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AVISO DE LICITAÇÃO

2ª chamada
TOMADA DE PREÇOS Nº003/2019/  CPL-OBRAS  /SML/PVH

O MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, por intermédio da Superintendência Municipal de
Licitações/SML/PVH, instituída conforme dispõe a Lei Complementar nº 654,
de  06.03.2017,  publicada  no  DOM  nº  5.405  de  06.03.2017  E  PORTARIA  Nº
002/2019/SML,  torna  público  para  conhecimento  dos  interessados  que
realizará licitação na modalidade de TOMADA DE PREÇOS Nº003/2019/SML/PVH –
2ª chamada, do  tipo  MENOR PREÇO,  sob o regime de empreitada por  PREÇO
GLOBAL.

OBJETO:    CONTRATAÇÃO  DE  EMPRESA  ESPECIALIZADA  EM    OBRAS  E    SERVIÇOS  DE
ENGENHARIA  PARA    PAVIMENTAÇÃO  ASFÁLTICA  NO  MUNICÍPIO  DE  PORTO  VELHO
(PAVIMENTAÇÃO DO ESTACIONAMENTO DA IGREJA DE SANTO ANTÔNIO) CONVÊNIO N°
847015/2017,  em conformidade com o  Projeto Básico, composto de Planilha
Orçamentária e Cronograma Físico-Financeiro, partes integrantes do Edital,
para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Integração – SEMI.

DA SESSÃO DE ABERTURA: A  Superintendência Municipal de Licitações/SML/PVH
receberá as propostas, envelopes Nº 01 e Nº 02 em sessão pública a ser
realizada na sede da Comissão às 09:00 horas do dia 06 de novembro de 2019.

DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: O Edital poderá ser examinado e obtido no
site  www.portovelho.ro.gov.br e/ou  na  Superintendência  Municipal  de
Licitações, situada na Av. Carlos Gomes, nº 2776, Bairro São Cristóvão,
CEP: 76.804-022, Porto Velho – RO, em dias úteis nos horários de Segunda à
Sexta-Feira das  8h  às  14h. Informações  pelos  telefones:  (69)  3901-
3069/3901-3639, ou pelo e-mail: comissoes.sml2017@gmail.com;

Porto Velho, 17 de outubro de 2019.

CÉSAR AUGUSTO WANDERLEY OLIVEIRA
PRESIDENTE DA CPL-OBRAS/SML/PVH
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TOMADA DE PREÇOS N  º  003/2019/SML/PVH

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 16.2057/2017

2ª CHAMADA

1. PREÂMBULO

1.1.  O  MUNICÍPIO  DE  PORTO  VELHO-RO,  por  intermédio  da  Superintendência
Municipal  de  Licitações/SML/PVH,  instituída  conforme  dispõe  a  Lei
Complementar nº 654, de 06.03.2017, publicada no DOM nº 5.405 de 06.03.2017
E PORTARIA Nº 002/2019/SML, torna público que se encontra instaurada esta
LICITAÇÃO na modalidade de TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2019/CPL-OBRAS/SML/PVH,
do  tipo MENOR  PREÇO, sob  o  regime  de  empreitada  por  PREÇO GLOBAL,
objetivando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM   OBRAS E   SERVIÇOS DE
ENGENHARIA  PARA    PAVIMENTAÇÃO  ASFÁLTICA  NO  MUNICÍPIO  DE  PORTO  VELHO
(PAVIMENTAÇÃO DO ESTACIONAMENTO DA IGREJA DE SANTO ANTÔNIO) CONVÊNIO N°
847015/2017, em conformidade com o  Projeto Básico, composto de Planilha
Orçamentária  e  Cronograma  Físico-Financeiro,  partes  integrantes  deste
Edital, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Integração
– SEMI, aos interessados devidamente cadastrados ou que atenderem a todas
as condições exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior à data
do recebimento das propostas, observada a necessária qualificação.

1.2.  O  objeto  da  presente  licitação  será  executado  sob  o  regime  de
empreitada POR PREÇO GLOBAL.

1.3.  Os  procedimentos  Licitatórios  desta  TOMADA  DE  PREÇOS,  são  regidos
pelas disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, atualizada e
consolidada, pela Lei nº 9.648 de 27 de maio de 1998, e pela Lei nº 9.854
de 27 de outubro de 1999 e pela Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro
de 2006.

1.4.  Trata-se de obras a serem realizadas no Município de Porto Velho,
sendo o valor total dos recursos destinados a esta licitação no montante de
R$  407.221,57  (quatrocentos  e  sete  mil  duzentos  e  vinte  e  um  reais  e
cinquenta e sete centavos). Consignados no exercício Orçamentário de 2019,
conforme descritos no Projeto Básico, Anexo II deste Edital.

1.5.  Este  Edital  poderá  ser  examinado  e  obtido  no  site
www.portovelho.ro.gov.br e/ou na Superintendência Municipal de Licitações,
situada na Av. Carlos Gomes, nº 2776, Bairro São Cristóvão, CEP: 76.804-
022, Porto Velho – RO, em dias úteis nos horários de Segunda à Sexta-Feira
das  8h às 14h. Informações pelos telefones: (69) 3901-3069/3901-3639, ou
pelo e-mail: comissoes.sml2017@gmail.com;

1.5.1. O projeto de engenharia poderá ser examinado e adquirido no endereço
acima referido, em dias úteis, nos horários de 08:00 às 14:00 horas.

1.6. Os documentos e propostas serão recebidos e abertos pela Comissão de
Licitações – SML/PVH, no endereço discriminado no subitem 1.5 deste Edital,
no dia às 09:00 horas do dia 06 de novembro de 2019.

1.7. Integram o presente Edital, os seguintes anexos:

a) ANEXO I: Modelo da Proposta de Preços;
b) ANEXO II: Projeto Básico composto de: Planilha Orçamentária, Cronograma
Físico-Financeiro e Memorial Descritivo;
c)  ANEXO  III:  Modelo  de  Declaração  de  Responsabilidade  e  Liberação
Ambiental;
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d) ANEXO IV: Declaração de Anuência da Licitante;
e) ANEXO V: Declaração de Elaboração Independente de Proposta;
f) ANEXO VI: Declaração de Inexistência de Empregados Menores;
g) ANEXO VII: Modelo de Carta Proposta Comercial;
h) ANEXO VIII: Dados do Representante Legal;
i) ANEXO IX: Declaração de ME’s e EPP’s;
j) ANEXO X: Declaração de Fato Impeditivo;
k) ANEXO XI: Minuta de Contrato.

2. ESCLARECIMENTOS

2.1. As dúvidas referentes a este edital poderão ser sanadas até 02 (dois)
dias úteis antes da abertura do certame licitatório, estas deverão ser
endereçadas  à  Superintendência  Municipal  de  Licitações/SML/PVH nos
endereços discriminados no subitem 1.5 deste Edital, e serão sanadas pela
comissão de licitação.

3. OBJETO

3.1. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
PARA  PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO (PAVIMENTAÇÃO DO
ESTACIONAMENTO  DA  IGREJA  DE  SANTO  ANTÔNIO)  CONVÊNIO  N°  847015/2017, em
conformidade  com  o  Projeto  Básico,  composto  de  Planilha  Orçamentária  e
Cronograma Físico-Financeiro, partes integrantes deste Edital, para atender
às necessidades da Secretaria Municipal de Integração – SEMI.

4. PRAZO DE EXECUÇÃO, VIGÊNCIA DO FUTURO CONTRATO E LOCAL DE EXECUÇÃO DOS 
SERVIÇOS

4.1.  O prazo máximo para execução da obra será até 60 (sessenta) dias  –
Conforme Cronograma Físico-Financeiro, contados da data de publicação da
Ordem de Serviço, de acordo com o artigo 57, § 1°, da Lei 8.666/93.

4.2.  O prazo de vigência, do futuro contrato (estando nele incluso os
prazos  de  Ordem  de  Início  da  obra,  execução,  recebimento  provisório  e
definitivo e pagamento) será de 90 (noventa) dias, a partir da assinatura
do futuro contrato.

4.3. O prazo para início dos trabalhos fica fixado em l0 (dez) dias, a
partir do recebimento da Ordem de Serviço.

4.4. Todo pedido de prorrogação deverá ser devidamente justificado, autuado
em processo e autorizado previamente pela autoridade competente, de acordo
com o Art. 57 § 1º, da lei 8666/93, desde que solicitado à autoridade
competente, num prazo mínimo de 30  (trinta) dias antes do término do
prazo  de  execução contratual.

4.5.  Os  serviços  deverão  ser  executados  no  município  de  Porto  Velho
(pavimentação  do  estacionamento  da  Igreja  de  Santo  Antônio)  –  Bairro
Triângulo, conforme especificações contidas no Anexo I do Projeto Básico –
Anexo II deste edital.

5. CREDENCIAMENTO

5.1.  A  Superintendência  Municipal  de  Licitações/SML/PVH,  considera  como
representante legal da proponente, quando presente na Sessão de Abertura,
aquele  que  estiver  munido  de  sua  Cédula  de  Identidade,  acompanhado  de
documento que comprove a condição de integrante da Constituição Social, ou
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Procurador  que  deverá  apresentar  além  da  Cédula  de  Identidade,  o
instrumento  de  mandato  com  firma  reconhecida  em  Cartório,  ou  Termo  de
Credenciamento, através do original assinada por um dos sócios da empresa,
com cópia autenticada no envelope, para que conste no processo.

5.2. Caso não haja credenciamento de representante, a empresa licitante não
será por este motivo considerada desclassificada do certame.

5.3.  Caso  participem  deste  certame  Microempresas  e  Empresas  de  Pequeno
Porte  beneficiadas  pela  LC  123/2006,  as  mesmas  deverão  preencher  e
apresentar no ato do credenciamento a  Declaração constante do Anexo IX
deste  Edital para  que  possam  usufruir  os  benefícios  constantes  da
mencionada Lei.

6. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

6.1.  Poderão  participar  deste  certame,  os  interessados  que  estejam
devidamente cadastrados na Divisão de Cadastro de Fornecedores, situada na
Superintendência Municipal de Licitações – SML, bem como as cadastradas e
habilitadas  parcialmente  no  Sistema  de  Cadastramento  de  Fornecedores  –
SICAF,  ou  aqueles  que  atenderem  a  todas  as  condições  exigidas  para
cadastramento  até  o  terceiro  dia  anterior  à  data  do  recebimento  das
propostas, observada a necessária qualificação;

6.2. As empresas cadastradas na Divisão de Cadastro de Fornecedores deverão
apresentar Cadastro atualizado,  que deverá obrigatoriamente estar contido
no envelope nº 01 (habilitação). As empresas que apresentarem o Cadastro
atualizado estarão dispensadas da apresentação dos documentos constantes
nos subitens: 10.2.1 a 10.2.4 e 10.3.1 a 10.3.7 deste Edital;

6.3. A regularidade do cadastramento e da habilitação parcial da proponente
que optar por prestar suas informações mediante o SICAF será confirmada por
meio de consulta “on line”,  mediante apresentação do cadastro da empresa
naquele sistema, que deverá obrigatoriamente estar contido no envelope nº
01  (habilitação), quando  da  abertura  dos  envelopes  de  Habilitação
(Documentação) e substituirá a documentação mencionada nos subitens 10.2.1
a 10.2.4 e 10.3.1 a 10.3.7 deste Edital, sendo assegurado à licitante
cadastrada no SICAF o direito de apresentar a documentação de habilitação
dentro do envelope 01 atualizada e regularizada;

6.4.  Caso  a  licitante  não  atenda  os  subitens acima,  a  empresa  ficará
automaticamente inabilitada e impedida de participar da presente licitação,
ressalvado os direitos das microempresas (ME’s) e das empresas de pequeno
porte (EPP’s).

6.5. Não poderão participar desta licitação:

I. Empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do
Projeto Básico ou Projeto executivo ou da qual o autor do projeto seja
dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento)
do  capital  com  direito  a  voto  ou  controlador,  responsável  técnico  ou
subcontratado;

II. Empresas que estejam cumprindo penalidades de suspensão temporária ou
outras penalidades impostas por qualquer órgão do Município de Porto Velho
– RO motivada pelas hipóteses previstas no art. 88, da Lei 8.666/93;
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III.  As  empresas  que  se  encontrem  sob  falência,  concurso  de  credores,
dissolução;

IV.  Empresas  que  possuam  empregados  na  Administração  Pública  Direta  ou
Indireta, inclusive na condição de sócio ou dirigente, incluída as demais
vedações previstas no artigo 9º da Lei 8.666/93.

7. PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

7.1.  As  microempresas  e  empresas  de  pequeno  porte,  por  ocasião  da
participação  neste  certame  e  que  tenham  apresentado  à  Comissão  de
Licitação, no ato do Credenciamento, a Declaração constante do  Anexo IX
deste  Edital,  em  conformidade  com  a  Lei  complementar  nº  123  de  14  de
dezembro de 2006, deverão apresentar toda a documentação exigida no subitem
10.3 deste Edital, para efeito de comprovação de regularidade fiscal,  no
envelope  1  –  HABILITAÇÃO,  mesmo  que  esta  apresente  alguma  restrição,
ficando a mesma subordinada aos seguintes procedimentos, obrigatoriamente:

7.1.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será
assegurado  o  prazo  de  5 (cinco)  dias  úteis,  cujo  termo  inicial
corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do
certame,  prorrogáveis  por  igual  período,  a  critério  da  Administração
Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do
débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito
de certidão negativa;

7.1.2.  A não-regularização da documentação, dentro do prazo previsto no
subitem acima, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo
das  sanções  previstas  neste  Edital,  sendo  facultado  à  Administração
convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a
assinatura do futuro contrato;

7.2. Dos empates:

7.2.1.  Entende-se  por  empate  aquelas  situações  em  que  as  propostas
apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais
ou até 10% (dez por cento) superiores à proposta mais bem classificada
nesta Licitação;

7.3. Havendo empates, a Comissão de Licitação procederá da seguinte forma:

7.3.1.  A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada
poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora
do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado;

7.3.2.  Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno
porte,  na  forma  do  subitem  anterior,  serão  convocadas  as  demais
microempresas e empresas de pequeno porte que porventura se enquadrem na
hipótese previstas no subitem 7.2.1 deste Edital, na ordem classificatória,
para o exercício do mesmo direito;

7.3.3. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas
e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos
no subitem 7.2.1 deste Edital, será realizado sorteio entre elas para que
se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta;
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7.3.4. Na hipótese da não contratação nos termos previstos no subitem 7.3.1
deste  edital,  o  objeto  licitado  será  adjudicado  em  favor  da  proposta
originalmente vencedora do certame;

7.3.5.  O disposto nos  subitens acima somente se aplicará quando a melhor
proposta inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de
pequeno porte;

7.4. Para efeitos de utilização dos benefícios de que trata este capítulo,
as licitantes deverão preencher e apresentar no ato do Credenciamento a
Declaração constante do Anexo IX deste Edital, salientando que a falsidade
de declaração prestada objetivando benefícios da LC 123/2006, caracteriza o
crime de que trata o art. 299 do Código Penal Brasileiro, sem prejuízo do
enquadramento  em  outras  figuras  penais  e  das  sanções  administrativas
cabíveis;

8. DIREITO DE PETIÇÃO PARA IMPUGNAÇÃO DESTE EDITAL

8.1.  Os licitantes poderão impugnar os termos do presente Edital, até o
segundo dia útil, antecedente a abertura dos envelopes de habilitação, bem
como  poderá  suscitar  eventual  falha  ou  irregularidade  que  viciem  esse
instrumento;

8.2.  Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar o presente Edital,
desde que protocole o seu pedido até 05 (cinco) dias úteis antecedentes a
data fixada para a abertura dos envelopes de habilitação;

8.3.  O licitante que protocolar tempestivamente a sua impugnação, poderá
participar do procedimento licitatório até a decisão final da autoridade
administrativa.

9. APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS

9.1. Os documentos de habilitação poderão ser apresentados em original, por
qualquer processo de cópia autenticada em cartório de notas ou por servidor
SML/PVH que ficará anexada aos autos, sendo cópias não autenticadas em
cartório de notas, exigir-se-á apresentação dos originais para o confronto
na abertura da habilitação;

9.2. Não serão considerados documentos e propostas que deixarem de atender
a todas as disposições deste Edital e seus anexos.

9.3. Não serão aceitos documentos e propostas transmitidos por fac-símile,
telegrama ou outra forma de apresentação que descaracterize o sigilo de seu
conteúdo;

9.4.  Os documentos de habilitação e proposta apresentados fora da data e
horário limite não serão recebidos;

9.5. Todos os documentos e elementos contidos nesta proposta (envelope 01 e
envelope  02)  deverão  ser  apresentados  em  envelopes  fechados
preferencialmente com fita adesiva transparente e rubricados no fecho;

9.6. No sobrescrito de cada envelope a LICITANTE mencionará:

ENVELOPE Nº 01 – DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO
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À
Prefeitura Municipal de Porto Velho
Superintendência Municipal de Licitações/SML/PVH
Av. Carlos Gomes, nº 2776, Sala 611, Bairro São Cristóvão
CEP: 76.804-022; Porto Velho – RO
LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2019/SML/PVH – 2ª CHAMADA
SESSÃO DIA: 06/11/2019 às 09:00 horas
RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE:

ENVELOPE Nº 02 – PROPOSTA COMERCIAL

À
Prefeitura Municipal de Porto Velho
Superintendência Municipal de Licitações/SML/PVH
Av. Carlos Gomes, nº 2776, Sala 611, Bairro São Cristóvão
CEP: 76.804-022; Porto Velho – RO
LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2019/SML/PVH – 2ª CHAMADA
SESSÃO DIA: 06/11/2019 às 09:00 horas
RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE:

9.7. Para habilitação na presente licitação exigir-se-á dos interessados, o
cumprimento e o atendimento na íntegra e totalidade do presente edital em
todas as suas cláusulas e condições, bem como a documentação relativa a:

I. Habilitação Jurídica
II. Qualificação Econômico – Financeira
III. Regularidade Fiscal
IV. Qualificação Técnica

10. DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO – ENVELOPE Nº 01

10.1.  As  Licitantes  deverão  apresentar  os  seguintes  documentos  de
habilitação, em uma via, em envelope separado da proposta comercial, na
data e horário estabelecidos neste edital, devidamente atualizados;

10.1.1. Declaração, sob penas da lei, de que não mantém em seu quadro de
pessoal menor de 18 (dezoito) anos, em horário noturno de trabalho ou em
serviços perigosos ou insalubres, não mantendo, ainda, em qualquer trabalho
menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de
14 (quatorze) anos, conforme o modelo do Anexo VI deste Edital;

10.1.2.  Declaração  de  Inexistência  de  Fato  Impeditivo  da  habilitação
(conforme modelo Anexo X deste Edital);

10.1.3.  Declaração  de  Anuência,  concordando  com  todas  às  condições  e
exigências deste Edital, em todas as fases desta licitação (Modelo – Anexo
IV deste Edital);

10.1.4.  Declaração,  comprometendo-se  a  fornecer  a  seus  empregados,
equipamentos de proteção individual e coletiva que atendam às condições de
segurança, submetendo-os, quando solicitado, à apreciação do Técnico de
Segurança em Medicina do Trabalho e a Comissão Interna de Prevenção de
Acidentes – CIPA (modelo próprio);

10.1.5.  Declaração  de  Responsabilidade  e  Liberação  Ambiental  (conforme
modelo Anexo III deste Edital);

10.2. HABILITAÇÃO JURÍDICA
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10.2.1.  Cópia da cédula de identidade do (s) sócio (s) gerente (s) ou
diretor (es) responsável (eis) pela assinatura do futuro contrato;

10.2.2. Registro Comercial, no caso de empresa individual;

10.2.3.  Ato  Constitutivo,  Estatuto  ou  Contrato  Social,  em  vigor,
devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso
de  sociedade  por  ações,  acompanhado  de  documentos  de  eleição  de  seus
administradores;

10.2.4.  No  caso  de  apresentação  do  Contrato  Social,  este  deverá  vir
acompanhado  da  última  alteração  contratual  ou  o  Contrato  Social
Consolidado;

10.2.5.  Decreto  de  autorização,  tratando-se  de  empresa  ou  sociedade
estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para
funcionamento  expedido  pelo  órgão  competente,  quando  a  atividade  assim
exigir.

