens-tipos presentes na norma alemã
DIN-1072 (1960). Como as normas brasileiras adotaram carregamentos com geometria
semelhante aos da norma alemã o emprego das tabelas de Rüsch puderam ser aplicadas no
dimensionamento de lajes. Além da determinação da solicitação devida trens-tipos a tabela
ainda as determina para carregamento distribuído móvel ou permanente para diversas
condições de contorno da laje.
Para o presente projeto foi adotada a metodologia de Rüsch para o dimensionamento do
tabuleiro.
Solicitações devido à carga permanente
Peso próprio: PP = 0,20 x 25 = 5,0 kN/m²
Revestimento Asfáltico: RA = 0,108 x 24 = 2,59 kN/m²
Serviço de recapeamento: R = 2 kN/m²
Logo g = 9,59 KN/m²
Com os dados de entrada da tabela Rüsh Nr. 27, consideramos a laje deste projeto como
sendo laje bi-engastada com comprimento na direção do tráfego muito maior que o vão
transversal.
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Figura 5.1: Tabela de Rüsch nº 27

De acordo com a tabela temos que M = k x g x lx², onde:
g = carga permanente; lx = menor dimensão da laje; k = constante fornecida na tabela.
Na tabela de Rusch nº 27, obtemos os seguintes valores para k:
Mxm  k = 0,0417  Mgx = 0,998 tfm/m
Mym  k = 0,0069  Mgy = 0,165 tfm/m
Mxe  k = -0,0833  Mge = - 1,99 tfm/m
Solicitações devido à carga móvel
As solicitações da carga móvel são geradas por cargas permanentes e características
geométricas do trem-tipo, considera-se também o coeficiente de impacto (’ = 1,66) e outros
dados do trem-tipo, como:

Onde:
t’ equivale ao lado do quadrado de área igual ao do retângulo de contato da roda, assim:

t ' 0,20b
Onde b = 0,50 para o tipo de trem tipo utilizado neste projeto.
Com isso determinamos o valor de “t” que equivale ao lado do quadrado de área igual ao do
retângulo de contato da roda propagado até o plano médio da laje t = t’+2e+2h/2 = 0,6162.
Logo, temos que calcular os valores lx/a e t/a, sendo “a” a distância entre centros das rodas de
cada eixo do veículo, a = 2,00 m. A partir dos dados fornecidos temos o seguinte:
lx/a = 2,5 e t/a = 0,3081.
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A determinação dos fatores foi realizada a partir de interpolação dos dados fornecidos na
tabela de Rüsh. Abaixo são apresentados os valores dos fatores.

Figura 5.2: Resultados obtidos para M xm

Figura 5.3: Resultados obtidos para M ym

Figura 5.4: Resultados obtidos para M xe
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Segundo a norma alemã DIN-1072 o cálculo dos é realizado a partir da seguinte fórmula:
M = ’ x P x Mw + ’ x q x Mq + ’ x q’ x Mq’
Onde:
’ = 1,66
P = 75 kN (roda traseira)
q = q’ = 5 kN/m²
Mw  Mxm = 0,348
Mw  Mym = 0,184
Mw  Mxe = - 0,691
Assim:
Mxm = 1,66 x 7,5 x 0,348 + 1,66 x 0,5 x 0,00 + 1,66 x 0,5 x 0,27 = 4,557 tfm/m
Mym = 1,66 x 7,5 x 0,184 + 1,66 x 0,5 x 0,00 + 1,66 x 0,5 x 0,130 = 2,399 tfm/m
Mxe = - (1,66 x 7,5 x 0,691 + 1,66 x 0,5 x 0,08 + 1,66 x 0,5 x 0,37) = - 8,97 tfm/m
Cálculo dos momentos totais:
M = g x Mg + q x Mq, onde, g = 1,35 e q = 1,50. Assim:
Mx = 1,35 x 0,998 + 1,5 x 4,557 = 8,18 tfm/m = 81,80 kNm/m
My = 1,35 x 0,165 + 1,5 x 2,399 = 3,821 tfm/m = 38,21 kNm/m
Mx- = 1,35 x (-1,99) + 1,5 x (-8,97) = - 16,160 tfm/m = - 161,60 kNm/m

5.1.1.2.

Laje em balanço

A concepção da laje balanço segue as etapas e parâmetros propostos a partir do
dimensionamento da laje pelo método de Rüsh. Este método pertence a norma Alemã DIN
1072, sendo esta adaptada ao trem tipo proposto pela norma brasileira NBR 7188. A análise
das lajes foi realizada a partir do método de Rüsch para as cargas móveis e o cálculo dos
esforços solicitantes devido a carga permanente foi executado a partir da metodologia e
conceitos tradicionais de laje.
Solicitações devido à carga permanente
Cargas permanentes (considerando a distância de 1 m do apoio)
Laje: Qg = l x h x c = 6,875 kN/m² (considerando hmédia = 0,275 m)
Revestimento Asfáltico: RA = 0,108 x 24 = 2,592 kN/m²
Logo g = 9,467 kN/m²
Cargas permanentes (considerando a distância entre 1 m e 1,4 m do apoio)
Laje: Qg = l x h x c = 6,875 kN/m² (considerando hmédia = 0,275 m)
Guarda roda: Q’ = 0,232 x 25 = 5,8 kN/m
Cargas permanentes (considerando a distância entre 1,5 m e 2,35 m do apoio)
Laje: Qg = l x h x c = 6,875 kN/m² (considerando hmédia = 0,275 m)
Passeio: Qg = l x h x c’ = 2,4 kN/m²
Logo g = 9,275 kN/m²
Guarda corpo: Q” = 0,09 x 25 = 2,25 kN/m
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Com as cargas permanentes obtemos os diagramas representados nas figuras 5.5.

Figura 5.5: Esquema de carregamento e diagramas para carga permanente

Solicitações devido à carga móvel

Figura 5.6: Tabela de Rüsch nº 98
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Figura 5.7: Tabela de Rüsch nº 98A

As solicitações da carga móvel são geradas por cargas permanentes e características
geométricas do trem-tipo, considera-se também o coeficiente de impacto (’ = 1,66) e outros
dados do trem-tipo, como:

Onde:
t’ equivale ao lado do quadrado de área igual ao do retângulo de contato da roda, assim:

t ' 0,20b
Onde b = 0,50 para o tipo de trem tipo utilizado neste projeto.
Com isso determinamos o valor de “t” que equivale ao lado do quadrado de área igual ao do
retângulo de contato da roda propagado até o plano médio da laje t = t’+2e+2h/2 = 0,791.
Logo, temos que calcular os valores lx/a e t/a, sendo “a” a distância entre centros das rodas de
cada eixo do veículo, a = 2,00 m. A partir dos dados fornecidos temos o seguinte:
lx/a = 0,6 e t/a = 0,3955. Para o cálcumo do efeito da carga móvel foi considerada a largura do
tabuleiro onde tráfega os veículos, assim lx = 1,20 m.
A determinação dos fatores foi realizada a partir de interpolação dos dados fornecidos na
tabela de Rüsh.
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Figura 5.8: Resultados obtidos para M xm (momento negativo no meio do vão)

Figura 5.9: Resultados obtidos para -Mxm (momento positivo no meio do vão)
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Figura 5.10: Resultados obtidos para M ym (meio do vão)

Figura 5.11: Resultados obtidos para M yr (extremo do vão)
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Figura 5.12: Resultados obtidos para M xe

Segundo a norma alemã DIN-1072 o cálculo dos é realizado a partir da seguinte fórmula:
M = ’ x P x Mw + ’ x q x Mq + ’ x q’ x Mq’
Onde:
’ = 1,66
P = 75 kN (roda traseira)
q = q’ = 5 kN/m²
Mw  Mxm = - 0,043
Mw  -Mxm = 0,174
Mw  Mym = 0,070
Mw  Myr = 0,210
Mw  Mxe = - 0,600
Assim:
Mxm = 1,66 x 7,5 x 0,043 + 1,66 x 0,5 x 0,00 + 1,66 x 0,5 x 0,00 = - 0,535 tfm/m
- Mxm = 1,66 x 7,5 x 0,174 + 1,66 x 0,5 x 0,00 + 1,66 x 0,5 x 0,00 = 2,166 tfm/m
Mym = 1,66 x 7,5 x 0,070 + 1,66 x 0,5 x 0,00 + 1,66 x 0,5 x 0,00 = 0,872 tfm/m
Myr = 1,66 x 7,5 x 0,210 + 1,66 x 0,5 x 0,00 + 1,66 x 0,5 x 0,00 = 2,614 tfm/m
Mxe = - (1,66 x 7,5 x 0,600 + 1,66 x 0,5 x 0,00 + 1,66 x 0,5 x 0,00) = - 7,47 tfm/m
Cálculo dos momentos totais:
M = g x Mg + q x Mq, onde, g = 1,35 e q = 1,50. Assim:
- Mxm = 1,35 x 1,66 + 1,5 x 0,535 = - 3,044 tfm/m = -30,44 kNm/m (momento negativo no meio
do vão).
Mxm = -1,35 x 1,66 + 1,5 x 2,166 = 1,008 tfm/m = 10,08 kNm/m (momento positivo no meio do
vão).
Mym = 1,5 x 0,872 = 1,308 tfm/m = 13,08 kNm/m (momento na direção y no meio do vão)
Myr = 1,5 x 2,614 = 3,921 tfm/m = 39,21 kNm/m (momento na direção y no bordo livre do vão)
Mx- = 1,35 x (-4,22) + 1,5 x (-7,47) = - 16,90 tfm/m = - 169,00 kNm/m
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Compatibilização de momentos fletores

Após a determinação dos momentos fletores nas lajes das pontes pode-se compatibilizar
estes momentos uma vez que as lajes adjacentes diferem nas condições de apoio, nos vãos
teóricos ou nos carregamentos, resultando, no apoio comum, dois valores diferentes para o
momento negativo. Na realidade a laje apresenta continuidade, porém para o cálculo são
realizadas simplificações conforme apresentado anteriormente.
Na compatibilização dos momentos negativos, o critério usual consiste em adotar o maior
valor entre a média dos dois momentos e 80% do maior. Esse critério apresenta razoável
aproximação quando os dois momentos são da mesma ordem de grandeza (Figura 6.6)
(Pinheiro, 2003).

Figura 5.13: Compatibilização de momentos fletores (Pinheiro, 2003)

Laje central
Pela compatibilização o valor de Mx seria minorado, dessa forma não será realizado a sua
compatibilização.
Assim Mx = 81,80 kNm/m.
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Mx-1 = 0,8 x 169,00 = 135,20 kNm/m
Mx-2 = (161,60+169,00)/2 = - 165,30 kNm/m
De posse dos resultados temos Mx- = - 165,30 kNm/m
Dimensionamento da armadura de flexão simples:
 Armadura de tração na direção de x positivo

d = 16 cm

d’= 4 cm


Md
x  1,25d 1  1 

0,425b f d 2 fcd

x/d = 3,27/16 = 0,2 < 0,45

Mx = 81,80 kNm/m.

  x = 0,0327 m = 3,27 cm


 x = 3,27 cm < x3-4 = 0,628d
OK

OK

M sd
 As = 0,001281 m²/m = 12,81 cm²/m
f yd  d  0,4 x 
Asmin = 0,164% x Ac = 3,28 cm²/m < As
Cálculo do número de barras: Aço CA-50 com bitola de 16 mm A = 2,00 cm²
Nbarras = As/ A = 6,4 ~ 7 barras de 16 mm
Cálculo do espaçamento S = 100/7 = 14 cm
As 

 Armadura de tração na direção de y positivo

d = 16 cm

d’= 4 cm


Md
x  1,25d 1  1 

0,425b f d 2 fcd

x/d = 1,45/16 = 0,09 < 0,45

My = 38,21 kNm/m

  x = 0,0145 m = 1,45 cm


 x = 1,45 cm < x3-4 = 0,628d
OK

OK

M sd
 As = 0,000570 m²/m = 5,70 cm²/m
f yd  d  0,4 x 
Asmin = 0,164% x Ac = 3,28 cm²/m < As
Cálculo do número de barras: Aço CA-50 com bitola de 10 mm A = 0,8 cm²
Nbarras = As/ A = 7,12 ~ 7 barras de 10 mm
Cálculo do espaçamento S = 100/7 = 14 cm
As 

 Armadura de tração na direção de x negativo

d = 34 cm

d’= 6 cm


Md
x  1,25d 1  1 

0,425b f d 2 fcd


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

Mx- = - 165,30 kN/m²

  x = 0,0296 m = 2,96 cm
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x = 2,96 cm < x3-4 = 0,628d
x/d = 2,96/34 = 0,087 < 0,45

OK
OK

M sd
 As = 0,001158 m²/m = 11,58 cm²/m
f yd  d  0,4 x 
Asmin = 0,164% x Ac = 6,56 cm²/m < As
Cálculo do número de barras: Aço CA-50 com bitola de 12,5 mm A = 1,25 cm²
Nbarras = As/ A = 9,26 ~ 10 barras de 12,5 mm
Cálculo do espaçamento S = 100/10 = 10 cm
As 

Laje em balanço
Dimensionamento da armadura de flexão simples:
 Armadura de tração na direção de x positivo

d = 16 cm

d’= 4 cm


Md
x  1,25d 1  1 

0,425b f d 2 fcd

x/d = 0,374/16 = 0,02 < 0,45

Mx = 10,08 kNm/m.

  x = 0,00374 m = 0,374 cm


 x = 0,374 cm < x3-4 = 0,628d
OK

OK

M sd
 As = 0,000146 m²/m = 1,46 cm²/m
f yd  d  0,4 x 
Asmin = 0,164% x Ac = 3,28 cm²/m > As
Cálculo do número de barras: Aço CA-50 com bitola de 8 mm A = 0,5 cm²
Nbarras = As/ A = 6,56 ~ 7 barras de 8 mm
Cálculo do espaçamento S = 100/7 = 14 cm
As 