10.3. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

10.3.1. Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ/MF);

10.3.2.  Prova  de  regularidade  para  com  a  Fazenda  Federal,  mediante
apresentação da Certidão conjunta de débitos relativos a tributos federais
e a Dívida Ativa da União;

10.3.3. Prova de Regularidade para com a Fazenda Estadual;

10.3.4. Prova de Regularidade para com a Fazenda Municipal;

10.3.5.  Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos
sociais instituídos por lei;

10.3.6.  Prova  de  regularidade  relativa  à  Seguridade  Social  (INSS),
demonstrando  situação  regular  no  cumprimento  dos  encargos  sociais
instituídos por lei;

10.3.7.  Prova  de  inexistência  de  débitos  Trabalhistas,  mediante
apresentação de certidão negativa fornecida pelo órgão competente (Certidão
Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT),  nos termos do Título VII-A da
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de
1º de maio de 1943.

10.3.8.  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
(Alvará ou FAC);

10.3.9.  A licitante que optar pelo seu domicílio, deverá apresentar toda
documentação exigida nos subitens acima do mesmo domicílio. Se escolher a
sua sede, deverá apresentar todos os documentos acima exigidos referentes à
sua sede. Exceto a certidão relativa ao INSS, em que constar validade tanto
para a matriz quanto para as filiais.

10.4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
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10.4.1.  Certidão  de  registro  da  licitante  junto  ao  CREA  ou  CAU,  com
validade na data da apresentação da proposta;

10.4.2. Certidão do Registro dos responsáveis Técnicos, emitidos pelo CREA
ou CAU com validade na data da apresentação da proposta;

10.4.3.  Comprovação  de  aptidão  da  empresa  de  forma  individual, para  o
desempenho  de  atividade  pertinente  e  compatível  com  o  objeto  da  obra,
através de Atestado (s) ou certidão (s) de Execução de obra (s) fornecido
(s)  por  pessoa  jurídica  de  direito  público  ou  privado,  que  tenha
compatibilidade com as parcelas de maior relevância técnica do objeto deste
edital, especificadamente na característica mínima seguinte:

a) “PAVIMENTAÇÃO”

10.4.3.1.  Os  atestados  emitidos  por  pessoa  jurídica  de  direito  privado
deverão,  obrigatoriamente,  estar  em  papel  timbrado  com  identificação  e
endereço da emitente, o nome completo do signatário, estando as informações
ali  contidas  sujeitas  a  verificação  de  sua  veracidade  por  parte  da
Administração, conforme disposto no Decreto nº9.904 de 17 de julho de 2017.

10.4.4.  Comprovação da licitante de possuir em seu Quadro de Pessoal ou
corpo diretivo, na data prevista para entrega da proposta, profissional de
nível superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente,
detentor (es) de Certidão de Acervo Técnico – CAT, registrado no  CREA ou
CAU por execução de obra ou serviços de características semelhantes às do
objeto licitado;

10.4.4.1. A comprovação da licitante de que o responsável técnico indicado
pertence ou virá a pertencer ao quadro permanente da empresa poderá ser
feita através de declaração formal de disponibilidade. (modelo próprio da
licitante);

10.4.4.1.1.  Os  profissionais  indicados  pelo  licitante  para  fins  de
comprovação  da  capacitação  técnico-profissional  de  que  trata  o  subitem
10.4.4 deste Edital deverão participar da obra, objeto desta licitação,
sendo admitida a substituição por profissionais de experiência equivalente
ou superior, desde que aprovado pela administração;

10.4.4.2. Declaração de Anuência do profissional, através do qual o mesmo
assuma a responsabilidade técnica pela obra ou serviço licitado em nome da
empresa, no caso do objeto contratual vir a ser, a esta, adjudicado.

10.4.5. Relação explicita da equipe técnica mínima, adequada e disponível
para a realização do objeto da licitação, bem como da qualificação de cada
um  dos  membros  da  equipe  técnica  e  sua  função  durante  a  execução  dos
serviços  que  compõem  o  objeto  desta  licitação, (Modelo  Próprio  da
Licitante) composta de, no mínimo:

a) 01 (um) Engenheiro Civil, que deverá ser o profissional solicitado nos
subitens 10.4.1, 10.4.2, 10.4.4 e 10.4.6 deste Edital.

10.4.6.  Declaração fornecida pela licitante  indicando explicitamente  pelo
menos um responsável técnico para acompanhar a execução dos serviços. Na
declaração deverão constar os dados mínimos necessários, tais como: nome
completo,  número  do  documento  de  identidade  e  do  registro  na  entidade
profissional competente da região a que estiver vinculado;
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10.4.7.  Declaração  de  que  visitou  os  locais  das  obras  e  serviços
discriminados  neste  edital  e  seus  anexos,  visita  esta  necessária  para
constatar as condições de execução e peculiaridades inerentes à natureza
dos trabalhos. (Modelo do Licitante).

10.4.8.  A empresa licitante, a seu critério, poderá declinar da visita,
sendo,  neste  caso,  necessário  apresentar  declaração  assumindo,
incondicionalmente  a  RESPONSABILIDADE  de  executar  os  serviços  em
conformidade  com  todas  as  condições  e  exigências  estabelecidas  nesta
licitação (Modelo do Licitante).

10.5. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO–FINANCEIRA

10.5.1.  As  Licitantes  terão  que  apresentar  Balanço  Patrimonial  e
Demonstrações  financeiras  do  último  exercício  social  já  exigíveis  e
apresentados na forma da Lei, que comprove a boa situação financeira da
empresa, vedada sua substituição por Balancetes ou Balanços provisórios,
tais documentos terão que obedecer aos requisitos formais de elaboração
estabelecidos em lei e os indicados pela Ciência Contábil e deverão conter
a  assinatura  do  administrador  da  firma  e  do  contabilista,  devidamente
registrado no conselho Regional de Contabilidade;

10.5.1.1.  As  licitantes  que  iniciaram  as  suas  atividades  no  presente
exercício, deverão apresentar, também, O BALANÇO DE ABERTURA, na forma da
lei;

10.5.1.2. As empresas que integram a Escrituração Contábil Digital – ECD e
o  Sistema  Público  de  Escrituração  Digital  –  SPED,  deverão  apresentar
comprovante de Registro na Junta Comercial das Demonstrações Contábeis;

10.5.1.3.  A  Escrituração  Contábil  Digital  –  ECD,  compreende  a  versão
digital dos seguintes livros:

a) livro diário e seus auxiliares, se houver;
b) livro razão e seus auxiliares, se houver;
c) livro Balancetes Diários;
d) Balanços e Fichas de lançamentos comprobatórios dos assentamentos neles
transcritos;

10.5.1.4. As exigências constantes nos subitens  10.5.1.2 e 10.5.1.3, não
afastam a obrigatoriedade da licitante de apresentar o Balanço Patrimonial
e Demonstrações Contábeis, devidamente registrados ou autenticados e no
prazo da Lei, observado ainda o disposto no Art. 1.186, inciso II, do
Código Civil Brasileiro;

10.5.1.5.  Serão  considerados  aceitos  como  na  forma  da  lei o  balanço
patrimonial e demonstrações contábeis assim apresentados:

a) Sociedades regidas pela Lei nº 6.404/76 (Sociedade Anônima)

– publicados em Diário Oficial; ou
– publicados em jornal de grande circulação; 
– registrados na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante; ou
– por fotocópia autenticada ou registrada ou autenticada na Junta Comercial
da sede ou domicílio da licitante.

b) sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA)
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– por fotocópia dos Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Diário,
devidamente  autenticado  ou  registrado  na  Junta  Comercial  da  sede  ou
domicílio da licitante ou em outro órgão equivalente.

10.5.2. Para comprovar a boa situação financeira, as Licitantes terão que
apresentar junto com o Balanço atual e as Demonstrações Contábeis, análise
devidamente assinada pelo Contabilista responsável, dos seguintes índices:

LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo

    Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 

SG = Ativo Total

Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo

LC = Ativo Circulante

Passivo Circulante

10.5.3.  Somente  serão  habilitados  os  licitantes  que  extraírem  e
apresentarem o cálculo do índice  de Liquidez Geral (LG),  Solvência Geral
(SG) e Liquidez Corrente (LC), com o resultado igual ou superior a (=>1),
calculados de acordo com a aplicação das fórmulas.

10.5.4.  A empresa licitante que apresentar resultado igual ou menor a 1
(um), em qualquer dos índices constantes no  subitem 10.5.2 deste Edital,
deverá comprovar capital social registrado ou patrimônio líquido  mínimo de
5% (cinco por cento) do montante da contratação, de acordo com os parágrafos
2° e 3°, do artigo 31 da Lei 8.666/93.

10.5.5.  Certidão negativa de falência ou recuperação judicial, expedida
pelo distribuidor da sede do licitante dentro do prazo de validade previsto
na própria certidão, ou na omissão desta, expedida a menos de 90 (noventa)
dias contados da data da sua emissão, ressalvado o disposto nos subitens
abaixo;

10.5.5.1. Caso a empresa esteja em recuperação judicial ou extrajudicial,
deverá ser juntada à documentação:

a) Certidão emitida pela instância judicial competente, que ateste que a
interessada  está  apta  econômica  e  financeiramente  a  participar  de
procedimento licitatório nos termos da Lei n. 8.666/93;

b) Comprovação do acolhimento judicial do plano de recuperação judicial,
nos  termos  do  art.  58  da  Lei  n.  11.101/2005,  em  caso  de  recuperação
judicial; ou da homologação do plano de recuperação, no caso de recuperação
extrajudicial.

10.5.5.2.  Os  licitantes  que  se  encontrarem  em  recuperação  judicial  ou
extrajudicial  devem  comprovar  todos  os  demais  requisitos  exigidos  para
habilitação econômico-financeira neste Edital, sob pena de inabilitação;

10.6.  A documentação deste  Item 10 (da documentação de habilitação), não
poderá ter qualquer documento substituído por protocolo.
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10.7.  Os documentos necessários à habilitação supramencionada poderão ser
apresentados em original, por qualquer processo de cópia, autenticada por
Cartório competente ou por servidor da Comissão de Licitação, ou publicação
em órgão da Imprensa Oficial;

10.8.  Caso  o  licitante  não  atenda  às  exigências  acima  descriminadas,
automaticamente será inabilitado e devolvido o  Envelope Nº 02 ao mesmo
mediante  protocolo  ou  registro  em  ata,  ressalvado  o  disposto  na  Lei
Complementar 123/2006, no que couber.

10.9.  Caso todas as licitantes sejam inabilitadas ou todas as propostas
sejam desclassificadas, a Comissão de Licitação poderá fixar aos licitantes
o prazo de 08 (oito) dias úteis para apresentação de nova documentação ou
de outras propostas escoimadas das causas que geraram suas inabilitações ou
desclassificações, conforme art. 48 §3° da Lei 8.666/93.

11. PROPOSTA COMERCIAL – ENVELOPE Nº 02

11.1.  O envelope número 02 – Proposta comercial deverá conter a proposta
propriamente dita, apresentada em uma via digitada, redigida com clareza,
sem  emendas,  borrões  ou  ressalvas,  nem  condições  escritas  à  margem,
rubricada em todas as suas folhas e assinada na última, com a respectiva
identificação do subscritor, devendo constar:

11.1.1.  Valor  unitário  e  total,  expresso  em  moeda  corrente  nacional,
conforme modelo ANEXO I deste Edital – Proposta de Preços, sem previsão de
encargos financeiros ou expectativa inflacionaria;

11.1.1.1.  No  preço  proposto  deverão  estar  incluídos  todos  encargos,
(sociais,  trabalhistas  e  previdenciários/acidentários)  e  tributos
incidentes  sobre  a  prestação  dos  serviços,  bem  como  todas  e  quaisquer
despesas diretas e indiretas (incluindo transporte, fretes, alimentação,
estadia dos profissionais envolvidos na realização dos serviços) e demais
dispêndios necessários à perfeita execução dos serviços licitados, de forma
que o montante proposto será a única e completa remuneração a ser paga pela
execução completa dos serviços;

11.1.1.2.  Os preços ofertados, por força da legislação vigente, deverão
permanecer fixos e irreajustáveis durante a vigência do futuro contrato
decorrente da presente licitação;

11.1.1.3. Os valores unitários constantes do Modelo de Proposta de Preço,
devem ser apresentados de forma analítica, sendo assim demonstrada a sua
composição unitária em planilhas específicas, explicitando as incidências
das leis sociais;

11.1.1.4. O BDI constante da Proposta de preços deverá ter sua composição
detalhada em planilha específica onde conste o detalhamento dos percentuais
adotados, o lucro e demais elementos necessários a sua composição;

11.1.1.5. Na composição detalhada do BDI e na planilha de custo direto não
devem constar os tributos IRPJ e CSLL,  sob pena de desclassificação  da
empresa.

11.1.2.  O  prazo  de  validade  da  proposta  não  poderá  ser  inferior  a  60
(sessenta) dias corridos, contados da data da apresentação da mesma;

11.1.3. As licitantes deverão apresentar dentro do envelope de Proposta:
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11.1.3.1. Declaração de Elaboração Independente de Proposta (ANEXO V deste
Edital),  confeccionado  em  papel  timbrado  da  empresa  e  obrigatoriamente
assinada  pelo  seu  representante  legal  ou  mandatário.  SOB  PENA  DE
DESCLASSIFICAÇÃO.

11.1.4.  Deverá ser apresentada carta proposta comercial conforme modelo
apresentado no ANEXO VII deste Edital, sendo que a não apresentação deste,
não motivará a desclassificação da licitante;

11.1.5. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem o Art. 48 da
Lei 8.666/93 e condições estabelecidas neste Edital.

11.1.6. Modelo dos Dados do representante legal para efeito de formalização
do futuro contrato (Anexo VIII deste Edital), sendo que a não apresentação
deste, não motivará a desclassificação da licitante.

12. PROCESSAMENTO DESTA LICITAÇÃO

12.1.  No  local,  dia  e  hora  fixados  neste  Edital,  serão  iniciados  os
trabalhos, lendo o Presidente da Comissão, os objetivos desta licitação;

12.2.  Em seguida, será solicitada pelo Presidente, a credencial de cada
representante  legal  das  empresas  proponentes,  onde  serão  recebidos  os
Envelopes Nº 01 e Nº 02 das concorrentes, os quais serão rubricados pela
Comissão e pelos Participantes;

12.3. Encerrada a fase de credenciamento dos representantes, serão abertos
pela Comissão o  Envelope Nº 01 – HABILITAÇÃO, na presença de todas as
concorrentes, cujos documentos serão examinados e rubricados pela Comissão
e pelos representantes, permanecendo fechados e rubricados no fecho, sob
guarda da Comissão, o Envelope Nº 02 – PROPOSTA COMERCIAL, até a conclusão
da fase de habilitação;

12.4.  Após a conclusão da fase de habilitação, a Comissão prosseguirá os
trabalhos  com  a  abertura  do  Envelope  Nº  02  —  PROPOSTA  COMERCIAL,  das
proponentes habilitadas, no mesmo local, pela Comissão de Licitação, desde
que  haja  renúncia  expressa  de  todos  os  proponentes  de  interposição  de
recursos ou depois de decorrido o prazo de que trata o art. 109, 1, “a” da
Lei Federal nº 8.666/93;

12.5.  Dessa  reunião,  será  lavrada  Ata  Circunstanciada,  na  qual  deveram
constar todas as ocorrências verificadas, fatos consignados e que exijam
registro;

12.6. As propostas comerciais das proponentes inabilitadas serão devolvidas
intactas aos respectivos proponentes, mediante protocolo.

13. CRITÉRIOS PARA JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

13.1. Competirá à CPL OBRAS, proceder ao julgamento e à classificação das
propostas.  No  julgamento  das  propostas  classificadas,  será  utilizado  o
critério de tipo de licitação MENOR PREÇO, sob o regime de empreitada por
preço  GLOBAL,  sendo  considerada  vencedora  aquela  mais  vantajosa  para  a
Administração, ou seja, que atendendo a todos os requisitos deste Edital,
ofereça o menor preço exequível apurado, e classificando-se as demais por
ordem crescente dos valores apresentados;
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13.2.  Serão desclassificadas as propostas que não atenderem o Art. 48 da
Lei 8.666/93;

13.3.  Serão  desclassificados  as  propostas  com  valor  global  superior  ao
limite  estimado  para  a  futura  contratação,  sendo  este  fixado  em  R$
407.221,57 (quatrocentos e sete mil duzentos e vinte e um reais e cinquenta
e sete centavos);

13.4.  Serão  desclassificadas  as  propostas  que  apresentarem  valores
unitários e global, superiores ao limite máximo estabelecido nas planilhas
orçamentárias  constantes  do  Anexo  II do  presente  edital,  a  título  de
critério de aceitabilidade das propostas, conforme determina o inciso X do
Art. 40 da Lei 8.666/93;

13.5.  Serão  desclassificadas  as  propostas  que  apresentarem  preços
manifestadamente inexequíveis, assim entendidas como sendo aquelas em que o
valor global seja inferior a 70% menor dos seguintes valores:

a)  Da  média  aritmética  dos  valores  das  propostas  superiores  a  50%
(cinquenta por cento) do valor orçado pela SEMI;

b) Do valor orçado pela SEMI;

13.6.  Serão desclassificadas as Propostas que estiverem em desacordo com
qualquer exigência disposta neste Edital e/ou que contenham oferta sobre as
propostas de outras licitantes;

13.7. Serão desclassificadas as propostas que não satisfaçam integralmente
as exigências deste Edital e/ou que apresentem oferecimento de vantagens
não previstas neste Edital;

13.8. Caso a Comissão julgue necessário, poderá fazer consultas técnicas à
licitante, sendo tais consultas feitas por escrito, com prazo determinado.
Somente serão recebidas as respectivas respostas também por escrito, desde
que não impliquem em modificação de preços ou qualquer outra alteração da
proposta;

13.9. A resposta da licitante não implicará, em qualquer caso, na aceitação
tácita da Contratante;

13.10.  A Comissão poderá suspender a reunião a fim de que tenha melhores
condições de analisar os documentos apresentados, marcando na oportunidade,
nova data e horário em que voltará a se reunir com os interessados para
prosseguimento do processo licitatório;

13.11. Ocorrendo o caso assim previsto, a Comissão e os participantes terão
que rubricar os documentos apresentados e os envelopes fechados contendo as
propostas, que ficarão em poder da Comissão até a ocasião da nova reunião;