 Armadura de tração na direção de y positivo (será considerado o esforço do bordo livre)

d = 16 cm

d’= 4 cm


Md
x  1,25d 1  1 

0,425b f d 2 fcd

x/d = 1,49/16 = 0,09 < 0,45

My = 39,21 kNm/m

  x = 0,0149 m = 1,49 cm


 x = 1,49 cm < x3-4 = 0,628d
OK

OK

M sd
 As = 0,000585 m²/m = 5,85 cm²/m


f yd  d  0,4 x
Asmin = 0,164% x Ac = 3,28 cm²/m < As
Cálculo do número de barras: Aço CA-50 com bitola de 10 mm A = 0,8 cm²
As 
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Nbarras = As/ A = 7,31 ~ 8 barras de 10 mm
Cálculo do espaçamento S = 100/8 = 12 cm
 Armadura de tração na direção de x negativo

d’= 6 cm

d = 34 cm

Mx- = - 165,30 kN/m²


Md
x  1,25d 1  1 

0,425b f d 2 fcd

x/d = 2,96/34 = 0,087 < 0,45

  x = 0,0296 m = 2,96 cm


 x = 2,96 cm < x3-4 = 0,628d
OK

OK

M sd
 As = 0,001158 m²/m = 11,58 cm²/m
f yd  d  0,4 x 
Asmin = 0,164% x Ac = 6,56 cm²/m < As
Cálculo do número de barras: Aço CA-50 com bitola de 12,5 mm A = 1,25 cm²
Nbarras = As/ A = 9,26 ~ 10 barras de 12,5 mm
Cálculo do espaçamento S = 100/10 = 10 cm
As 

5.1.1.3.1

Verificação quanto à fadiga
 Laje central na direção lx positivo

Verificação da fadiga do concreto em compressão

 c  f  c,max  f cd , fad
Onde:

f cd , fad  0,45 f cd

c 

1
1,5  0,5

 c1
 c2

c

é um fator que considera o gradiente de

tensões de compressão no concreto;
 c1 é o menor valor, em módulo, da tensão de compressão a uma distância não maior que
300 mm da face sob a combinação relevante de cargas;
 c 2 é o maior valor, em módulo, da tensão de compressão a uma distância não maior que
300 mm da face sob a combinação de carga usada para cálculo de  c1 .
Valores dos momentos na direção x
Mgk = 0,998 tfm/m
Mqk = 4,557 tfm/m
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 = 0,8 para verificação do tabuleiro, assim:
Mdmin = 1,00 x 0,998 = 0,998 tfm/m
Mdmáx = 1,00 x 0,998 + 0,8 x 4,557 = 4,644 tfm/m

f cd , fad  11,25 MPa

c 

My
I

 c 2  12,41 MPa

 c1  2,67 MPa

 c  0,72
Assim,  c c,max  0,72 x12,41  8,93 MPa  f cd , fad
Dimensionamento atende.
Verificação da fadiga na armadura

 f  Ss  f sd , fad
Mgk = 0,998 tfm/m
Mqk = 4,557 tfm/m
 = 0,8 para verificação do tabuleiro, assim:
Mdmáx = 1,00 x 0,998 + 0,8 x 4,557 = 4,644 tfm/m
Mdmin = 1,00 x 0,998 = 0,998 tfm/m

 s,max  254,40 MPa

 s,min  54,67 MPa

 Ss  199,73 MPa
Para bitola de 16 mm temos que f sd , fad 190 MPa , logo o dimensionamento não atendeu.
Assim torna-se necessário realizar a correção da área de aço para atendimento desse critério.
 ss
1,06 .
Cálculo da constante: K fad 
f sd , fad
Correção da área K fad  As  1,06  12,81  13,58 cm²
Nbarras = As/ A = 6,79 ~ 7 barras de 16 mm
Cálculo do espaçamento S = 100/7 = 14 cm
 Laje central na direção ly positivo

Verificação da fadiga do concreto em compressão
Valores dos momentos na direção y
Mgk = 0,165 tfm/m
Mqk = 2,399 tfm/m
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 = 0,8 para verificação do tabuleiro, assim:
Mdmin = 1,00 x 0,165 = 0,165 tfm/m
Mdmáx = 1,00 x 0,165 + 0,8 x 2,399 = 2,084 tfm/m

f cd , fad  11,25 MPa

 c 2  7,56 MPa

 c1  0,59 MPa

 c  0,68
Assim,  c c,max  5,17 MPa  f cd , fad
Dimensionamento atende.
Verificação da fadiga na armadura

 f  Ss  f sd , fad
Mgk = 0,165 tfm/m
Mqk = 2,399 tfm/m
 = 0,8 para verificação do tabuleiro, assim:
Mdmáx = 1,00 x 0,165 + 0,8 x 2,399 = 2,084 tfm/m
Mdmin = 1,00 x 0,165 = 0,165 tfm/m

 s,max  247,83 MPa
 s,min 19,62 MPa

 Ss  228,21 MPa
Para bitola de 10 mm temos que f sd , fad 190 MPa , logo o dimensionamento não atendeu.
Assim torna-se necessário realizar a correção da área de aço para atendimento desse critério.
Cálculo da constante: K fad 1,20 .
Correção da área K fad  As  6,85 cm²
Nbarras = As/ A = 9 ~ barras de 10 mm
Cálculo do espaçamento S = 100/9 = 11 cm
 Laje central na direção lx negativo

Verificação da fadiga do concreto em compressão
Mgk = 1,99 tfm/m
Mqk = 8,97 tfm/m
 = 0,8 para verificação do tabuleiro, assim:
Mdmin = 1,00 x 1,99 = 1,99 tfm/m
Mdmáx = 1,00 x 1,99 + 0,8 x 8,97 = 9,17 tfm/m

f cd , fad  11,25 MPa
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 c 2  13,28 MPa
 c1  2,88 MPa

 c  0,72
Assim,  c c,max  9,54 MPa  f cd , fad
Dimensionamento atende.
Verificação da fadiga na armadura

 f  Ss  f sd , fad
Mgk = 1,99 tfm/m
Mqk = 8,97 tfm/m
 = 0,8 para verificação do tabuleiro, assim:
Mdmáx = 1,00 x 1,99 + 0,8 x 8,97 = 9,17 tfm/m
Mdmin = 1,00 x 1,99 = 1,99 tfm/m

 s,max  262,19 MPa

 s,min  56,92 MPa

 Ss  205,27 MPa
Para bitola de 12,5 mm temos que f sd , fad 190 MPa , logo o dimensionamento não atendeu.
Assim torna-se necessário realizar a correção da área de aço para atendimento desse critério.
Cálculo da constante: K fad 1,08 .
Correção da área K fad  As  12,51 cm²
Nbarras = As/ A = 10,00 ~ 10 barras de 12,5 mm
Cálculo do espaçamento S = 100/10 = 10 cm
 Laje em balanço na direção lx positivo

Verificação da fadiga do concreto em compressão
Valores dos momentos na direção x
Mgk = -1,66 tfm/m
Mqk = 2,166 tfm/m
 = 0,8 para verificação do tabuleiro, assim:
Mdmin = 0 = 0 tfm/m
Mdmáx = 1,00 x (-1,66) + 0,8 x 2,166 = 0,0728 tfm/m

f cd , fad  11,25 MPa
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 c 2  0,33 MPa
 c1  0,00 MPa

 c  0,66
Assim,  c c,max  0,22 MPa  f cd , fad
Dimensionamento atende.
Verificação da fadiga na armadura

 f  Ss  f sd , fad

 s,max 14,77 MPa

 s,min  0,0 MPa

 Ss  14,77 MPa
Logo o dimensionamento atende.
 Laje central na direção ly positivo

Verificação da fadiga do concreto em compressão
Mgk = 0,00 tfm/m
Mqk = 2,614 tfm/m
 = 0,8 para verificação do tabuleiro, assim:
Mdmin = 0,00 = 0,00 tfm/m
Mdmáx = 0,00 + 0,8 x 2,614 = 2,09 tfm/m

f cd , fad  11,25 MPa

 c 2  7,50 MPa
 c1  0,00 MPa

 c  0,67
Assim,  c c,max  5,00 MPa  f cd , fad
Dimensionamento atende.
Verificação da fadiga na armadura

 f  Ss  f sd , fad

 s,max  242,52 MPa
 s,min  0,00 MPa

 Ss  242,52 MPa
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Para bitola de 10 mm temos que f sd , fad 190 MPa , logo o dimensionamento não atendeu.
Assim torna-se necessário realizar a correção da área de aço para atendimento desse critério.
Cálculo da constante: K fad 1,28 .
Correção da área K fad  As  7,47 cm²
Nbarras = As/ A = 9,34 ~ 10 barras de 10 mm
Cálculo do espaçamento S = 100/10 = 10 cm
 Laje central na direção lx negativo

Verificação da fadiga do concreto em compressão
Mgk = 4,22 tfm/m
Mqk = 7,47 tfm/m
 = 0,8 para verificação do tabuleiro, assim:
Mdmin = 1,00 x 4,22 = 4,22 tfm/m
Mdmáx = 1,00 x 4,22 + 0,8 x 7,47 = 10,20 tfm/m

f cd , fad  11,25 MPa

 c 2  8,33 MPa
 c1  3,45 MPa

 c  0,77
Assim,  c c,max  6,45 MPa  f cd , fad
Dimensionamento atende.

Verificação da fadiga na armadura

 f  Ss  f sd , fad

 s,max  280,38 MPa
 s ,min 164,34 MPa

 Ss  164,34 MPa
Para bitola de 12,5 mm temos que f sd , fad 190 MPa , logo o dimensionamento atendeu.

5.1.1.3.2 Verificação quanto à fissuração
Determinação da tensão de tração na armadura na direção lx positivo
Mgk = 0,998 tfm/m
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Mqk = 4,557 tfm/m
 = 0,8 para verificação do tabuleiro, assim:
Mdmáx = 1,00 x 0,998 + 0,8 x 4,557 = 4,644 tfm/m
Mdmin = 1,00 x 0,998 = 0,998 tfm/m

 s,max  274,55 MPa

Para bitola de 16 mm a NBR 6118 determina que  s ,max  280 MPa e Smáx = 15 cm, logo o
dimensionamento atende.

5.1.1.4.

Laje de Transição

Segundo o Manual de Projeto de Obras-de-Arte Especial do DNER, atual DNIT, a laje de
transição deve ser considerada com um comprimento de pelo menos 4 metros, dimensionada
como um elemento bi apoiado. O manual ainda recomenda considerar uma camada de solo
compactado com altura h = 30 cm e com peso específico após compactação de  = 19,5
kN/m³
Solicitações devido à carga permanente
Peso próprio: PP = 0,20 x 25 = 5,0 kN/m²
Revestimento Asfáltico: RA = 0,108 x 24 = 2,59 kN/m²
Serviço de recapeamento: R = 2 kN/m²
Solo compactado sobre a laje: 0,3 x 19,5 = 5,85 kN/m²
Logo g = 15,44 KN/m²
Temos: lx = 4 m e ly = 8,20 m, assim ly/ lx = 2,05
lx/a = 2
t/a=0,358

Figura 5.14: Tabela de Rüsch nº 1

De acordo com a tabela temos que M = k x g x lx², onde:
g = carga permanente; lx = menor dimensão da laje; k = constante fornecida na tabela.
Na tabela de Rusch nº 1, obtemos os seguintes valores para k:
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Mxm  k = 0,125  Mgx = 3,088 tfm/m
Mym  k = 0,0208  Mgy = 0,514 tfm/m

Solicitações devido à carga móvel
Segundo a norma alemã DIN-1072 o cálculo dos é realizado a partir da seguinte fórmula:
M = ’ x P x Mw + ’ x q x Mq + ’ x q’ x Mq’
Onde:
’ = 1,66
P = 75 kN (roda traseira)
q = q’ = 5 kN/m²
Mw  Mxm = 0,465
Mw  Mym = 0,252
Assim:
Mxm = 1,66 x 7,5 x 0,465 + 1,66 x 0,5 x 0,00 + 1,66 x 0,5 x 1 = 6,619 tfm/m
Mym = 1,66 x 7,5 x 0,252 + 1,66 x 0,5 x 0,00 + 1,66 x 0,5 x 0,19 = 3,295 tfm/m
Cálculo dos momentos totais:
M = g x Mg + q x Mq, onde, g = 1,35 e q = 1,50. Assim:
Mx = 1,35 x 3,088 + 1,5 x 6,619 = 14,097 tfm/m = 140,97 kNm/m
My = 1,35 x 0,514 + 1,5 x 3,295 = 5,636 tfm/m = 56,36 kNm/m
Dimensionamento da armadura de flexão simples:
Armadura de tração na direção de x positivo
d = 16 cm
d’= 4 cm


Md
x  1,25d 1  1 

0,425b f d 2 fcd

x/d = 6,11/16 = 0,38 < 0,45
As 

  x = 0,0611 m = 6,11 cm


 x = 6,11 cm < x3-4 = 0,628d
OK

OK

M sd
 As = 0,002392 m²/m = 23,92 cm²/m
f yd  d  0,4 x 
Asmin = 0,164% x Ac = 3,28 cm²/m < As

Cálculo do número de barras: Aço CA-50 com bitola de 20 mm A = 3,15 cm²
Nbarras = As/ A = 7,59 ~ 8 barras de 20 mm
Cálculo do espaçamento S = 100/8 = 12 cm
Armadura de tração na direção de y positivo
d = 16 cm
d’= 4 cm


Md
x  1,25d 1  1 

0,425b f d 2 fcd
O presente Edital de Licitação atende


  x = 0,022 m = 2,20 cm
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OK
OK

M sd
 As = 0,000885 m²/m = 8,85 cm²/m
f yd  d  0,4 x 
Asmin = 0,164% x Ac = 3,28 cm²/m < As

Cálculo do número de barras: Aço CA-50 com bitola de 12,5 mm A = 1,25 cm²
Nbarras = As/ A = 7,08 ~ 7 barras de 12,5 mm
Cálculo do espaçamento S = 100/7 = 14 cm

5.1.2. Vigas
A superestrutura da ponte como já mencionado é composta pelo tabuleiro, vigas longitudinais
principais, mais conhecidas como longarinas e vigas secundárias, conhecidas por
transversinas. A função da longarina é receber o carregamento do tabuleiro e das
transversinas para distribuí-los a infraestrutura da ponte, ou seja, para os pilares que por sua
vez distribuem para a fundação.
Os principais esforços que atuam na longarina é o esforço de flexão e o esforço de
cisalhamento oriundos dos momentos fletores e forças cortantes gerados pela solicitação de
carregamento.
Carga permanente
Carga distribuída
Laje = 2,852 x 25 = 71,3 kN/m
Guarda roda = 2 x 0,232 x 25 = 11,6 kN/m
Guarda corpo = 2 x 0,09 x 25 = 4,5 kN/m
Passeio = 2 x 0,08 x 24 = 3,84 kN/m
Revestimento Asfáltico = 0,756 x 26 = 19,656 kN/m
Viga = 2 x 0,32 x 25 = 16,00 kN/m
g = 126,896 kN/m  para cada viga, temos: g1 = 63,448 kN/m
Carga concentrada
Transversina situada a cada 4,83 m a partir do encontro g = 20 kN

Figura 5.15: Esquema de carregamento da viga carga permanente
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Carga móvel
As cargas móveis oriundas do tráfego de veículos sobre a ponte podem ocupar qualquer
posição sobre o tabuleiro. Logo, para se determinar a máxima solicitação possível nas vigas,
devemos buscar a posição mais desfavorável dessa carga.