13.12.  O  não  comparecimento  de  qualquer  das  licitantes  nas  reuniões
anteriormente definidas pela Comissão não impedirá a realização da mesma;

13.13.  O  julgamento  das  propostas  será  realizado  em  reunião  (ões)  da
Comissão, que poderá a seu critério, solicitar auxílio e assessoria de
pessoal qualificado do quadro de empregados da Prefeitura do Município de
Porto Velho-RO, ou externa a ela;

13.14. É facultado à Comissão, em qualquer fase desta licitação, a promoção
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de diligências destinada a esclarecer ou apresentar instrução do processo;

13.15.  Ultrapassada  a  fase  de  habilitação  e  abertas  as  propostas
comerciais, não mais cabe inabilitar as licitantes por motivos relacionados
no Item 10 deste Edital (da documentação de habilitação), salvo em razão de
fatos supervenientes ou conhecidos posteriormente;

13.16.  Caso todas as licitantes tenham suas propostas desclassificadas,
sejam Habilitação ou Preços a Comissão de Licitação, a seu critério, poderá
fixar  o  prazo  de  08  (oito)  dias  úteis,  para  que  apresentem  outras
propostas, baseadas nas causas das quais decorreram as desclassificações,
conforme art. 48 § 3º da lei 8.666/93;

13.17. No caso de empate entre duas ou mais propostas, a classificação se
fará por sorteio, ressalvados os direitos da ME’s e EPP’s;

14. CLASSIFICAÇÃO FINAL

14.1. Concluindo o julgamento, as propostas admitidas serão classificadas,
atribuindo-se  o  primeiro  lugar  a  que  oferecer  o  MENOR  PREÇO  GLOBAL,
posicionando-se as demais na sequência dos valores finais.

15. HOMOLOGAÇÃO, ADJUDICAÇÃO E CONTRATAÇÃO

15.1.  Proclamado  o  resultado  final  desta  licitação,  publicar-se-á  o
resultado,  e  posteriormente  o  processo  será  encaminhado  a  autoridade
superior para homologação e adjudicação;

15.2. Após o julgamento realizado pela Comissão de Licitação, a autoridade
superior poderá:

15.2.1.  Determinar  a  retificação  de  irregularidade  sanável  antes  de
homologar;

15.2.2. Homologar o resultado, conferindo eficácia à Adjudicação para que a
Licitante vencedora seja contratada;

15.2.3.  Anular  o  julgamento  ou  todo  o  procedimento,  se  nele  encontrar
ilegalidade;

15.2.4. Revogar esta licitação por motivo de conveniência ou oportunidade,
desde que comprovado o ocorrido depois de instaurada à competição;

15.3. Na hipótese em que a empresa adjudicatária venha a decair do direito
à contratação do objeto desta licitação, a CONTRATANTE poderá convidar as
empresas na ordem de classificação, para contratar,  em igual prazo e nas
mesmas condições propostas pela empresa adjudicatária, inclusive quanto ao
preço, ou revogar esta licitação, independentemente da cominação que deverá
ser aplicada à empresa licitante adjudicatária,  inclusive com a perda da
garantia de participação a que se refere o subitem 10.9 deste Edital;

15.4. Os atos de homologação e da contratação serão publicados na Imprensa
Oficial;

16. RECURSOS, PENALIDADES E SANÇÕES

16.1. Recursos:
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16.1.1. Das decisões proferidas pela Comissão Permanente de Licitação Geral
caberá recurso nos termos do art. 109 da Lei n0 8.666/93 e suas alterações; 

16.1.2.  O  recurso  deverá  ser  interposto  mediante  petição  digitada  e
impressa,  através  de  processamento  eletrônico  de  dados,  devidamente
arrazoada e subscrita pelo representante legal ou preposto da recorrente,
obedecendo aos prazos previstos na Lei de Licitações;

16.1.3. Os recursos das decisões referentes à habilitação ou inabilitação
de licitante e julgamento de Propostas terão efeito suspensivo, podendo a
Comissão Permanente de Licitação Geral, motivadamente e se houver interesse
para a Prefeitura de Porto Velho, atribuir efeito suspensivo aos recursos
interpostos contra outras decisões;

16.1.4.  O recurso deverá ser entregue na  sala da Comissão Permanente de
Licitação  Geral e  endereçado  ao  Presidente  a  Comissão  Permanente  de
Licitação Geral;

16.2. Penalidades:

16.2.1.  Sem prejuízo de outras sanções estabelecidas na Lei Federal nº
8.666/93,  Lei  12.846/13,  a  Contratada  ficará  sujeita  às  seguintes
penalidades:

16.2.2. P  elo atraso na execução do futuro contrato:

16.2.2.1.  multa moratória de 1% (um por cento) por dia de atraso, que
incidirá sobre o valor da obrigação em atraso, até o limite máximo de 10%
(dez por cento);

16.2.3. Pela inexecução total ou parcial do futuro contrato:

16.2.3.1.  multa de 10% (dez por cento) calculada sobre o valor global do
futuro contrato não cumprido;

16.2.4.  As  importâncias  relativas  às  multas  serão  descontadas  dos
recebimentos que a CONTRATADA tiver direito, competindo-lhe, no caso de
insuficiência ou inexistência de crédito, pagá-las no prazo de 10 (dez)
dias, contados do recebimento da notificação da Subsecretaria Municipal de
Obras e Pavimentação – SUOP;

16.2.5. Não sendo pagas no prazo previsto no subitem 16.2.4 deste Edital,
haverá incidência de juros de mora, nos termos previsto no artigo 406 do
Código Civil;

16.2.6.  A  multa  prevista  nesta  seção  não  tem  efeito  compensatório  e,
consequentemente, o pagamento dela não exime a Contratada da reparação de
eventuais  danos  que  forem  causados  à  CONTRATANTE  ou  a  terceiros,  em
decorrência  de  culpa  ou  dolo  na  execução  dos  serviços  objeto  da
contratação.

16.2.7.  Constituem  atos  lesivos  à  administração  pública,  nacional  ou
estrangeira,  para  os  fins  da  Lei  12.846/2013,  todos  aqueles  praticados
pelas  pessoas  jurídicas  mencionadas  no  parágrafo  único  do  art.  1o da
referida  lei,  que  atentem  contra  o  patrimônio  público  nacional  ou
estrangeiro,  contra  princípios  da  administração  pública  ou  contra  os
compromissos internacionais assumidos pelo Brasil, assim definidos:

Superintendência Municipal de Licitações – SML
Endereço: Av. Carlos Gomes, nº 2776, Bairro São Cristóvão

CEP: 76.804-022; Porto Velho – RO
Telefones: (0xx69) 3901-3069/3639

E-mail: comissoes  .sml  2017  @  gmail  .  com17

mailto:comissoes.sml@gmail.com
mailto:comissoes.sml@gmail.com
mailto:comissoes.sml@gmail.com
mailto:comissoes.sml@gmail.com
mailto:comissoes.sml@gmail.com
mailto:comissoes.sml@gmail.com
mailto:comissoes.sml@gmail.com


Processo n.º 16.2057/2017

Fl._______________________

Visto_____________________

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES – SML

16.7. No tocante a licitações e contratos:

a)  frustrar  ou  fraudar,  mediante  ajuste,  combinação  ou  qualquer  outro
expediente, o caráter competitivo de procedimento licitatório público;

b)  impedir,  perturbar  ou  fraudar  a  realização  de  qualquer  ato  de
procedimento licitatório público;

c)  afastar  ou  procurar  afastar  licitante,  por  meio  de  fraude  ou
oferecimento de vantagem de qualquer tipo;

d) fraudar licitação pública ou futuro contrato dela decorrente;

e) criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para participar
de licitação pública ou celebrar contrato administrativo;

f)  obter  vantagem  ou  benefício  indevido,  de  modo  fraudulento,  de
modificações ou prorrogações de contratos celebrados com a administração
pública, sem autorização em lei, no ato convocatório da licitação pública
ou nos respectivos instrumentos contratuais; ou

g) manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos
celebrados com a administração pública;

16.3. Sanções:

16.3.1. Verificada a hipótese do previsto no artigo 81 da Lei n° 8.666/93 e
Lei 12.846/13, fica caracterizado o descumprimento total das obrigações
assumidas  pelo  adjudicatário,  sujeitando-o  às  penalidades  legalmente
estabelecidas;

16.3.2.  As sanções administrativas e respectivas penalidades previstas no
futuro contrato são as elencadas nos artigos 86 a 88, com seus parágrafos e
incisos, da Lei n° 8.666/93.

16.3.3. As multas apresentadas são cumulativas entre si devido aos prazos;

16.3.4. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de
contratar com a Administração por prazo não superior a 2 (dois)anos;

16.3.5. Declaração de idoneidade para licitar ou contratar com os órgãos da
Administração  Pública,  enquanto  perdurarem  os  motivos  determinantes  da
punição ou seja 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
decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior;

16.3.6. Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo,
o qual prevê defesa prévia do interessado e recurso nos prazos definidos em
Lei, sendo lhe franqueada vista aos autos do processo.

16.3.7. Não será aplicada multa se, comprovadamente, o atraso a entrega dos
serviços, advir de caso fortuito ou motivo de força maior;

16.3.8.  Da sanção aplicada caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias
úteis da notificação, à autoridade superior àquela que aplicou a sanção,
ficando sobrestada até o julgamento do pleito, nos termos do artigo 109 da
Lei 8.666/93.
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16.3.9. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF e no
Cadastro de Fornecedores do Município de Porto Velho-RO, e no caso de
suspensão  de  licitar,  o  licitante  deverá  ser  descredenciado  por  igual
período, sem prejuízo das multas previstas no Edital e seus anexos e demais
cominações legais.

17. CONTRATO E SUBCONTRATAÇÃO

17.1. A execução dos serviços objeto da presente licitação, bem como, suas
possíveis  alterações,  ficarão  subordinadas  às  normas  da  lei  federal
8.666/93, conforme cláusulas definidas na minuta de Contrato, ANEXO XI do
presente Edital;

17.2.  A  adjudicatária  deverá  assinar  o  futuro  contrato,  do  qual  as
cláusulas  acham-se  definidas  na  minuta  de  Termo  de  Contrato  anexo  ao
presente Edital, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, a contar da data de
convocação para assinatura;

17.3.  O prazo concedido para a assinatura do futuro contrato poderá ser
prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado pela parte,
durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo
Município de Porto Velho-RO;

17.4.  Nos termos do parágrafo 2º do artigo 64 da lei federal 8.666/93,
poderá o Município de Porto Velho-RO, quando o convocado não aceitar ou não
assinar o futuro contrato, no prazo e condições estabelecidos, convocar as
licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual
prazo e nas mesmas condições da primeira classificada, inclusive quanto aos
preços, ou revogar esta licitação independentemente das penalidades;

17.5. SUBCONTRATAÇÃO

17.5.1.  Conforme disposições contidas no Projeto Básico (ANEXO II deste
instrumento convocatório).

18. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA E DA CONTRATANTE

18.1. As obrigações da contratada serão conforme as disposições contidas no
Projeto Básico (ANEXO II deste instrumento convocatório).

18.2. As obrigações da contratante serão conforme as disposições contidas
no Projeto Básico (ANEXO II deste instrumento convocatório).

19. CONDIÇÕES DE FATURAMENTO E PAGAMENTO

19.1.  Conforme disposições  contidas  no Projeto  Básico (ANEXO  II  deste
instrumento convocatório).

20. REAJUSTE DE PREÇO

20.1.  Conforme disposições  contidas  no Projeto  Básico (ANEXO  II  deste
instrumento convocatório).

21. RECEBIMENTO DO OBJETO

21.1. Conforme disposições  contidas  no Projeto  Básico (ANEXO  II  deste
instrumento convocatório).
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22. FISCALIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E INÍCIO DA OBRA

22.1.  Conforme disposições  contidas  no Projeto  Básico (ANEXO  II  deste
instrumento convocatório).

23. GARANTIA CONTRATUAL

23.1.  No ato da assinatura do futuro contrato, objeto desta licitação, a
empresa vencedora deverá prestar garantia de 5% (cinco por cento) sobre o
valor a ela adjudicado, podendo optar por uma das modalidades previstas no
art. 56, § 1º, da Lei 8.666/93;

23.2. Se a opção de garantia recair em caução em dinheiro, seu valor será
depositado junto ao Banco do Brasil, agência 2757, conta-corrente nº 8.250
– 3,  devendo o comprovante de depósito ser apresentado imediatamente, em
original ou cópia autenticada, no Departamento Administrativo-Financeiro,
para lançamento contábil na Secretaria Municipal da Fazenda – SEMFAZ;

23.3.  Se  a  opção  de  garantia  se  fizer  em  seguro-garantia  ou  fiança
bancária, esta deverá conter expressamente a cláusula de prazo de validade
igual ou superior ao prazo de execução do futuro contrato, a cláusula de
atualização financeira, bem como as cláusulas de imprescritibilidade, de
inalienabilidade e de irrevogabilidade.

23.4. A fiança bancária deverá ser emitida por estabelecimento sediado ou
legalmente representado no Brasil, para ser cumprida e exequível na cidade
de Porto Velho, Estado de Rondônia, devendo ter prazo superior ao futuro
contrato em pelo menos 30 (trinta) dias.

23.5.  Caso a garantia seja ofertada em  títulos da dívida pública, estes
devem  ter  sido  emitidos  sob  a  forma  escritural,  mediante  registro  em
sistema  centralizado  de  liquidação  e  de  custódia  autorizado  pelo  Banco
Central  do  Brasil  e  avaliados  pelos  seus  valores  econômicos,  conforme
definido pelo Ministério da Fazenda, não sendo aceitos aqueles emitidos na
primeira metade do Século XX;

23.6.  Se,  por  qualquer  razão,  for  necessária  a  alteração  do  futuro
contrato, a Contratada ficará obrigada, caso necessário, a providenciar a
complementação ou substituição da garantia, conforme a modalidade que tenha
escolhido.

23.7. A garantia responderá pelo inadimplemento das condições contratuais,
pelos danos ou prejuízos causados à Contratante e pelas eventuais multas ou
penalidades aplicadas, podendo ainda reter créditos decorrentes do futuro
contrato, sem prejuízo das demais cominações legais e contratuais.

23.8. Uma vez aplicada multa à Contratada, e realizado o desconto do valor
apresentado  como  garantia,  poderá  a  Contratante  convocar  a  empresa
Contratada para que complemente aquele valor inicialmente oferecido.

23.9. No caso de rescisão do futuro contrato determinado por ato unilateral
e escrito da Contratante, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII
do  art.  78  da  Lei  n.  8.666/93  (incisos  XII  e  XVII  havendo  culpa  da
Contratada), a garantia será executada para ressarcimento da Contratante e
dos valores das multas e indenizações a ela porventura devidos, conforme
inciso III do Art. 80, da Lei n. 8.666/93.
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23.10. Quando a rescisão ocorrer pelos motivos relacionados nos incisos XII
a XVII do art. 78 da Lei n. 8.666/93, sem que haja culpa da Contratada,
será  esta  ressarcida  dos  prejuízos  regularmente  comprovados  que  houver
sofrido, tendo ainda o direito à devolução da garantia e pagamentos devidos
pela execução do futuro contrato até a data da rescisão; (conforme § 2º do
art. 79 da Lei n. 8.666/93).

23.11.  A garantia prestada pela Contratada ou seu saldo, se houver, será
liberada  ou  restituída  após  a  execução  do  futuro  contrato,  conforme
disposto no § 4º do art. 56 c/c § 3º do art. 40 da Lei 8.666/93, devendo o
representante  da  empresa  Contratada  entregar  requerimento,  dirigido  à
Secretaria Municipal da Fazenda – SEMFAZ no Departamento Administrativo-
Financeiro;

23.12.  A  qualquer  momento  a  garantia  prestada  poderá  ser  substituída,
mediante  requerimento  do  interessado,  respeitadas  as  modalidades  antes
previstas. Neste caso, o valor da Garantia será calculado sobre o valor do
futuro Contrato ajustado à época da solicitação.

24. DISPOSIÇÕES GERAIS

24.1. As despesas de elaboração das propostas para esta licitação, serão de
exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe sendo assegurado reclamar
qualquer indenização da Prefeitura Municipal de Porto Velho pelas despesas
assim praticadas.

24.2. A presente licitação não prevê o pagamento antecipado de despesas de
qualquer natureza a título de instalação e mobilização dos serviços.

24.3.  A adjudicatária deverá assinar o futuro contrato, cujas cláusulas
acham-se definidas na minuta de Termo contratual anexa ao presente Edital,
(Anexo  XI) no  prazo  de  05  (cinco)  dias  úteis,  a  contar  da  data  de
convocação para assinatura.

25. FORO

25.1.  Fica  eleito  o  Foro  da  Comarca  de  Porto  Velho-RO,  para  dirimir
quaisquer  dúvidas  referentes  a  esta  licitação  e  procedimentos  dela
resultantes, com renúncia de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

Porto Velho, 17 de outubro de 2019

CÉSAR AUGUSTO WANDERLEY OLIVEIRA
PRESIDENTE DA CPL-OBRAS/SML/PVH
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ANEXO I

MODELO DA PROPOSTA DE PREÇOS

TOMADA DE PREÇOS Nº:003/2019/CPL-OBRAS/SML/PVH – 2ª CHAMADA
Valor Total da Proposta: R$_________________(_____________________) 
Validade da Proposta: ___/___/_____  (não inferior a 60 sessenta dias).
CNPJ: ________________Razão Social:_______________
Endereço Completo com CEP:_______________
E-mail______________________
Telefone(s): ( )                  Fax: ( ) 
Banco:___________ Agência:_________ Conta-Corrente: __________
Responsável legal para assinatura do futuro contrato/instrumento 
equivalente: 

ITEM DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS UNID.
QUANT.
TOTAL 

 Valor
Unit. s/
BDI 

 Valor
Total s/

BDI 

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 Canteiro de Obras e Administração

1.1.1 Administração Local da Obra und  1,00 

1.1.2

Locação de container 2,30 x 6,00m, 
alt=2,50m, para escritório, sem 
divisórias internas e sem sanitário 
(Depósito de Materiais e Escritório 
de Obra)

mês  4,00 

1.1.3

Guindauto hidráulico, capacidade 
máxima de carga 3300kg, momento 
máximo de carga 5,8tm, alcance máximo
horizontal 7,60m, inclusive caminhão 
toco pbt 16.000kg, potência de 189 CV
- chp diurno

h  16,00 

1.1.4
Execução de refeitório em canteiro de
obra em chapa de madeira compensada, 
não incluso mobiliário e equipamentos

m²  24,55 

1.1.5
Execução de sanitário e vestiário em 
canteiro de obra em chapa de madeira 
compensada, não incluso mobiliário

m²  15,45 

1.1.6
Placa de obra em chapa de aço 
galvanizada (Padrão Federal)

m²  6,40 

1.1.7
Taxas e emolumentos - Anotação de 
responsabilidade técnica - ART 

und  1,00 

1.1.8
Programa de controle médico de saúde 
ocupacional (PCMSO) 

und  1,00 

1.1.9
Programa de condições e Meio Ambiente
de Trabalho na Industria Const. Civil
(PCMAT)

und  1,00 

1.2
Locação da obra e acompanhamento 
topográfico

1.2.1
Serviços topográficos p/ 
pavimentação, inclusive nota de 
serviços, acompanhamento e greide

m²
 3.019,

14 

1.3 Sinalização de tráfego

1.3.1
Placas de sinalização de obra (placas
de sinalização)

m²  1,41 

 Sub total do
item  1.0 R$  

2.0 MOVIMENTO DE TERRA

2.1 Terraplenagem - Limpeza - Demolição
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2.1.1
Escavação mecânica de material 1ª 
categoria, proveniente de corte de 
subleito (c/trator esteiras 160 HP)