Figura 5.16: Esquema de carregamento da viga carga móvel

Para resumir descrevemos as características do trem-tipo a seguir:
p = 5 kN/m² (em toda pista)
p’ = 3 kN/m² (nos passeios)
Peso de cada roda = 75 kN/m²
Distância entre os eixos = 1,5 m
Distância entre os centros de cada roda na lateral = 2,0 m.
Deve-se buscar a posição do trem-tipo mais desfavorável possível, que gere as maiores
solicitações, neste projeto trata-se de uma ponte em pista simples tendo as vigas submetidas
ao mesmo carregamento para carga permanente, logo será admitido que as maiores
solicitações ocorrerão com o trem tipo próximo à área central. Não se sabe se as maiores
solicitações ocorrerão para apenas um trem-tipo em uma pista, ou para dois trem-tipos
simultâneos em ambas as pistas e para tratar deste assunto, simulam-se ambos os
carregamentos.
Primeiro caso: 1 trem-tipo
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Figura 5.17: Esquema de carregamento da viga carga móvel para 1 trem tipo

Obtemos uma maior solicitação na viga à esquerda com um valor de 133,1 kN, o momento
fletor seria algo gerado por metro de laje e tem apenas efeito comparativo, já que esse cálculo
foi realizado para lajes e em nada influi na determinação da carga móvel.
Segundo caso: dois trens-tipos

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

Drª. Ermetina Macêdo Cirillo Pereira
Procuradora Jurídica.

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

O presente Edital de Licitação foi
analisado pela Controladoria
Municipal

Prefeitura de São
Desidério
CPL

Gelvania de Araújo Ferreira Viana
Controladora Interna

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO– ESTADO DA BAHIA
CNPJ Nº 13.6545.436/0001-6013.654.454/0001-28

Fls. ____________
________________
Assinatura

Figura 5.18: Esquema de carregamento da viga carga móvel para 2 trens tipo

Analisando as duas configurações, fica claro que a pior situação é quando dois trens-tipos
trafegam simultaneamente na ponte, gerando uma reação e momento fletor muito maior na
via à esquerda devido as condições de contornos informadas para o apoio, 161,10 kN
enquanto que com 1 trem-tipo temos uma maior solicitação na viga à esquerda igual a 133,10
kN. Assim, adotamos esta última configuração, com dois trens-tipos.
Com isso podemos analisar a seção da ponte na ausência do trem-tipo, ou seja, submetida
apenas a p e p’.

Figura 5.19: Esquema de carregamento da viga carga móvel para p p’

A reação na viga à esquerda é igual a 161,10 kN e com isso é possível gerar nosso trem tipo.
O software FTOOL possui uma ferramenta para essa finalidade, a LOAD TRAIN e, entrando
com o coeficiente de impacto já calculado, os dados obtidos na configuração com dois trenstipos e com o da configuração de apenas p e p’, obtemos:
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Figura 5.20: Esquema de carregamento da viga carga móvel trem tipo

O trem-tipo percorre o tabuleiro, gerando diferentes esforços em cada seção. Para a
construção da envoltória de momentos fletores e esforços cortantes, temos que dividir a viga
em seções, a Norma atual prevê um mínimo de 10 seções para uma ponte com vão até 40
metros.
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Figura 5.21: Diagrama da carga permanente não majorada

Figura 5.22: Diagrama da carga móvel não majorada
Tabela 5.1: Envoltória de esforço cortante
Cortante (kN)
Carga Móvel
Seção Carga Permanente
Positiva Negativa
1
480
865,3
0

Envoltória
Mínimo
Máximo
1945,95
648
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2
3
4
5e
5d
6
7
8
9e
9d
10
11
12
13

403,4
326,8
250,2
173,6
153,6
76,9
0,3
-76,3
-152,9
-172,9
-249,7
-326,4
-403,2
-480

768,5
675,3
585,6
499,4
189,9
416,7
337,6
262
189,9
499,4
120,6
62,8
22,6
0

-22,6
-62,8
-120,6
-189,9
-499,4
-262
-337,6
-416,7
-499,4
-189,9
-585,6
-675,3
-768,5
-865,3

Tabela 5.2: Envoltória de momento fletor
Momento fletor (kNm)
Carga Móvel
Seção Carga Permanente
Positiva Negativa
1
0
0
0
2
533
933
0
3
974,2
1658
0
4
1322,5
2203,4
0
5
1578,4
2584,1
0
6
1717,5
2848,8
0
7
1764,2
2937,9
0
8
1718,3
2848,8
0
9
1580
2581,1
0
10
1324,3
2203,4
0
11
975,8
1658
0
12
534,3
933
0
13
0
0
0

5.1.2.1.

544,59
441,18
337,77
234,36
207,36
103,815
0,405
-728,055
-955,515
-518,265
-1215,495
-1453,59
-1697,07
-1945,95

________________
Assinatura

1697,34
1454,13
1216,17
983,46
492,21
728,865
506,805
-103,005
-206,415
-233,415
-337,095
-440,64
-544,32
-648

Envoltória
Mínimo
Máximo
0
0
719,55
2119,05
1315,17
3802,17
1785,375 5090,475
2130,84
6006,99
2318,625 6591,825
6788,52
2381,67
2319,705 6592,905
2133
6004,65
1787,805 5092,905
1317,33
3804,33
721,305 2120,805
0
0

Dimensionamento da viga à Flexão

Viga Seção T
A seção T possui a forma geométrica de um T, onde é composta pela nervura, ou alma, e
pela mesa, que pode estar parcial ou totalmente comprimida. A conformação de tais vigas
moldadas no local, configura-se no caso de vigas retangulares que, com o trabalho conjunto
com as lajes vizinhas, originam uma seção fictícia em forma de T. Está última ocorre porque
as tensões normais de compressão, oriundas da flexão, acabam por solicitar também as
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proximidades das lajes apoiadas sobre as vigas e assim a área de concreto da laje que está
sendo solicitada contribui no momento resistente da viga.
A largura colaborante é a porção da laje que atua solidariamente à viga, aquela que quando
submetida a tensões de flexão compressivas ajuda aumentando a área de concreto
comprimida e, assim, o momento resistente da seção. O seu cálculo depende do tipo vínculo
da viga e das características geométricas. A NBR-6118 fornece uma imagem explicativa para
a determinação das medidas geométricas da viga em seção T.

Figura 5.23: Critérios para a determinação da largura colaborante

Temos que bf é a largura colaborante, bw a largura real da nervura e é a distância entre
nervuras sucessivas. A distâncias b1 e b3 estão em função do comprimento “a” e no caso de
b3 em função também de b4 que é a distância entre o extremo da laje em balanço e a nervura
da seção e em função de b2. A determinação da distância “a” é realizada em função do
comprimento l do tramo considerado. No nosso caso a = 1,00 l (viga simplesmente apoiada).
Assim nossa largura colaborante é:
a = 1 x 14,5 = 14,5 m
b1 ≤ 0,5b2 = 0,5 x 4,2 = 2,1 m ou b1 ≤ 0,1a = 1,45 m
b3 ≤ b4 = 2,25 m ou b3 ≤ 0,1a = 1,45 m
c = 0,10 m
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bf = 0,40+1,45+1,45+0,2 = 3,50 m

Figura 5.24: Seção adotada

Armadura de flexão
fck = 35 MPa
fyk = 500 MPa
Msd = 6788,52 kNm
h = 1,50 m
hf = 0,20 m
d = 1,40 m

fcd = 25000 kN/m²
fyd = 434782,61 kN/m²
l = 14,5 m
b f = 3,50 m
bw = 0,40 m
d’ = 0,10 m

Determinação da posição da linha neutra


Md
x  1,25d 1  1 

0,425b f d 2 fcd

x = 8,96 cm < x3-4 = 0,628d
x/d = 8,96/140 = 0,06 < 0,45

  x = 0,0896 m = 8,96 cm


 0,8x ≤ hf
OK
OK

OK

A viga não está no domínio 4 e não necessita de armadura dupla, a ruptura será dúctil e a
armadura econômica. Calcula-se, então, a armadura necessária para esta solicitação,
segundo a equação como segue:
As 

M sd
 As = 0,011446 m² = 114,46 cm²
f yd  d  0,4 x 
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Asmin = 0,164% x Ac = 7,87 cm² < As
Cálculo do número de barras. Aço CA-50 com bitola de 32 mm A = 8 cm²
Nbarras = As/ A ~ 15 barras de 32 mm

5.1.2.1.1

Verificação quanto à fadiga

Verificação da fadiga do concreto em compressão

 c  f  c,max  f cd , fad
Onde:

f cd , fad  0,45 f cd

c 

1
1,5  0,5

 c1
 c2

c

é um fator que considera o gradiente de

tensões de compressão no concreto;
 c1 é o menor valor, em módulo, da tensão de compressão a uma distância não maior que
300 mm da face sob a combinação relevante de cargas;
 c 2 é o maior valor, em módulo, da tensão de compressão a uma distância não maior que
300 mm da face sob a combinação de carga usada para cálculo de  c1 .
Valores dos momentos
Mgk = 1764,20 kNm
Mqkmax = 2937,90 kNm
Mqkmin = 0 tfm/m
 = 0,5 para verificação da viga, assim:
Mserv,min = 1,00 x 1764,20 = 1764,20 kNm
Mserv,max = 1,00 x 1764,20 + 0,5 x 2937,90 = 3233,15 kNm

f cd , fad  11,25 MPa

 c 2  8,815 MPa
 c1  4,117 MPa

c  0,79
Assim, c c,max  6,96 MPa  f cd , fad
Dimensionamento atende.
Verificação da fadiga na armadura

 f  Ss  f sd , fad
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Mgk = 1764,20 kNm
Mqkmax = 2937,90 kNm
Mqkmin = 0 tfm/m
 = 0,5 para verificação da viga, assim:
Mserv,min = 1,00 x 1764,20 = 1764,20 kNm
Mserv,max = 1,00 x 1764,20 + 0,5 x 2937,90 = 3233,15 kNm

 s,max  88,819 MPa
 s,min  48,465 MPa

 Ss  40,35 MPa
Para bitola de 32 mm temos que f sd , fad 165 MPa , logo o dimensionamento atende não
necessário alterar a área de aço.

5.1.2.1.2 Verificação quanto à fissuração
Determinação da tensão de tração na armadura
Mgk = 1764,20 kNm
Mqkmax = 2937,90 kNm
Mqkmin = 0 tfm/m
 = 0,5 para verificação da viga, assim:
Mserv,min = 1,00 x 1764,20 = 1764,20 kNm
Mserv,max = 1,00 x 1764,20 + 0,5 x 2937,90 = 3233,15 kNm

 s,max  86,84 MPa

Para bitola de 32 mm a NBR 6118 determina que  s ,max  280 MPa e Smáx = 30 cm, logo o
dimensionamento atende.

5.1.2.2.

Dimensionamento da Viga ao Cortante

Para o dimensionamento da viga ao esforço cortante existem dois modelos de cálculos,
modelo I e modelo II, segundo Bastos no modelo I a NBR 6118 (item 17.4.2.2) adota a treliça
clássica de Ritter-Mörch, ao admitir o ângulo de 45º entre as diagonais comprimidas de
concreto (bielas de compressão) e o eixo longitudinal do elemento estrutural, e a parcela
complementar Vc tem valor constante, independentemente da força cortante solicitante Vsd. Já
no modelo II a NBR 6118 (item 17.4.2.3) adota a treliça generalizada pois admite que o
ângulo de inclinação das diagonais de compressão varie livremente entre 30º e 45º e que a
parcela complementar Vc sofra redução com o aumento de Vsd.
Neste projeto será adotado o cálculo do modelo I, que é a seguinte:
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Vsd = esforço cortante solicitante na viga;
Vc = parcela do esforço cortante que é absorvido pelos mecanismos complementares da
treliça;
Vrd2 = força cortante relativa à biela comprimida do concreto;
Vrd3 = máxima força cortante resistente de cálculo, relativa à ruptura da diagonal tracionada;
Vwd = parcela do esforço cortante que é absorvido pela armadura;
Asw = área da armadura transversal;
Assim temos as seguintes relações:

Asw
V
 wd
S
39,2.d

Vsd  Vrd 2

Vrd 3  Vsw  Vc

fck 

Vrd 2  0,27.1 
. f cd .bw .d
 250 
Vc  0,09.3 f ck .bw .d
2

Vsw  Vsd  Vc

Onde S é o espaçamento da armadura transversal
Essas equações são válidas para estribo a 90º e aço CA-50 ou CA-60. Para dimensionar a
viga, iremos tomar o máximo cortante por trecho, sendo a viga dividida em 3 trechos, essa
metodologia é adotada por questões de economia de armadura.
Tabela 5.3: Dimensionamento da viga ao cortante
Vrd2
Trecho Vsd (kN)
Vc (kN)
Vsw (kN)
(kN)
1
1945,95 2623,86 435,27091 1510,6791
2
955,515 2623,86 435,27091 520,24409
3
1945,95 2623,86 435,27091 1510,6791

5.1.2.2.1

Asw/s
(cm²/m)
34,10
11,74
34,10

Verificação da armadura em relação à fadiga

Para a fadiga da armadura transversal, analisamos a armadura de cada trecho e através de
um esquema de cálculo semelhante à fadiga para a armadura de flexão, determinamos a
máxima variação da tensão de cisalhamento para podermos compará-la com a máxima
permitida para o aço através da mesma tabela mencionada para flexão.

Vserv,max  Vg  1Vq max
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onde:
Vg = esforço cortante devido à carga permanente, sem majoração;

Vq max = esforço cortante máximo devido à carga móvel;
Vq min = esforço cortante mínimo devido à carga móvel.
 sw,max 
 sw,min 

Vserv,max  0,5Vc
0,9 Aswd
Vserv,min  0,5Vc
0,9 Aswd

 sw   sw,max   sw,min

f s , fad,min  85 MPa

Tabela 5.4: Cálculo cortante máxima e mínima
Trecho
Vg
Vqmin
Vqmax Vservmin Vservmax
1
480
-189,9
865,3
574,95
912,65
2
-152
-499,4
416,7
-401,7
56,35
3
-480
-865,3
499,4
-912,65
-230,3
Tabela 5.5: Determinação das tensões
Trecho
Vserv,máx
Vserv,mín
s max
s min
Ds (Mpa)
Kfad
1
912,65
480
20,04
7,56
124,74
1,47
2
-57,95
96,8
-23,07
-10,12
-129,56
1,52
3
-480
-47,35
-20,11
-7,64
-124,74
1,47
Tabela 5.5: Determinação do espaçamento
Asw/s
Asw
Trecho
(cm²/m)
corrigido
1
34,10
50,05
2
11,74
17,90
3
34,10
50,05

S calc
(cm)
5,00
13,97
5,00

Sreal
(cm)
5
13
5

Para o cálculo do espaçamento foi considerado para o estribo a utilização de barra com bitola
de 12,5 mm.

5.1.2.3.

Armadura de pele

Segundo a NBR-6118/2014, item 17.3.5.2.3, as vigas com altura superior a 60 cm devem
possuir uma armadura de pele computada como 0,10% Ac,alma em cada face da alma da viga
sendo composta por barras de alta aderência com espaçamento não superior a 20 cm.
Assim:
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As, pele  0,001bw  h  0,00140  150  6 cm²
Visando atender a este critério será adotado 8 barras de 10 mm, logo temos em cada face

As , pele  6,4 cm²

5.1.2.4.

Armaduras de ligação mesa-alma

Essa armadura tem a finalidade de garantir a ligação da mesa com a alma em vigas T, já que
o plano existente entre elas está sujeito a uma alta tensão de cisalhamento e para que não
ocorra a ruptura uma armadura de costura deve ser disposta. Neste projeto, consideramos
que a laje está ligada monoliticamente à longarina e assim temos a condição acima citada,
logo adotaremos tal armadura. Devido à alta taxa de armadura transversal da laje para o
momento negativo, e tendo em vista que esta auxilia na ligação mesa/alma, iremos adotar a
armadura mínima de costura recomendada pela norma.
Ascostura = 1,5 cm²/m

5.1.3. Transversinas
As transversinas são vigas transversais ao eixo longitudinal da ponte, sua função é impedir a
rotação da longarina em torno de seu eixo longitudinal. Estas podem ser ligadas ou
desligadas da laje, quando estão ligadas atuam também absorvendo parte da carga oriunda
da laje, quando estão desligadas possuem somente a função de travamento das longarinas.
Neste projeto foi considerado que as transversinas são desligadas da laje. Com esta escolha,
a laje passa a estar apenas conectada com as longarinas.
Com tal consideração, as transversinas passam a estar apenas submetidas ao seu peso
próprio e também aos momentos fletores em sua sessão transversal, originados pelas
longarinas.
Para o dimensionamento destas, foi proposta uma simplificação do problema, que consiste
em tomar a diferença entre momentos negativos nas seções de apoio laje/viga, porque na
verdade é essa diferença de momentos que irá tender a girar a longarina e será resistido pela
transversina.
Quando a longarina está somente submetida ao peso próprio da estrutura, não existe essa
tendência de giro, visto que ocorre a compensação das áreas, logo o grande motivador desse
giro da longarina é a carga móvel, que ao passar sobre o tabuleiro gera momentos torçores
na longarina e assim ela gira. Enfim, para então se dimensionar com base nessas
considerações adotou-se para o momento positivo somente o peso próprio da estrutura, visto
que este não possui muita importância, e para o momento negativo tomou-se a variação de
momentos na laje submetida somente ao seu peso próprio e submetida ao seu peso próprio
mais carga móvel, já que como citado é essa variação de momentos que tenderá ao giro a
longarina, apesar de mesmo com essa consideração não está totalmente plausível este
cálculo, porque a laje ao ser submetida ao carregamento móvel distribui essa carga e não
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poderia uma laje estar submetida e outra ao lado estar somente submetida ao seu peso
próprio, ocorreria um compartilhamento de momentos.
Solicitações devido à carga permanente
Peso próprio: PP = 0,32 x 25 = 8 kN/m

Figura 5.25: Carregamento da transversina

Armadura de flexão
fck = 35 MPa
fyk = 500 MPa
Msd = 9,94 kNm
h = 0,90 m
d = 0,80 m
Determinação da posição da linha neutra

Md
x  1,25d 1  1 

0,425bw d 2 fcd


x = 0,29 cm < x3-4 = 0,628d
x/d = 0,29/80 = 0,003 < 0,45
As 

fcd = 25000 kN/m²
fyd = 434782,61 kN/m²
l=5m
bw = 0,25 m
d’ = 0,10 m

  x = 0,0029 m = 0,29 cm



0,8x ≤ d
OK
OK

OK

M sd
 As = 0,33 cm²
f yd  d  0,4 x 
Asmin = 0,164% x Ac = 2,62 cm² > As, assim será utilizado Asmin.

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

Drª. Ermetina Macêdo Cirillo Pereira
Procuradora Jurídica.

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

O presente Edital de Licitação foi
analisado pela Controladoria
Municipal

Prefeitura de São
Desidério
CPL

Gelvania de Araújo Ferreira Viana
Controladora Interna

Fls. ____________

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO– ESTADO DA BAHIA
CNPJ Nº 13.6545.436/0001-6013.654.454/0001-28

________________
Assinatura

Cálculo do número de barras. Aço CA-50 com bitola de 10 mm A = 0,8 cm²
Nbarras = As/ A ~ 4 barras de 10 mm
Armadura de flexão para o momento negativo
Para o dimensionamento ao momento negativo realizamos a consideração mencionada
acima, ou seja, tomar a diferença entre os momentos da laje, calculados pelo método de Rush
com o momento da laje submetida somente ao seu peso próprio.
Assim, foi calculado essa variação de momentos entre a laje em balanço e a laje central, para
tomar a maior entre elas.
Para primeira situação temos um momento na laje devido somente ao seu peso próprio de
26,86 kN.m e devido à carga móvel, com o uso das tabelas de Rush, igual a 134,55 kN.m, nos
dando uma variação de 107,69 kN.m. Já na segunda a laje em balanço possui um momento
no apoio de 99,30 kN.m, que nos leva a uma variação de 72,44 kN.m, logo adotaremos a
maior, 107,69 kN.m. Este momento como vêm de cálculos anteriores já está majorado, mas
necessitamos multiplicar pelo vão de influência de uma transversina, já que a laje nos dá um
momento fletor por metro.
Assim, Msd = 107,69 x 4,83 + 14,1 x 1,4= 539,88 kNm

Md
x  1,25d 1  1 

0,425bw d 2 fcd


x/d = 17,39/80 = 0,22 < 0,45
As 

  x = 0,1739 m = 17,39 cm



x = 17,39 cm < x3-4 = 0,628d
OK

OK

M sd
 As = 0,001699 m²/m = 16,99 cm²
f yd  d  0,4 x  Asmin = 0,164% x Ac = 3,69 cm² < As
Cálculo do número de barras. Aço CA-50 com bitola de 25 mm A

= 5,00 cm²
Nbarras = As/ A ~ 4 barras de 25 mm
Dimensionamento da transversina ao cortante
Para determinar um cortante de cálculo iremos somar ao cortante devido ao peso próprio uma
parcela oriunda do momento fletor, que será o valor da variação adotada para o momento
negativo dividida pelo comprimento da transversina.
Esforço cortante = 233,41 kN
Vsd (kN)

Vrd2 (kN)

Vc (kN)

Vsw (kN)

233,41

1161

192,59

40,81

Asw,min  6

3

f ck
f yk

Asw/s
(cm²/m)
0,92

Área de armadura mínima para um espaçamento de 100
cm e estribos a 90º.

2

bw  3,20 cm ² / m
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Espaçamento máximo.
Smax = 30 cm
Espaçamento máximo calculado pela taxa, para bitola de 8,0 mm e área = 0,5:
Smax = 50 cm, assim será utilizado Smax = 30 cm.

5.1.3.1.

Verificação da fadiga

Como a transversina está desligada da laje não temos variação de tensões de momento fletor
ou esforço cortante que poderia nos levar a uma fadiga..

5.1.3.2.

Armadura de pele

Segundo a NBR-6118/2014, item 17.3.5.2.3, as vigas com altura superior a 60 cm devem
possuir uma armadura de pele computada como em cada face da alma da viga sendo
composta por barras de alta aderência com espaçamento não superior a 20 cm.
Assim:

As, pele  0,001bw  h  0,00125  90  2,25 cm²

Visando atender a este critério será adotado 5 barras de 8 mm, logo temos em cada face

As , pele  2,5 cm²
5.2. DIMENSIONAMENTO DA MESOESTRUTURA

5.2.1. Dimensionamento dos Apoios
Os aparelhos de apoio são responsáveis por transmitir os esforços da superestrutura para a
mesoestrutura, usualmente são catalogados pelo seu grau de liberdade e material de
composição.
Em nosso projeto, decidimos utilizar aparelho de Elastômero Fretado, usualmente conhecido
por neoprene, sendo este constituído por placas de aço e camadas de borracha sintética.
Optamos pela utilização do aparelho de neoprene por se tratar de um apoio de baixo custo
em comparação às demais soluções, por absorver bem os efeitos dinâmicos em nossa
estrutura e pela sua facilidade de montagem.
Para o dimensionamento do nosso aparelho, por não haver um documento normativo
Brasileiro que abrange a utilização do neoprene, adotamos as recomendações da norma
alemã DIN 4141-14.
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Figura 5.26: Aparelho de Neoprene

Primeiramente, definiremos as cargas atuantes nos apoios, para uma faixa de 14,5 metros
de comprimento, o que abrange as cargas suportadas pelos apoios.
Cargas permanentes:
Viga = 0,4 x 7,25 x 25 = 72,50 kN;
Guarda corpo = 0,15 x 7,25 x 25 = 27,19 kN
Guarda roda = 0,23 x 7,25 x 25 = 41,69 kN;
Transversina = 0,25 x 2,5 x 25 x 2 = 31,26 kN
Cargas distribuídas:
 Laje = 0,20 x 7,25 x 25 = 36,25 kN/m;
 Passeio = 0,10 x 7,25 x 24 = 17,40 kN/m;
 Revestimento = 0,106 x 7,25 x 26 = 19,98 kN/m.

Com esta configuração de forças chegamos às seguintes reações:
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Figura 5.27: Momento fletor no neoprene (carga permanente)

As cargas móveis geram nesta mesma análise as seguintes cargas:
 Passeio = 3 x 7,25 = 21,75 kN/m;
 Tabuleiro = 5 x 7,25 = 36,25 kN/m;
 Tabuleiro entre carros = 5 x 1,25 = 6,25 kN/m
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Figura 5.28: Momento fletor no neoprene (carga móvel)

Assim temos o seguinte carregamento:
Nd = 460,10 x 1,35 + 565,10 x 1,50 = 1.468,78 kN
Seleção e dimensionamento do aparelho de apoio
Primeiramente, consideraremos a tensão máxima vertical em nosso apoio mais solicitado,
já considerando as cargas permanentes e móveis.