m³
 1.109,

06 

2.1.2

Carga e descarga mecânica de solo 
utilizando caminhão basculante 6,0 
m³/16T e pá carregadeira sobre pneus 
128 HP, capacidade da caçamba 1,7 a 
2,8 m³, peso operacional 11632 kg 
(Bota-Fora)

m³
 1.386,

32 

2.1.3
Transporte com caminhão basculante de
14 m³, em via urbana em revestimento 
primário - Bota-fora: DMT= 1,3 Km

m³xkm
 1.802,

21 

2.1.4
Transporte com caminhão basculante de
14 m³, em via urbana pavimentada - 
Bota-fora: DMT= 18 Km

m³xkm
 24.953
,76 

 Sub total do
item  2.0 R$ 

3.0 PAVIMENTAÇÃO

3.1
Regularização e compactação de 
subleito ate 20cm de espessura

m²
 2.772,

67 

3.2

Execução e compactação de base e ou 
sub base com solo estavilizado 
granulumetricamente - Exclusive 
escavação, casrga e transporte e solo
(Sub base, espessura=20cm)

m³  554,52

3.3

Execução e compactação de base e ou 
sub base com solo estavilizado 
granulumetricamente - Exclusive 
escavação, casrga e transporte e solo
(Base, espessura=15cm)

m³  415,89

3.4
Material para aterro/ reaterro 
retirado na jazida, sem transporte

m³  970,41

3.5

Carga e descarga mecânica de solo 
utilizando caminhão basculante 6,0 
m³/16T e pá carregadeira sobre pneus 
128 HP, capacidade da caçamba 1,7 a 
2,8 m³, peso operacional 11632 kg

m³
 1.213,

01 

3.6
Transporte com caminhão basculante de
14 m³, em via urbana em revestimento 
primário – Cascalheira: DMT= 7,1 km

m³xkm
 8.612,

38 

3.7
Transporte com caminhão basculante de
14 m³, em via urbana pavimentada – 
Cascalheira: DMT= 13,4 km

m³xkm
 16.254

,36 

3.8
Execução de Imprimação com Asfálto 
Diluído CM-30 (cons. 1,20 l/m²)

m²
 2.539,

26 

3.9
Pintura de Ligação com Emulsão RR - 
2C

m²
 1.269,

63 

3.10

Construção de pavimento com aplicação
de concreto betuminoso usinado à 
quente (CBUQ), camada de rolamento, 
com espessura de 5,0cm - Exclusive 
transporte

m³  124,37

3.11

Transporte de material asfáltico, com
caminhão com capacidade de 20.000L em
rodovia não pavimentada para 
distâncias médias de transporte igual
ou inferior a 100Km – Usina de 
asfalto: DMT= 2,7 Km

tonxkm  805,91
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3.12

Transporte de material asfáltico, com
caminhão com capacidade de 20.000L em
rodovia pavimentada para distâncias 
médias de transporte igual ou 
inferior a 100Km – Usina de asfalto: 
DMT= 16,7 Km

tonxkm
 4.984,

74 

 Sub total do
item  3.0 R$

4.0
MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS E OBRAS DE 
ARTE CORRENTE

4.1 Escavação manual de valas m³  2,09 

4.2

Berço, em material retirado na jazida
com transporte, com escavação e 
carga, para tubulação de concreto 
(drenagem), e=10cm

m²  6,16 

4.3
Calha em concreto simples, em meia 
cana de concreto, diâmetro 400mm

m  7,00 

4.4
Reaterro manual de valas com 
compactação mecanizada

m³  0,84 

4.5

Meio-fio (guia) de concreto pré-
moldado, dimensões 12x15x30x100cm 
(face e superiorxface 
inferiorxalturaxcomprimento), 
rejuntado com argamassa 1:4 (cimento:
areia), incluindo escavação e 
reaterro

m  352,00

4.6
Sarjeta em concreto estrutural, 
preparo mecânico, Fck 20Mpa, esp. 8,0
cm largura 40 cm

m  484,18

4.7
Entrada para descida d'água - EDA 02 
- areia e brita comerciais

und  1,00 

4.8
Dissipador de energia - DES 01 - 
areia e pedra de mão comerciais

und  2,00 

 Sub total do
item  4.0 R$

 SUB- TOTAL   R$

  BDI  % R$

 TOTAL COM BDI  R$

Obs. Os serviços deverão ser executados conforme previsto no Projeto Básico
composto de Planilhas Orçamentárias, Cronograma Físico-Financeiro e Memorial
Descritivo.

Declaramos que, o banco, a agência e a conta-corrente, informados nesta
proposta, serão únicos e exclusivos para todos os recebimentos relativos ao
cumprimento das obrigações contratuais. (Conforme exigência da Lei Municipal
nº 2016 de 11 de junho de 2012). 

Porto Velho, RO, ____ de ______________de 2019

Nome e assinatura do
Responsável pela empresa
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ANEXO II

PROJETO BÁSICO CONSTITUÍDO DE:

1. PLANILHA ORÇAMENTÁRIA;
2. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO;
3. MEMORIAL DESCRITIVO.

PROJETO BÁSICO

1. INTRODUÇÃO
1.1 Em atendimento ao disposto nos artigos 6°, Inciso IX, 7°, § 2° e 9° da Lei no
8.666/93, elaboramos o presente Projeto Básico, cujo objeto é a Contratação de em-
presa especializada em obras e serviços de engenharia para Pavimentação Asfáltica no
município de Porto Velho (pavimentação da estrada que dá acesso a Igreja de Santo
Antônio) por meio do Convênio n° 847015/2017 para atender a Secretaria Municipal de
Integração – SEMI, notadamaente a Subsecretaria Municipal de Desenvolvimento Socie-
conômico e Turismo – SEMDESTUR.
1.2 Estabelece também normas gerais e específicas, métodos de trabalho e padrões de
conduta  para  os  serviços  descritos  abaixo  no  item  DO OBJETO e deve ser con-
siderado como complementar aos desenhos de execução dos projetos de engenharia e de-
mais documentos contratuais.
1.3. O valor máximo estimado para a contratação é de R$ 407.221,57 (quatrocentos e
sete mil duzentos e vinte e um reais e cinquenta e sete centavos) onde os preços
máximos serão aqueles consignados na planilha orçamentária, integrante do edital sob
pena de desclassificação da proposta.

2. DO OBJETO
2.1  Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia para
Pavimentação Asfáltica no município de Porto Velho (pavimentação da estrada que dá
acesso  a  Igreja  de  Santo  Antônio)  Convênio  n°  847015/2017,  de  acordo  com  as
disposições no Projeto Básico: Memorial Descritivo, Planilhas orçamentárias, memória
de cálculo, cronograma físico-financeiro, composições unitárias e outros documentos
pertinentes a execução da Obra.

3. DA JUSTIFICATIVA
Em atendimento ao disposto nos artigos 6°, Inciso IX, 7°, § 2° e 9° da Lei no
8.666/93, elaboramos o presente Projeto Básico, cujo objeto é a Contratação de em-
presa especializada em obras e serviços de engenharia para Pavimentação Asfáltica no
município de Porto Velho (pavimentação da estrada que dá acesso a Igreja de Santo
Antônio) Convênio n° 847015/2017 para atender a Secretaria Municipal de Integração –
SEMI, notadamente a Subsecretaria Municipal de Desenvolvimento Socieconômico e Tu-
rismo – SEMDESTUR.

A  Secretaria  Municipal  de  Integração  –  SEMI criada  através  da  Lei
complementar nº 650, de 08 de fevereiro de 2017 conforme o Art. 36, in verbis:

Art. 36. Fica criada a Secretaria Municipal de Integração - SEMI, tendo por origem a
Secretaria  Municipal  de  Meio  Ambiente  –  SEMA,  Secretaria  Municipal  de
Desenvolvimento  Econômico  e  Turismo  –  SEMDESTUR  e  Secretaria  Municipal  de
Agricultura e Abastecimento – SEMAGRIC.

Considerando que a Subsecretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento –
SEMAGRIC  passou  a  ser  Secretaria  lhe  concedendo-lhe  em  todos  os  direitos,
obrigações, competência, atribuíções, inclusive, absorvendo os recursos humanos,
patrimônios  e  acervos,  inerentes  a  sua  área  de  atuação  de  acordo  com  a  Lei
Complementar  n°  760,  de  07  de  maio  de  2019,  retirando  a  mesma  da  estrutura
organizacional da Secretaria Municipal de Integração – SEMI. 

Considerando a reestruturação da prefeitura, visando tornar a gestão mais
eficiente  e  redução  nos  custos  envolvidos  nos  processos  administrativos,  fora
reestruturada uma nova Secretaria Municipal de Integração – SEMI que se dá a união
de 02 (duas) secretarias SEMA e SEMDESTUR uma nova sede administrativa unificada.
Compete a Secretaria Municipal de Integração: auxiliar a administração Municipal,
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formular e implantar a política municipal de desenvolvimento, dirigir o processo de
elaboração, aprimoramento e implantação de planos, programas, legislação e projetos
voltados ao desenvolvimento relativo à ambiental conforme prevê o artigo 88 da
citada Lei. 