Figura 5.29: Tabela para dimensionamento do neopreme

Para a necessidade do nosso projeto, utilizaremos as dimensões a-b = 300-400 mm.
Inicialmente vamos considerar um aparelho baixo com 5 camadas.
Observando o exemplo dos catálogos dos fabricantes, como GUMBA, SPEBA, SBT, que
seguem os parâmetros da norma alemã DIN 4141-14, apoio de Elastomero Fretado.
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Figura 5.30: Catálogo dos fabricantes

Verificação do modelo
Com o aparelho selecionado, verificaremos se suas dimensões e características são
suficientes para absorver as solicitações de nossa estrutura.
Dados de entrada:
 Dimensão na direção longitudinal da ponte a = 30 cm;
 Dimensão na direção transversal da ponte b = 40 cm;
 Espessura de uma camada de neoprene t = 0,8 cm;
 Número de camadas de neoprene n = 5;
 Módulo de elasticidade transversal G = 0,1 ± 0,02 kN/cm²;
 Força longitudinal de frenagem ou aceleração 135 kN (frenagem calculada no item 5.2.4);
 Cobrimento do Neoprene t/2  c, c  0,25 mm, portanto c = 0,4 cm.

Tensões normais de compressão

 c,max 

N max
1.468,78
 1,5 kN / cm²   c,max 
 1,28 kN / cm²
(a  2c)  (b  2c)
(30  2  0,4)  (40  2  0,4)
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Tensão de cisalhamento da força normal

Fator de forma 

a'b'
 ff
2  t  (a'b' )

Onde:
a’ = a - 2c = 29,2 cm
b’ = b - 2c = 39,2 cm
Assim, ff  10,46

Tn  0,3 kN / cm²  Tn  1,5 
Dh 

 c,max
 0,18 kN / cm²
ff

 c,max  (nt  2c)
 0,25  h  1,125  Dh  0,77
4  G  ff  3 c,max

Verificação da esbeltez e espessura mínima
a'
 5,84 cm  h  4,5 cm
5
a'
h
 2,92 cm  h  4,5 cm
10
h

Verificação à flambagem
nt 

a'
 5,84 cm  nt  5  0,8  4
5

Verificação à deformabilidade
Def 

nt
 0,035 cm
G  a'b'

Dimensões do aparelho
Altura total de neoprene T = 4,5 cm;
Altura total do aparelho d = 2 x c + n x s + (n-1) x t = 5,5 cm

5.2.2. Dimensionamento da Viga de Travessa
A viga travessa receberá toda carga do pavimento, laje e cargas móveis. Esta viga tem
a função de combater a flambagem do pilar e ao mesmo tempo absorver cargas dinâmicas.
A viga travessa está submetida ao mesmo carregamento do aparelho de apoio acrescidas as
cargas referentes ao vento e a correnteza da água.
Assim temos a seguinte solicitação na viga travessa: Nd = 1.468,78 kN, ressalta-se que esta
carga é aplicada em dois pontos na viga

5.2.2.1.

Definição das Cargas de Vento

A pressão do vento deve ser determinada utilizando a NBR 6123 – Forças devidas ao vento
em edificações de 1988. Pfeil (1980) sugere para pequenas pontes uma simplificação:
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a) Para ponte descarregada considerar uma pressão de 1,5 kN/m²;
b) Para ponte carregada considerar uma pressão de 1,0 kN/m².

Considerando o exposto acima obtemos o seguinte resultado:
a) Para ponte descarregada considerar uma pressão de 1,5 kN/m²;
C arg a de vento  1,5 7,5  (1,20  1,10)  25,88 kN
b) Para ponte carregada considerar uma pressão de 1,0 kN/m².
C arg a de vento  1,0 7,5  (1,20  1,10  0,9  0,10)  24,75 kN

5.2.2.2.

Definição da carga devido à pressão da água em movimento

Segundo a NBR 7187 a pressão da água em movimento sobre os pilares e elementos das
fundações pode ser determinada através da expressão:
P  k  v²
onde:


P é a pressão estática equivalente em (kN/m²);



v é a velocidade da água em (m/s);

 k é um coeficiente adimensional, cujo valor varia conforme forma da seção transversal do
elemento incidente e ângulo de incidência da corrente d’água. A Figura 2.13 apresenta os
coeficientes k para três formas de seção transversal diferentes.

Figura 5.31: Valores de coeficientes k obtidos experimentalmente

O rio Pau-de-Óleo por se tratar de um rio com pequena vazão foi tomado uma média da
velocidade de suas águas igual a 4 m/s. Com a pressão das águas podemos calcular a carga
linear ao longo da altura do pilar multiplicando por sua largura, no carregamento do pórtico
considerou-se todo o pilar submetido ao esforço das águas.
P  0,71 4²  11,36 kN / m²  q  11,36  0,5  5,68 kN / m
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5.2.2.3.

Fls. ____________
________________
Assinatura

Carregamento na travessa

Para dimensionar a Travessa será considerado que ela juntamente com os pilares forma um
pórtico e este recebe todo o carregamento da superestrutura, carga de vendo, força das
águas. O resultado da análise deste pórtico servirá para o dimensionamento da travessa,
pilares e de todos os elementos da infraestrutura (blocos e estacas).
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Figura 5.32: Carregamento do Pórtico Viga Travessa-Pilar

5.2.2.4.

Dimensionamento da Armadura de Flexão

Armadura Positiva
fck = 30 MPa
fyk = 500 MPa
Msd = 14,84 kNm
h = 0,90 m
d = 0,80 m
Determinação da posição da linha neutra


Md
x  1,25d 1  1 

0,425b f d 2 fcd

x/d = 0,255/80 = 0,00318 < 0,45

fcd = 21428 kN/m²
fyd = 434782,61 kN/m²
l = 10,30 m
bw = 0,50 m
d’ = 0,10 m

  x = 0,00255 m = 0,255 cm


 x = 0,255 cm < x3-4 = 0,628d
OK

OK

M sd
 As = 0,0000427 m² = 0,427 cm²
f yd  d  0,4 x 
Asmin = 0,15% x Ac = 6,75 cm² > As
Cálculo do número de barras. Aço CA-50 com bitola de 12,5 mm A = 1,25 cm²
Nbarras = As/ A = 5,4 ~ 6 barras de 12,5 mm.
As 
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Armadura Negativa
fck = 30 MPa
fyk = 500 MPa
Msd = - 55,30 kNm
h = 0,90 m
d = 0,80 m
Determinação da posição da linha neutra


Md
x  1,25d 1  1 

0,425b f d 2 fcd

x/d = 0,953/80 = 0,0119 < 0,45

________________
Assinatura

fcd = 21428 kN/m²
fyd = 434782,61 kN/m²
l = 10,30 m
bw = 0,50 m
d’ = 0,10 m

  x = 0,00953 m = 0,953 cm


 x = 0,953 cm < x3-4 = 0,628d
OK

OK

M sd
 As = 0,0001597 m² = 1,597 cm²
f yd  d  0,4 x 
Asmin = 0,15% x Ac = 6,75 cm² > As
Cálculo do número de barras. Aço CA-50 com bitola de 12,5 mm A = 1,25 cm²
Nbarras = As/ A = 5,4 ~ 6 barras de 12,5 mm.
As 

5.2.2.5.

Dimensionamento da travessa ao cortante

Para o dimensionamento da transversina ao esforço cortante será adotado o mesmo
procedimento utilizado no dimensionamento da viga
Assim temos as seguintes relações:

fck 

Vrd 2  0,27.1 
. f cd .bw .d
 250 

Vsd  Vrd 2

Vc  0,09.3 f ck .bw .d
2

Asw
V
 wd
S
39,2.d

Vrd 3  Vsw  Vc

Onde S é o
espaçamento da armadura transversal
Vsw  Vsd  Vc
Essas equações são válidas para estribo a 90º e aço CA-50 ou CA-60.
Assim obtemos os seguintes valores.
Vsd (kN) Vrd2 (kN)
Vc (kN)
45,22
2036,5714 347,57618

Como o valor de Vc é maior que o esforço solicitante será utilizado estribos de 8 mm a cada
30 cm.
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5.2.2.6.
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Armadura de pele

Segundo a NBR-6118/2014, item 17.3.5.2.3, as vigas com altura superior a 60 cm devem
possuir uma armadura de pele computada como 0,10 % Ac,alma em cada face da alma da viga
sendo composta por barras de alta aderência com espaçamento não superior a 20 cm.
Assim:

As, pele  0,001bw  h  0,00150  90  4,5 cm²

Visando atender a este critério será adotado 6 barras de 10 mm, logo temos em cada face
As , pele  5,8 cm² .

5.2.3. Dimensionamento do Pilar
Neste projeto, será utilizado pilares de seção quadrada, para facilitar os cálculos e combater
melhor os efeitos de flambagem em todas as direções, bem como a execução de uma cortina
que servirá para contenção do aterro e travamento do pilar.

5.2.3.1.

Verificação à Flambagem

A verificação do índice de esbeltez de peças comprimidas é de vital importância para um
projeto, de modo que existe a real possibilidade da peça analisada, neste caso o pilar,
suportar as solicitações pela sua seção e características dos materiais, porém entrando em
estado de ruína devido as solicitações de flambagem. Para este projeto, foi utilizado pilares de
dimensões 0,5 m x 0,5 m x 2,0 m.
Como o pilar é de seção quadrada temos:

x   y   
Onde:

le
i

  é o índice de esbeltez da peça;


l e é o comprimento equivalente do elemento comprimido;



i é o raio de giração transversal.

Para seção retangular ou quadrada temos:

i

h
12



0,50

 0,144

12

Para nosso projeto le = 2,50 m. Assim   17,36
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De acordo com o item 15.8.1 da norma NBR 6118 (ABNT 2014), os pilares devem respeitar o
limite máximo de esbeltez menor ou igual a 200.
Pode-se classificar este pilar como pilar curto:   35 .

5.2.3.2.

Definição das cargas

Os pilares foram dimensionados na região mais solicitada, facilitando assim os cálculos e
garantindo a segurança de toda a estrutura. Como os pilares apresentam as mesmas
condições de contorno e estão submetidos aos mesmos esforços solicitantes não haverá
diferença no dimensionamento dos mesmos. Para o dimensionamento da armadura dos
pilares, foi utilizado o método dos ábacos, proposto por Montoya (Musso Júnior, 2011).

5.2.3.3.

5.2.3 Análise do Pilar

Dados:

N sd  1112,4 1,4  1.557,36 kN

M sd  34,10 1,4  47,74 kNm

Para o pilar da extremidade observamos uma flexão composta oblíqua, devido às cargas
longitudinais e transversais à ponte. As cargas transversais foram obtidas acima, desta forma,
uma nova análise é necessária, desta vez uma observação no corte longitudinal da ponte
aponta uma carga horizontal devido à frenagem de veículos e ao empuxo de terra, que
obteremos a seguir.

5.2.3.4.

Carga de frenagem

Segunda a NBR 7187, existe uma força aplicada à superfície do pavimento oriunda da
frenagem de veículos, desta forma a norma recomenda considerar esta força sendo a maior
das duas apresentadas a seguir.
a) 5% do peso do carregamento do tabuleiro com as cargas móveis distribuídas
F1  10,1 5 15 

5
 37,88 kN
100

b) 30% do peso do trem-tipo
F2  450 

5.2.3.5.

30
 135 kN
100

Empuxo de terra

Empuxo de terra na cortina de fechamento
Nesta ponte, as vigas de fechamento nas extremidades têm 10,10 m de largura e 1,20 m de
altura. O empuxo de terra sobre as mesmas, de acordo com a teoria de Rankine, será:
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1
1 1
E  .K a . .b.h 2   18 10,10 1,2 2  43,63 kN
2
2 3

O empuxo devido à carga móvel sobre o aterro de acesso pode ser calculado considerando o
carregamento uniformemente distribuído e cujo valor pode ser estimado transformando o peso
do veículo-tipo em um carregamento equivalente uniformemente distribuído, o qual deve ser
composto com a carga de multidão q.
Peso do veículo
450
qv 

 25 kN / m²
área de projeção do veículo 3  6

q

q v  3  q  (b  3) 25  3  5  (10,10  3)

 10,94 kN / m²
b
10,10

Sendo o carregamento uniformemente distribuído sobre o aterro, o empuxo horizontal na viga
de fechamento, devido à carga móvel, vale:
1
E q  k a .q.b.h   10,94  10,10  1,2  44,19 kN
3

Empuxo de terra no Pilar
Para o caso de pilares situados em saias de aterro, as normas adotam uma largura majorada
do pilar para levar em conta um efeito de arco do solo, o qual aumenta a área de reação do
pilar ao deslocamento do aterro. Essa largura ideal (b i) é fixada na norma brasileira como três
vezes o diâmetro do pilar, desde que este valor seja inferior à distância transversal entre os
eixos dos pilares. Na ponte em estudo, a largura ideal vale bi = 3 x 0,56 (área circular
equivalente a seção do pilar) = 1,68 m, valor este inferior à distância transversal entre os
eixos dos pilares, que vale 5 m.
Conhecida a largura ideal e sabendo que a altura de terra no pilar 2,0 m, obtêm-se os
seguintes valores para os empuxos ativos:
1
1
E  .K a . .b.h 2   1,0  18  1,68  2,0 2  60,48 kN
2
2

Figura 5.33: Carga de frenagem e empuxo de terra no pilar

Logo:
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Msd’= 465,8 x 1,4 = 652,12 kNm

5.2.3.6.

Armadura longitudinal

Esforços de projeto:

N sd  1.557,36 kN

M sd  47,74 kNm

M sd '  652,12 kNm

d 

Nd
f cd . Ac

d 

1557,36
47,74
652,12
 0,29  hd 
 0,017  bd 
 0,24
2
2
21428,6  0,5
21428,6  0,5  0,5
21428,6  0,5 2  0,5

M hd 

M sd
f cd . Ac .h

M bd 

M sd '
f cd . Ac .b

Como  d  0,4 analisa-se o primeiro quadrante, entrando com os
encontramos   0,85 .



 hd  0,017

e

 bd  0,24

As  f yd

, assim As  104,73 cm² .
Ac  f cd
Do acordo com a NBR 6116 (ABNT, 2014) item 18.4.2 a bitola a ser utilizada deve respeitar
os seguintes limites.
 10mm

l  1
 8  b  62,5 mm
Será adotado um diâmetro de 32 mm, assim teremos um novo número de bitolas, sendo este:
A 104,73
n s 
 13,09  16 barras
A
8
Será utilizado 5 barras de 32 mm em cada face do pilar
Com

podemos aplicar a equação  

Verificação da Armadura longitudinal
Na NBR 6118 (ABNT, 2014) item 17.3.5.3 é apresentado às diretrizes para a determinação
das armaduras mínimas e máximas dos pilares de concreto armado.

As,min  0,04% Ac
As , min  0,15 

Nd
 0,04% Ac
f yd

As,min  5,37 cm²  1cm²
As,max  8%  Ac  200 cm²

As,max  As

O espaçamento deve ser igual em todas as 4 direções, sendo este:
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el 
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b  l  2t  2  c nom
 9,8 cm
4

400mm
el ,máx  
2  b  100cm
O espaçamento mínimo entre as faces das barras longitudinais deve ser
20mm
20 mm


sl  l
sl  32 mm
1,2  d
22,8 mm

max

Para este projeto

5.2.3.7.

sl  98  32  66mm  32mm

Armadura transversal

Segundo a NBR 6118 (ABNT, 2014), item 18.4.3 faz-se necessária a determinação da uma
armadura transversal de pilares, para isto, leva-se em conta o diâmetro nominal da bitola da
armadura longitudinal e o tipo de aço a ser utilizado.
5mm

t   1
 4   l  8mm
Assim será utilizado t  8 mm
O espaçamento na direção do eixo do pilar pode é determinada a seguir.
200mm

et  b  500mm
12    384mm
l

Portanto,

et  20 mm .

5.3. DIMENSIONAMENTO DA INFRAESTRUTURA

5.3.1. Dimensionamento das Estacas
Existem vários métodos que são utilizados para o dimensionamento das estacas, dentre eles
o método de Décourt-Quaresma (1978), este último foi o utilizado neste projeto. A norma NBR
6118 (ABNT, 2014) no item 7.3.3, nos esclarece que os métodos semimpíricos - relacionam
resultados de ensaios com tensões admissíveis ou tensões resistentes de projeto. Este
método leva em conta a resistência de ponta e a resistência lateral da estaca.
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Cálculo do coeficiente de segurança

É usual o cálculo do coeficiente de segurança, sendo este obtido através da equação
seguinte:

Fs  Fp  F f  Fd  Fpw
onde:
Fp = Coeficiente de segurança relativo aos parâmetros do solo (é 1,1 para o atrito lateral; 1,35
para a resistência de ponta );
Ff = Coeficiente de segurança relativo à formulação adotada (1,0 );
Fd = Coeficiente de segurança para evitar recalques excessivos (é 1 para o atrito lateral; 2,5
para a resistência de ponta );
Fw = Coeficiente de segurança relativo à carga de trabalho da estaca (1,2 ).
Para a resistência lateral, temos:

Fs  1,3
Para a resistência de ponta, temos:

Fs  4,0
5.3.1.2.

Método semimpírico de Décourt e Quaresma

Para este projeto foram utilizadas, estacas do tipo raiz, com diâmetro de 41 cm e profundidade de
10 m.
Determinação da resistência de ponta

R p  Ap  rp
Onde:
R p é a resistência de ponta da estaca;

A p é a área da seção transversal da ponta da estaca em metro quadrado;
r p é a pressão de ponta obtida através da seguinte relação: rp  C( N ' spt) p
Em que:
N' spt = valor médio do SPT de ponta, em N na profundidade, N superior e N inferior;
C = valor obtido por tabela. No nosso caso, como a camada da ponta é areia, C  400 KPa
Com a análise do resultado ( N ' spt) p  30 , assim:

rp  12000KPa
Rp 

1.584,30
 396,07 kN
4

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

Drª. Ermetina Macêdo Cirillo Pereira
Procuradora Jurídica.

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

O presente Edital de Licitação foi
analisado pela Controladoria
Municipal

Prefeitura de São
Desidério
CPL

Gelvania de Araújo Ferreira Viana
Controladora Interna

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO– ESTADO DA BAHIA
CNPJ Nº 13.6545.436/0001-6013.654.454/0001-28

Fls. ____________
________________
Assinatura

Determinação da resistência lateral

Rl  U  L  rl
Em que:

Rl = resistência lateral da estaca;
U = perímetro da seção transversal do fuste;
L = comprimento do fuste da estaca menos a altura do bloco;

rl = pressão lateral em KPa.
 ( N ' spt ) l 
rl  10
 1
3



Em que ( N ' spt ) l é o valor médio SPT ao longo do fuste.

( N 'spt )l  25

rl  93,33
Rl 

  0,41 9  93,33
 813,47 kN
1,3

O valor final da capacidade de carga da estaca é calculado pela seguinte relação:

R  R p  Rl

Como nossa estaca é hélice contínua,   0,50 e   1,5 .
R  1.418,24 kN

5.3.2. Blocos de Coroamento
Os blocos de coroamento são responsáveis por receber as cargas dos pilares e transferir para
as estacas. Optamos por calcular primeiramente as estacas, para que com suas dimensões, a
determinação da geometria do bloco de coroamento fosse facilitada. Para uma melhor
distribuição dos esforços recebidos dos pilares, optou-se por uma estrutura de bloco rígido de
concreto armado com 4 estacas. Neste projeto utilizou-se o método de Bielas e Tirantes para
a determinação das dimensões do bloco e suas armaduras.

5.3.2.1.

Método das Bielas Comprimidas

Em posse das características das estacas e da força normal solicitante podemos iniciar o
dimensionamento do bloco.
Dados;
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  41cm
N r1  1.418,24kN
N sd  1.557,36 kN
Com isso podemos inicialmente calcular a largura do bloco.

Figura 5.34: Dimensões do bloco de coroamento

a  3,5  2 c  3,5  0,4  2  0,15  1,70 m será usado a  2,0 m
l  1,3 m

Onde:
a = largura do bloco;
l = distância entre os eixos das estacas
ap = largura do pilar
Para que o bloco seja considerado um bloco rígido, devemos obedecer a seguinte restrição:
h

a  ap 200  50

 50 cm
3
3

Para o cálculo da distância entre a face superior do bloco e o CG da armadura tracionada,
recomenda-se obedecer à restrição do ângulo da biela 40 ou 45    55º , para este caso,
fixamos 50º . Para um bloco de 4 estacas a equação que define “d” é:

 2 2 
d  tg   l  ap   0,88 m
 2 4 
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Figura 5.35: Determinação da altura do bloco

Como a estaca é engastada dentro do bloco, aumentamos a altura do mesmo em 10 cm,
assim:
h  0,88  0,1  0,98 m adotamos h  1,0 m
Assim o bloco tem as seguintes características
a  2,0 m

h  1,0 m
l  1,3 m
d  0,88 m

5.3.2.2.

Dimensionamento

Cargas atuante:
N sd 

1.557,36
 389,34kN
4

M sd  652,12 kNm

O momento fletor atuante no bloco é considerado como um par de forças que juntas formam
um binário, logo:

r 

652,12
 501,63 kN para o par de estacas, assim para cada estaca temos que
1,3

r / 2  250,82 kN .

O peso próprio do bloco pode ser calculado da seguinte maneira:
PP do bloco  1 2²  25  100kN
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Em cada estaca temos: PP do bloco em cada estaca  25kN
Carga solicitante de projeto.
Solici tan te  675,16 kN

As estacas quando trabalham em conjunto, perdem resistência pelo agrupamento das
mesmas, o modo mais prático de avaliar esta perda é utilizando a regra de Feld, que diz a
resistência da estaca deve ser reduzida de tantos (1/16) quantas forem as estacas vizinhas na
mesma fila ou diagonal, para 4 estacas a perda é de 18,75% (3 estacas), portanto a força
resistente em cada estaca é calculada abaixo.
Re sistência cada estaca  1.418,24  81,25%  1152,32 kN

5.3.2.2.1

Armadura de Tração

Calcularemos as tensões das bielas do bloco, junto ao pilar e junto à estaca respectivamente,
para verificarmos se o concreto resiste ao esmagamento das bielas à tração.

 c biela 

4  N sd
 1,84 kN / cm²  2,1 f cd  3,75 kN / cm²
ap  sen²

 c bloco 

N sd
 0,72 kN / cm²  0,85  f cd  1,52 kN / cm²
ae  sen²

Como o concreto resiste ao esmagamento à tração, basta calcularmos a carga T’ e a
armadura de tração.

T

N sd
 566,53 kN
tg

2
 T  400,60 kN
2
T'
Ast 
 9,21 cm ²
f yd

T '

9,21
 3 barras
3,15
 0,15%  b  h  0,15%  40 100  6 cm²

Para   20 mm  n 

As ,min

5.3.2.2.2

Armadura cortante

A dispensa de armadura transversal para a força cortante é permitida se:

Vsd  Vrd1
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A verificação do esforço cortante é feita numa seção de referência S2, distante “d/2” da face
do pilar.

Vsd  675,16 kN
Vrd1   rd  k  (1,2  40 )  bw  d
 rd  0,0375  3 f ck ²  0,069 kN / cm²
k  1,6  d  0,72  1, por tan to k  1



2  Ast  Ast
 0,0017
bw  d

Vrd1  0,069 1 (1,2  40  0,0017)  200  88  1.539,85 kN  Vsd
5.3.2.2.3

Armadura de pele

Asp  0,1%  b  h em cada face

b  est  2t  40  2 15  70 cm
Asp  0,1%  70 100  7 cm²
Para   12,50 mm

n

7
 6 barras
1,25

As  7,5 cm²
5.3.2.2.4
As sup 

Armadura de Suspensão

P
675,16

 2,07 cm ²
1,5  n  f yd 1,5  5  43,478

Para   12,5 mm , 5  6,25 cm² , portanto atende, desta forma

As  6,25 cm².
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Prefeitura de São Desidério - Secretaria de Infraestrutura
Obra: Construção de Ponte sobre o Rio Pau-de-Óleo
Preço base: Sinapi Janeiro/2017 com desoneração, SEINFRA versão 024.1 Desonerada, SICRO
DESONERADA Novembro/2016

Mês/Ano: Março/2017
BDI:

24,64%

Planilha Orçamentária
ITEM

CÓDIGO

FONTE

1.1

74209/1

SINAPI

AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE PLACA DE OBRA

1.2

73847/001

SINAPI

ALUGUEL DE CONTAINER/ESCRITORIO INCLUSIVE INSTALAÇÕES ELETRICA

1.3

C1630

1.0

QUANT.

PR. UNIT.(R$)

VALOR (R$)

SEINFRA LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO

4.160,77
m²

4,50

273,71

1.231,70

MÊS

4,00

507,81

2.031,24

217,92

4,12

897,83

Subtotal item 1.0

4.160,77

m²

MOVIMENTO DE TERRA

2.1

2S0110020

2.2

C0330

SICRO

Escavação carga transporte mat 1ª c. DMT 3000 a 5000 m com carregamento

SEINFRA ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO

3.0

8.014,15
m³

210,00

17,70

3.717,00

m³

65,00

66,11

4.297,15

Subtotal item 2.0

8.014,15

INFRAESTRUTURA

3.1

C4694

3.2

5651

3.3

C0215

3.5

UNID.

SERVIÇOS PRELIMINARES

2.0

3.4

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

C0850
C0461

SEINFRA ESTACA RAIZ DIÂMETRO 410mm

68.428,92
m

160,00

366,89

m²

8,00

38,59

308,72

SEINFRA Armadura CA-50A grossa D= 12,5 a 25,0mm

kg

612,00

7,25

4.437,00

SEINFRA CONCRETO USINADO FCK=25 MPA

m³

16,00

270,30

4.324,80

SEINFRA BOMBEAMENTO DE CONCRETO

m³

16,00

41,00

656,00

Subtotal item 3.0

68.428,92

SINAPI

4.0

Forma de madeira para Fundações - reaproveitamento 5X

MESOESTRUTURA

58.702,40

21.787,93

PILAR
4.1

C1399

SEINFRA Forma plana de chapa compensda plastificadame=12mm, utilização 5x

m²

4.2

C0216

SEINFRA Armadura CA-50A média D= 6,3 a 10,0mm

kg

31,00

6,67

206,77

4.3

C0215

SEINFRA Armadura CA-50A grossa D= 12,5 a 25,0mm

kg

1.230,00

7,25

8.917,50

SEINFRA CONCRETO USINADO FCK=30 MPA

m³

2,00

283,56

567,12

SEINFRA BOMBEAMENTO DE CONCRETO

m³

2,00

41,00

82,00

24,00

74,33

1.783,92

4.4
4.5

C0851
C0461

4,00

74,33

VIGA TRAVESSA

297,32

0,00

4.6

C1399

SEINFRA Forma plana de chapa compensda plastificadame=12mm, utilização 5x

m²

4.7

C0216

SEINFRA Armadura CA-50A média D= 6,3 a 10,0mm

kg

235,00

6,67

1.567,45

4.8

C0215

SEINFRA Armadura CA-50A grossa D= 12,5 a 25,0mm

kg

253,00

7,25

1.834,25

SEINFRA CONCRETO USINADO FCK=30 MPA

m³

10,00

283,56

2.835,60

SEINFRA BOMBEAMENTO DE CONCRETO

m³

10,00

41,00

410,00

dm³

40,00

82,15

3.286,00

Subtotal item 4.0

21.787,93

4.9

C0851

4.10

C0461

4.11

84154

SINAPE

Aparelho de apoio de neoprene fretado, fornecimento e aplicação
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SUPERESTRUTURA

143.607,33

VIGAS
5.1

C1399

5.2

2 S 03 119 01

5.3

C0216

SEINFRA Armadura CA-50A média D= 6,3 a 10,0mm

kg

5.4

C0215

SEINFRA Armadura CA-50A grossa D= 12,5 a 25,0mm

5.5

C0215

5.6

C0852

SEINFRA Forma plana de chapa compensda plastificadame=12mm, utilização 5x

m²

45,00

74,33

3.344,85

m³

102,00

51,29

5.231,58

556,00

6,67

3.708,52

kg

628,00

7,25

4.553,00

SEINFRA Armadura CA-50A grossa D= 12,5 a 25,0mm

kg

2.387,00

7,25

17.305,75

SEINFRA CONCRETO USINADO FCK=35 MPA

m³

16,00

295,46

4.727,36

m³

16,00

41,00

656,00

SICRO

Escoramento com madeira de OAE

5.7

C0461

SEINFRA BOMBEAMENTO DE CONCRETO

5.8

C1399

SEINFRA Forma plana de chapa compensda plastificadame=12mm, utilização 5x

m²

5.9

C0216

SEINFRA Armadura CA-50A média D= 6,3 a 10,0mm

kg

253,00

C0215

SEINFRA Armadura CA-50A grossa D= 12,5 a 25,0mm

kg

SEINFRA CONCRETO USINADO FCK=35 MPA

m³

TRANSVERSINA

5.10
5.11

C0852

10,00

74,33

743,30

6,67

1.687,51

224,00

7,25

1.624,00

4,50

295,46

1.329,57

160,00

74,33

11.892,80

LAJE

0,00

5.12

C1399

SEINFRA Forma plana de chapa compensda plastificadame=12mm, utilização 5x

m²

5.13

C0216

SEINFRA Armadura CA-50A média D= 6,3 a 10,0mm

kg

1.696,00

6,67

11.312,32

5.14

C0215

SEINFRA Armadura CA-50A grossa D= 12,5 a 25,0mm

kg

2.533,00

7,25

18.364,25

SEINFRA CONCRETO USINADO FCK=35 MPA

m³

42,00

295,46

12.409,32

SEINFRA BOMBEAMENTO DE CONCRETO

m³

42,00

41,00

1.722,00

4,88

38,59

188,32

66,00

5.15
5.16

C0852
C0461

LAJE DE TRANSIÇÃO
5.17

5651

5.18

95240

5.19

C0215

5.20

C0852

SINAPI

Forma de madeira comum - reaproveitamento 5X

SINAPI

Lastro de concreto, e = 3 cm, preparo mecânico, inclusos lançamento e adensamento.

0,00
m²

11,58

764,28

SEINFRA Armadura CA-50A grossa D= 12,5 a 25,0mm

kg

1.790,00

7,25

12.977,50

SEINFRA CONCRETO USINADO FCK=35 MPA

m³

13,20

295,46

3.900,07

SEINFRA BOMBEAMENTO DE CONCRETO

m³

13,20

41,00

541,20

m²

34,20

38,59

1.319,78

5.21

C0461

5.22

5651

5.23

C0216

SEINFRA Armadura CA-50A média D= 6,3 a 10,0mm

kg

76,00

6,67

506,92

5.24

C0215

SEINFRA Armadura CA-50A grossa D= 12,5 a 25,0mm

kg

1.845,00

7,25

13.376,25

SEINFRA CONCRETO USINADO FCK=35 MPA

m³

28,00

295,46

8.272,88

SEINFRA BOMBEAMENTO DE CONCRETO

m³

28,00

41,00

1.148,00

Subtotal item 5.0

143.607,33

GUARDA RODAS

5.25
5.26

C0852
C0461

SINAPI

6.0

Forma de madeira comum para Fundações - reaproveitamento 5X

0,00

ACABAMENTOS

40.260,24

6.1

2 S 03 991 01

SICRO

Dreno de PVC D=75 mm

unid

12,00

13,50

6.2

2 S 03 991 02

SICRO

Dreno de PVC D=100 mm

unid

12,00

13,97

167,64

6.3

2 S 03 510 50

SICRO

Fabricação de guarda-corpo tipo GM, moldado no local AC/BC

m

30,00

275,28

8.258,40

6.4

73844/001

SINAPE

Alvenaria de pedra argamassada

m³

70,00

452,46

31.672,20

Subtotal item 6.0

40.260,24

Custo TOTAL

162,00

R$

286.259,33

Custo TOTAL com BDI incluso R$

356.783,02
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Prefeitura de São Desidério - Secretaria de Infraestrutura
Obra: Construção de Ponte sobre o Rio Roda Velha
Preço base: Sinapi Janeiro/2017 com desoneração, SEINFRA versão 024.1 Desonerada, SICRO
DESONERADA Novembro/2016

Mês/Ano: Março/2017
BDI:

24,64%

Planilha Orçamentária
ITEM

CÓDIGO

FONTE

1.1

74209/1

SINAPI

AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE PLACA DE OBRA

1.2

73847/001

SINAPI

ALUGUEL DE CONTAINER/ESCRITORIO INCLUSIVE INSTALAÇÕES ELETRICA

1.3

C1630

1.0

SEINFRA LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO

2.0

QUANT.

PR. UNIT.(R$)

VALOR (R$)

4.160,77
m²

4,50

273,71

1.231,70

MÊS

4,00

507,81

2.031,24

217,92

4,12

897,83

Subtotal item 1.0

4.160,77

m²

MOVIMENTO DE TERRA
2S0110020

2.2

C0330

SICRO

Escavação carga transporte mat 1ª c. DMT 3000 a 5000 m com carregamento

SEINFRA ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO

3.0

8.014,15
m³

210,00

17,70

3.717,00

m³

65,00

66,11

4.297,15

Subtotal item 2.0

8.014,15

INFRAESTRUTURA

3.1

C4694

3.2

5651

3.3

C0215

3.5

UNID.

SERVIÇOS PRELIMINARES

2.1

3.4

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

C0850
C0461

SEINFRA ESTACA RAIZ DIÂMETRO 410mm

68.428,92
m

160,00

366,89

m²

8,00

38,59

308,72

SEINFRA Armadura CA-50A grossa D= 12,5 a 25,0mm

kg

612,00

7,25

4.437,00

SEINFRA CONCRETO USINADO FCK=25 MPA

m³

16,00

270,30

4.324,80

SEINFRA BOMBEAMENTO DE CONCRETO

m³

16,00

41,00

656,00

Subtotal item 3.0

68.428,92

SINAPI

4.0

Forma de madeira para Fundações - reaproveitamento 5X

MESOESTRUTURA

58.702,40

18.855,91

PILAR
4.1

C1399

SEINFRA Forma plana de chapa compensda plastificadame=12mm, utilização 5x

m²

4.2

C0216

SEINFRA Armadura CA-50A média D= 6,3 a 10,0mm

kg

21,70

6,67

144,74

4.3

C0215

SEINFRA Armadura CA-50A grossa D= 12,5 a 25,0mm

kg

861,00

7,25

6.242,25

1,40

4.4

C0851

4,00

74,33

297,32

SEINFRA CONCRETO USINADO FCK=30 MPA

m³

283,56

396,98

4.5

C0461

SEINFRA BOMBEAMENTO DE CONCRETO

m³

1,40

41,00

57,40

4.6

C1399

SEINFRA Forma plana de chapa compensda plastificadame=12mm, utilização 5x

m²

24,00

74,33

1.783,92

4.7

C0216

SEINFRA Armadura CA-50A média D= 6,3 a 10,0mm

kg

235,00

6,67

1.567,45

4.8

C0215

SEINFRA Armadura CA-50A grossa D= 12,5 a 25,0mm

kg

253,00

7,25

1.834,25

SEINFRA CONCRETO USINADO FCK=30 MPA

m³

10,00

283,56

2.835,60

SEINFRA BOMBEAMENTO DE CONCRETO

m³

10,00

41,00

410,00

dm³

40,00

82,15

3.286,00

Subtotal item 4.0

18.855,91

VIGA TRAVESSA

4.9

C0851

4.10

C0461

4.11

84154

SINAPE

Aparelho de apoio de neoprene fretado, fornecimento e aplicação

0,00
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SUPERESTRUTURA

143.607,33

VIGAS
5.1

C1399

5.2

2 S 03 119 01

5.3

C0216

SEINFRA Armadura CA-50A média D= 6,3 a 10,0mm

kg

5.4

C0215

SEINFRA Armadura CA-50A grossa D= 12,5 a 25,0mm

C0215

5.5
5.6
5.7

C0852
C0461

SEINFRA Forma plana de chapa compensda plastificadame=12mm, utilização 5x

m²

45,00

74,33

3.344,85

m³

102,00

51,29

5.231,58

556,00

6,67

3.708,52

kg

628,00

7,25

4.553,00

SEINFRA Armadura CA-50A grossa D= 12,5 a 25,0mm

kg

2.387,00

7,25

17.305,75

SEINFRA CONCRETO USINADO FCK=35 MPA

m³

16,00

295,46

4.727,36

SEINFRA BOMBEAMENTO DE CONCRETO

m³

16,00

41,00

656,00

SICRO

Escoramento com madeira de OAE

TRANSVERSINA
5.8

C1399

SEINFRA Forma plana de chapa compensda plastificadame=12mm, utilização 5x

m²

5.9

C0216

SEINFRA Armadura CA-50A média D= 6,3 a 10,0mm

kg

253,00

C0215

SEINFRA Armadura CA-50A grossa D= 12,5 a 25,0mm

kg

SEINFRA CONCRETO USINADO FCK=35 MPA

m³

5.10
5.11

C0852

10,00

74,33

743,30

6,67

1.687,51

224,00

7,25

1.624,00

4,50

295,46

1.329,57

LAJE

0,00

5.12

C1399

SEINFRA Forma plana de chapa compensda plastificadame=12mm, utilização 5x

m²

5.13

C0216

SEINFRA Armadura CA-50A média D= 6,3 a 10,0mm

kg

5.14

C0215

SEINFRA Armadura CA-50A grossa D= 12,5 a 25,0mm

kg

SEINFRA CONCRETO USINADO FCK=35 MPA
SEINFRA BOMBEAMENTO DE CONCRETO

5.15

C0852

5.16

C0461

5.17

5651

160,00

74,33

11.892,80

1.696,00

6,67

11.312,32

2.533,00

7,25

18.364,25

m³

42,00

295,46

12.409,32

m³

42,00

41,00

1.722,00

4,88

38,59

188,32

66,00

LAJE DE TRANSIÇÃO

5.18

95240

5.19

C0215

5.20

C0852

SINAPI

Forma de madeira comum - reaproveitamento 5X

SINAPI

Lastro de concreto, e = 3 cm, preparo mecânico, inclusos lançamento e adensamento.

0,00
m²

11,58

764,28

SEINFRA Armadura CA-50A grossa D= 12,5 a 25,0mm

kg

1.790,00

7,25

12.977,50

SEINFRA CONCRETO USINADO FCK=35 MPA

m³

13,20

295,46

3.900,07

SEINFRA BOMBEAMENTO DE CONCRETO

m³

13,20

41,00

541,20

m²

34,20

38,59

1.319,78

5.21

C0461

5.22

5651

5.23

C0216

SEINFRA Armadura CA-50A média D= 6,3 a 10,0mm

kg

76,00

6,67

506,92

5.24

C0215

SEINFRA Armadura CA-50A grossa D= 12,5 a 25,0mm

kg

1.845,00

7,25

13.376,25

SEINFRA CONCRETO USINADO FCK=35 MPA

m³

28,00

295,46

8.272,88

SEINFRA BOMBEAMENTO DE CONCRETO

m³

28,00

41,00

1.148,00

Subtotal item 5.0

143.607,33

GUARDA RODAS

5.25
5.26

C0852
C0461

SINAPI

6.0

Forma de madeira comum para Fundações - reaproveitamento 5X

0,00

ACABAMENTOS

27.591,36

6.1

2 S 03 991 01

SICRO

Dreno de PVC D=75 mm

unid

12,00

13,50

6.2

2 S 03 991 02

SICRO

Dreno de PVC D=100 mm

unid

12,00

13,97

167,64

6.3

2 S 03 510 50

SICRO

Fabricação de guarda-corpo tipo GM, moldado no local AC/BC

m

30,00

275,28

8.258,40

6.4

73844/001

SINAPE

Alvenaria de pedra argamassada

m³

42,00

452,46

19.003,32

Subtotal item 6.0

27.591,36

Custo TOTAL

162,00

R$

270.658,44

Custo TOTAL com BDI incluso R$

337.338,64

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

Drª. Ermetina Macêdo Cirillo Pereira
Procuradora Jurídica.

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

O presente Edital de Licitação foi
analisado pela Controladoria
Municipal

Prefeitura de São
Desidério
CPL

Gelvania de Araújo Ferreira Viana
Controladora Interna

Fls. ____________

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO– ESTADO DA BAHIA
CNPJ Nº 13.6545.436/0001-6013.654.454/0001-28

________________
Assinatura

Prefeitura de São Desidério - Secretaria de Infraestrutura
Obra: Construção de duas Pontes sobre: Rio Roda Velha e do Rio Pau-de-Óleo
Preço base: Sinapi Janeiro/2017 com desoneração, SEINFRA versão 024.1 Desonerada, SICRO
DESONERADA Novembro/2016

Mês/Ano: Março/2017
BDI:

24,64%

Planilha Orçamentária
ITEM

CÓDIGO

FONTE

1.1

74209/1

SINAPI

AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE PLACA DE OBRA

1.2

73847/001

SINAPI

ALUGUEL DE CONTAINER/ESCRITORIO INCLUSIVE INSTALAÇÕES ELETRICA

1.3

C1630

1.0

SEINFRA LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO

2.0

QUANT.

PR. UNIT.(R$)

VALOR (R$)

8.321,53
m²

9,00

273,71

2.463,39

MÊS

8,00

507,81

4.062,48

435,84

4,12

1.795,66

Subtotal item 1.0

8.321,53

m²

MOVIMENTO DE TERRA
2S0110020

2.2

C0330

SICRO

Escavação carga transporte mat 1ª c. DMT 3000 a 5000 m com carregamento

SEINFRA ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO

3.0

16.028,30
m³

420,00

17,70

m³

130,00

66,11

8.594,30

Subtotal item 2.0

16.028,30

INFRAESTRUTURA

3.1

C4694

3.2

5651

3.3

C0215

3.5

UNID.

SERVIÇOS PRELIMINARES

2.1

3.4

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

C0850
C0461

SEINFRA ESTACA RAIZ DIÂMETRO 410mm

7.434,00

136.857,84
m

320,00

366,89

m²

16,00

38,59

617,44

SEINFRA Armadura CA-50A grossa D= 12,5 a 25,0mm

kg

1.224,00

7,25

8.874,00

SEINFRA CONCRETO USINADO FCK=25 MPA

m³

32,00

270,30

8.649,60

SEINFRA BOMBEAMENTO DE CONCRETO

m³

32,00

41,00

1.312,00

Subtotal item 3.0

136.857,84

SINAPI

4.0

Forma de madeira para Fundações - reaproveitamento 5X

MESOESTRUTURA

117.404,80

40.643,84

PILAR
4.1

C1399

SEINFRA Forma plana de chapa compensda plastificadame=12mm, utilização 5x

m²

8,00

74,33

4.2

C0216

SEINFRA Armadura CA-50A média D= 6,3 a 10,0mm

kg

52,70

6,67

351,51

4.3

C0215

SEINFRA Armadura CA-50A grossa D= 12,5 a 25,0mm

kg

2.091,00

7,25

15.159,75

4.4

C0851

594,64

SEINFRA CONCRETO USINADO FCK=30 MPA

m³

3,40

283,56

964,10

4.5

C0461

SEINFRA BOMBEAMENTO DE CONCRETO

m³

3,40

41,00

139,40

4.6

C1399

SEINFRA Forma plana de chapa compensda plastificadame=12mm, utilização 5x

m²

48,00

74,33

3.567,84

4.7

C0216

SEINFRA Armadura CA-50A média D= 6,3 a 10,0mm

kg

470,00

6,67

3.134,90

4.8

C0215

SEINFRA Armadura CA-50A grossa D= 12,5 a 25,0mm

kg

506,00

7,25

3.668,50

SEINFRA CONCRETO USINADO FCK=30 MPA

m³

20,00

283,56

5.671,20

SEINFRA BOMBEAMENTO DE CONCRETO

m³

20,00

41,00

820,00

dm³

80,00

82,15

6.572,00

Subtotal item 4.0

40.643,84

VIGA TRAVESSA

4.9

C0851

4.10

C0461

4.11

84154

SINAPE

Aparelho de apoio de neoprene fretado, fornecimento e aplicação

0,00

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

Drª. Ermetina Macêdo Cirillo Pereira
Procuradora Jurídica.

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

O presente Edital de Licitação foi
analisado pela Controladoria
Municipal

Prefeitura de São
Desidério
CPL

Gelvania de Araújo Ferreira Viana
Controladora Interna

Fls. ____________

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO– ESTADO DA BAHIA
CNPJ Nº 13.6545.436/0001-6013.654.454/0001-28

5.0

________________
Assinatura

SUPERESTRUTURA

287.214,66

VIGAS
5.1

C1399

5.2

2 S 03 119 01

5.3

C0216

5.4

C0215
C0215

5.5
5.6
5.7

C0852
C0461

SEINFRA Forma plana de chapa compensda plastificadame=12mm, utilização 5x

m²

90,00

74,33

6.689,70

m³

204,00

51,29

10.463,16

SEINFRA Armadura CA-50A média D= 6,3 a 10,0mm

kg

1.112,00

6,67

7.417,04

SEINFRA Armadura CA-50A grossa D= 12,5 a 25,0mm

kg

1.256,00

7,25

9.106,00

SEINFRA Armadura CA-50A grossa D= 12,5 a 25,0mm

kg

4.774,00

7,25

34.611,50

SEINFRA CONCRETO USINADO FCK=35 MPA

m³

32,00

295,46

9.454,72

SEINFRA BOMBEAMENTO DE CONCRETO

m³

32,00

41,00

1.312,00

SICRO

Escoramento com madeira de OAE

TRANSVERSINA
5.8

C1399

SEINFRA Forma plana de chapa compensda plastificadame=12mm, utilização 5x

m²

20,00

74,33

1.486,60

5.9

C0216

SEINFRA Armadura CA-50A média D= 6,3 a 10,0mm

kg

506,00

6,67

3.375,02

5.10

C0215

SEINFRA Armadura CA-50A grossa D= 12,5 a 25,0mm

kg

448,00

7,25

3.248,00

SEINFRA CONCRETO USINADO FCK=35 MPA

m³

9,00

295,46

2.659,14

5.11

C0852

LAJE

0,00

5.12

C1399

SEINFRA Forma plana de chapa compensda plastificadame=12mm, utilização 5x

m²

320,00

74,33

23.785,60

5.13

C0216

SEINFRA Armadura CA-50A média D= 6,3 a 10,0mm

kg

3.392,00

6,67

22.624,64

5.14

C0215

SEINFRA Armadura CA-50A grossa D= 12,5 a 25,0mm

kg

5.066,00

7,25

36.728,50

SEINFRA CONCRETO USINADO FCK=35 MPA

m³

84,00

295,46

24.818,64

SEINFRA BOMBEAMENTO DE CONCRETO

m³

84,00

41,00

3.444,00

5.15
5.16

C0852
C0461

LAJE DE TRANSIÇÃO
5.17

5651

SINAPI

Forma de madeira comum - reaproveitamento 5X

5.18

95240

SINAPI

Lastro de concreto, e = 3 cm, preparo mecânico, inclusos lançamento e adensamento.

5.19
5.20

C0215
C0852

0,00
m²

9,76

38,59

376,64

132,00

11,58

1.528,56

SEINFRA Armadura CA-50A grossa D= 12,5 a 25,0mm

kg

3.580,00

7,25

25.955,00

SEINFRA CONCRETO USINADO FCK=35 MPA

m³

26,40

295,46

7.800,14

SEINFRA BOMBEAMENTO DE CONCRETO

m³

26,40

41,00

1.082,40

m²

68,40

38,59

2.639,56

5.21

C0461

5.22

5651

5.23

C0216

SEINFRA Armadura CA-50A média D= 6,3 a 10,0mm

kg

152,00

6,67

1.013,84

5.24

C0215

SEINFRA Armadura CA-50A grossa D= 12,5 a 25,0mm

kg

3.690,00

7,25

26.752,50

SEINFRA CONCRETO USINADO FCK=35 MPA

m³

56,00

295,46

16.545,76

SEINFRA BOMBEAMENTO DE CONCRETO

m³

56,00

41,00

2.296,00

Subtotal item 5.0

287.214,66

GUARDA RODAS

5.25
5.26

C0852
C0461

SINAPI

6.0

Forma de madeira comum para Fundações - reaproveitamento 5X

0,00

ACABAMENTOS

67.851,60

6.1

2 S 03 991 01

SICRO

Dreno de PVC D=75 mm

unid

24,00

13,50

6.2

2 S 03 991 02

SICRO

Dreno de PVC D=100 mm

unid

24,00

13,97

335,28

6.3

2 S 03 510 50

SICRO

Fabricação de guarda-corpo tipo GM, moldado no local AC/BC

m

60,00

275,28

16.516,80

6.4

73844/001

SINAPE

Alvenaria de pedra argamassada

m³

112,00

452,46

50.675,52

Subtotal item 6.0

67.851,60

Custo TOTAL

324,00

R$

556.917,77

Custo TOTAL com BDI incluso R$

694.121,66

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

Drª. Ermetina Macêdo Cirillo Pereira
Procuradora Jurídica.

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

O presente Edital de Licitação foi
analisado pela Controladoria
Municipal

Prefeitura de São
Desidério
CPL

Gelvania de Araújo Ferreira Viana
Controladora Interna

Fls. ____________

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO– ESTADO DA BAHIA
CNPJ Nº 13.6545.436/0001-6013.654.454/0001-28

________________
Assinatura

Prefeitura de São Desidério - Secretaria de Infraestrutura
Obra: Construção de duas Pontes sobre: Rio Roda Velha e do Rio Pau-de-Óleo
Preço base: Sinapi Janeiro/2017 com desoneração, SEINFRA versão 024.1 Desonerada, SICRO DESONERADA
Novembro/2016

Mês/Ano: Março/2017
BDI:

24,64%

Planilha Orçamentária
ITEM

CÓDIGO

FONTE

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

UNID.

QUANT.

PR. UNIT.(R$)

VALOR (R$)

1.0

SERVIÇOS PRELIMINARES

8.321,53

2.0

MOVIMENTO DE TERRA

3.0

INFRAESTRUTURA

136.857,84

4.0

MESOESTRUTURA

40.643,84

5.0

SUPERESTRUTURA

287.214,66

6.0

ACABAMENTOS

16.028,30

67.851,60

Custo TOTAL

R$

556.917,77

Custo TOTAL com BDI incluso R$

694.121,66

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

Drª. Ermetina Macêdo Cirillo Pereira
Procuradora Jurídica.

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

O presente Edital de Licitação foi
analisado pela Controladoria
Municipal

Prefeitura de São
Desidério
CPL

Gelvania de Araújo Ferreira Viana
Controladora Interna

Fls. ____________

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO– ESTADO DAAssinatura
BAHIA
CNPJ Nº 13.6545.436/0001-6013.654.454/0001-28
________________

Prefeitura de São Desidério - Secretaria de Infraestrutura
Obra: Construção de duas Pontes sobre: Rio Roda Velha e do Rio Pau-de-Óleo
Ponte sobre o Rio Pau-de-Óleo
ORDEM

Mês 1

DESCRIÇÃO
S1

S2

Mês 2
S3

S4

Q1

Q2

Mês 3
Q1

Q2

Q1

Q2

Mês 4
Q1

Q2

Q1

Q2

Valor do Item
(R$)
Q1

Q2

(%)
Referente
a Obra
(A)

1

SERVIÇOS PRELIMINARES

5.185,98

2

MOVIMENTO DE TERRA

9.988,84

2,80%

3

INFRAESTRUTURA

85.289,81

23,91%

4

MESOESTRUTURA

27.156,48

7,61%

5

SUPERESTRUTURA

178.992,18

50,17%

6

ACABAMENTOS

50.180,36

14,06%

356.793,63

100%

TOTAL

1,45%

Ponte sobre o Rio Roda Velha
ORDEM

Mês 1

DESCRIÇÃO
S1

1

SERVIÇOS PRELIMINARES

2

MOVIMENTO DE TERRA

3

INFRAESTRUTURA

4

MESOESTRUTURA

5

SUPERESTRUTURA

6

ACABAMENTOS

S2

Mês 2
S3

S4

Q1

Q2

Mês 3
Q1

Q2

Q1

Q2

Mês 4
Q1

Q2

Q1

Q2

Valor do Item
(R$)
Q1

TOTAL
Nota: As obras serão executadas em paralelo

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

Drª. Ermetina Macêdo Cirillo Pereira
Procuradora Jurídica.

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

Q2
5.185,98

(%)
Referente
a Obra
(A)
1,54%

9.988,84

2,96%

85.289,81

25,28%

23.502,01

6,97%

178.992,18

53,06%

34.389,87

10,19%

337.348,68

100%

O presente Edital de Licitação foi
analisado pela Controladoria
Municipal

Prefeitura de São
Desidério
CPL

Gelvania de Araújo Ferreira Viana
Controladora Interna

Fls. ____________

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO– ESTADO DAAssinatura
BAHIA
CNPJ Nº 13.6545.436/0001-6013.654.454/0001-28
________________

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

Drª. Ermetina Macêdo Cirillo Pereira
Procuradora Jurídica.

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

O presente Edital de Licitação foi
analisado pela Controladoria
Municipal

Prefeitura de São
Desidério
CPL

Gelvania de Araújo Ferreira Viana
Controladora Interna

Fls. ____________

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO– ESTADO DAAssinatura
BAHIA
CNPJ Nº 13.6545.436/0001-6013.654.454/0001-28
________________

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

Drª. Ermetina Macêdo Cirillo Pereira
Procuradora Jurídica.

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

O presente Edital de Licitação foi
analisado pela Controladoria
Municipal

Prefeitura de São
Desidério
CPL

Gelvania de Araújo Ferreira Viana
Controladora Interna

Fls. ____________

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO– ESTADO DAAssinatura
BAHIA
CNPJ Nº 13.6545.436/0001-6013.654.454/0001-28
________________

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

Drª. Ermetina Macêdo Cirillo Pereira
Procuradora Jurídica.

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

O presente Edital de Licitação foi
analisado pela Controladoria
Municipal

Prefeitura de São
Desidério
CPL

Gelvania de Araújo Ferreira Viana
Controladora Interna

Fls. ____________

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO– ESTADO DAAssinatura
BAHIA
CNPJ Nº 13.6545.436/0001-6013.654.454/0001-28
________________

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

Drª. Ermetina Macêdo Cirillo Pereira
Procuradora Jurídica.

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

O presente Edital de Licitação foi
analisado pela Controladoria
Municipal

Prefeitura de São
Desidério
CPL

Gelvania de Araújo Ferreira Viana
Controladora Interna
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