Considerando que a Subsecretaria Municipal de Desenvolvimento Socieconômico e
Turismo – SEMDESTUR possui ações além de todas o gerenciamento de sua unidade
administrativa, é responsável ainda realização de eventos de promoção da ciência e
tecnologia,  apoio  a  empreendimentos  da  economia  solidária,  promoção  turística,
implantação e manutenção de sistemas de informação das atividades turísticas, dentre
outras atividades inerente ao trabalho, renda e turismo;

A Cidade de Porto Velho é a capital do Estado de Rondônia, localizada na
Amazônia  ocidental,  classificado  nas  categorias  dos  municípios  das  regiões
turísticas  do  Mapa  do  Turismo  Brasileiro  no  sítio  eletrônico
www.mapa.turismo.gov.br, como limite categoria do município I. O município possui
uma população de 428.527 habitantes, divididos em uma área territorial de 34.068,50
km². A sede localiza-se à margem direita do rio Madeira, o maior afluente da margem
direita do Rio Amazonas. Atualmente, Porto Velho vive um momento de grande expansão
populacional e econômica, sendo uma das capitais que mais crescem no Brasil. Dentre
os diversos fatos que colaboraram para esse momento, destacam-se as atividades do
terminal graneleiro do Rio Madeira e os grandes investimentos oriundos do Programa
de Aceleração do Crescimento, o PAC, especialmente a construção em curso do Complexo
do  Rio  Madeira,  composto  pela  Usina  Hidrelétrica  Santo  Antônio  e  a  Usina
Hidrelétrica  de  Jirau.  Para  o  futuro  próximo,  também  se  espera  que  a  recém-
construída Estrada do Pacífico traga benefícios econômicos à cidade de Porto Velho
quando de sua conclusão. Todo esse desenvolvimento não foi acompanhado paralelamente
pelo desenvolvimento urbano, especialmente onde começou o município de Porto Velho,
onde hoje está a igreja de Santo Antonio, onde os trilhos da EFMM, passam e onde a
parada era obrigatório para contemplação da cachoeira, hoje transformada em uma
Hidrelétrica, este espaço não recebeu nenhuma revitalização pela sua importância ao
complexo turístico da Madeira Mamoré, assim este recurso do Ministério do Turismo
contemplara tanto o entorno dos trilhos e sua parada, como também o Memorial Rondon
e o Centro Cultural Indígena que estão dentro da área turística da Estrada de Ferro.

Dessa  forma  com  o  apoio  do  Ministério  do  Turismo,  poderemos  realizar
infraestrutura  básica  de  asfalto  na  chegada  deste  tão  importante  local  para  o
município e para história, assim a pavimentação asfáltica na estrada que liga o
centro da cidade de Porto Velho trecho entre o cemitério Santo Antonio até a Igreja
de Santo Antônio com as seguintes referencia, iniciado na Latitude e Longitude
descrito  no  mapa  anexo,  onde  a  cidade  de  Porto  Velho  começou  e,  é  de  grande
interesse turístico ao município. 

Considerando que o município de Porto Velho tem a necessidade de executar o
convênio me prazo exíguo, faz necessário que o procedimento licitatório e execução
da referida obra seja concluída em menor tempo possível.
Assim justifica-se o pedido.

4. DOS PRAZOS
a. O prazo previsto para execução dos serviços desta licitação é de 60 (sessenta)
dias, Conforme Cronograma Físico-financeiro, contados a partir da data de publicação
da Ordem de Serviço para início da obra, expedida pela administração municipal, de
acordo com o artigo 57 § 1º, da Lei 8.666/93.
b. O prazo de vigência do contrato (estando nele incluso os prazos de Ordem de
Início  da  obra,  execução,  recebimento  provisório,  recebimento  definitivo  e
pagamento) será de 90 (noventa) dias, a partir da publicação do extrato do contrato.
c. O prazo para início dos trabalhos fica fixado em l0 (dez) dias, a partir do
recebimento da Ordem de Serviço.
d. Todo  pedido  de  prorrogação  deverá  ser  devidamente  justificado,  autuado  em
processo e autorizado previamente pela autoridade competente, de acordo com o Art.
57 § 1º, da lei 8666/93, desde que solicitado à autoridade competente, num prazo
mínimo de 15  (quinze)  dias  antes  do  término  do  prazo  de  execução
contratual.

5. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
5.1 Os recursos orçamentários destinados para pagamento deste objeto, no valor de R$
407.221,57 (quatrocentos e sete mil duzentos e vinte e um reais e cinquenta e sete
centavos),  sendo  R$  243.750,00  (duzentos  e  quarenta  e  três  mil  setecentos  e
cinquenta reais) parte concedente e R$ 163.471,57 (cento e sessenta e três mil
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quatrocentos e setenta e um reais e cinquenta e sete centavos) parte convenente,
onde tem como fonte de Receita os recursos orçamentários destinados pela Secretaria
Municipal  de  Integração  –  SEMI,  notadamente  a  Subsecretaria  Municipal  de
Desenvolvimento Sustentável e Turismo – SEMDESTUR, cujos valores estão previstos no
orçamento de 2019:
Projeto Atividade: 16.01.04.695.351.2.855 – Apoio as ações do Turismo.
Elemento de Despesa: 4.4.90.51.
Fonte: 02.14
Valor R$ 243.750,00 (duzentos e quarenta e três mil setecentos e cinquenta reais)
Fonte : 01.00
Valor R$ 69.000,00 (sessenta e nove mil reais).
Valor  R$ 85.747,14  (oitenta e  cinco mil  setecentos e  quarenta e  sete reais  e
quatorze centavos).
Projeto Atividade: 16.32.23.695.035.1.199 – Promoção Turística.
Elemento de Despesa: 4.4.90.51.
Fonte : 01.23
Valor R$ 8.724,43 (oito mil setecentos e vinte e quatro reais e quarenta e três
centavos).
Elemento de Despesa: 4.4.90.51.
5.2 Planilha orçamentária com utilização das tabelas SINAPI/RO – abril/2019 Padrão.
5.3  O  BDI está conforme Acórdão 2622/2013 TCU PLENÁRIO, utilizado de 21,35% (vinte
e um vírgula trinta e cinco por cento), conforme  composição  anexa  aos  autos.
5.4. Parcela  de  Maior  Relevância:
a)  A  parcela  de  maior  relevância  para  execução  da  obra  é  a  “PAVIMENTAÇÃO”,
demonstrada na planilha orçamentário.

6) DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
6.1 - Certidão de registro da licitante junto ao CREA, da qual deverá constar o (s)
nome (s) do (s) profissional (is) de nível superior que poderá (ão) atuar (ão) como
responsável (is) técnico (s) pelos serviços a serem executados;
6.2 - Certidão do Registro do(s) Responsável(is) Técnico(s), emitidos pelo CREA:
6.3- Comprovação de aptidão da empresa para o desempenho de atividade pertinente e
compatível com o objeto da obra, através de Atestado (s) ou certidão (s) de Execução
de  obra(s)  fornecido(s)  por  pessoa  jurídica  de  direito  público  ou privado,
que tenha compatibilidade com a parcela de maior relevância técnica do objeto deste
Projeto Básico.
6.4 -  Os  atestados  emitidos  por  pessoa  jurídica  de  direito  privado
deverão, obrigatoriamente,  estar  em  papel  timbrado  com  a  identificação  e
endereço  da emitente, o nome completo do signatário, bem como reconhecimento em
cartório da assinatura aposta, estando as informações ali contidas;
6.5 -  Declaração  fornecida  pela  licitante  indicando  explicitamente  a  equipe
técnica mínima que  deverá  conter  no  mínimo  01  (um)  Engenheiro  Civil para
acompanhar a  execução  dos  serviços.  Na  declaração  deverão  constar  os  dados
mínimos necessários, tais como: nome completo, número do documento de identidade,CPF
e do registro na entidade profissional competente da região a que estiver vinculado.

6.6 DA VISTÓRIA OU VISITA TÉCNICA:
6.6.1 – Fica facultado a empresa licitante realizar visita técnica nos locais dos
serviços, objeto da licitação.
6.6.2 - A visita poderá ser realizada em até 48 (quarenta e oito) horas antes da
realização da abertura da licitação, em dias úteis (segunda a sexta-feira), das 8:00
às 12:00 horas e das 14:00 às 18:00 horas; o agendamento deverá ser pelo telefone
3901-3167  ou  pessoalmente  na  SUOP,  Departamento  de  Obras  Civis,   nos  horários
expressos neste item.
6.6.3 -  Ocorrendo a visita, deverá ser expedida uma declaração pela Subsecretaria
Municipal  de  Obras  e  Pavimentação  –  SUOP,  que  fará  parte  da  documentação  de
habilitação da empresa.
6.6.4 -  A empresa que optar por  não realizar a visita técnica, deverá apresentar
junto a sua documentação de habilitação, uma declaração de conhecimento prévio da
área  de implantação  dos  serviços,  bem  como  das  condições  e  do  grau  de
dificuldades que  estes  possam  oferecer,  não  se  admitindo  reclamações  futuras
advindas de dificuldades técnicas não detectadas para cumprimento das obrigações do
objeto desta licitação.

7 - DAS PENALIDADE E DAS SANÇÕES:
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7.1 -  Das Penalidades:
7.1.1 - Sem prejuízo de outras sanções estabelecidas na Lei Federal nº 8.666/93, a
Contratada ficará sujeita às seguintes penalidades:
7.1.2 - Pelo atraso na execução do contrato:
7.1.2.1 - multa moratória de 1 % (um por cento) por dia de atraso, que incidirá
sobre o valor da obrigação em atraso, até o limite máximo de 10% (dez por cento);
7.1.3 - Pela inexecução total ou parcial do contrato:
7.1.3.1 - multa de 10% (dez por cento) calculada sobre o valor do contrato não
cumprido;
7.1.4 - As importâncias relativas às multas serão descontadas dos recebimentos que a
CONTRATADA  tiver  direito,  competindo-lhe,  no  caso  de  insuficiência  ou
inexistência de crédito, pagá-las no prazo de 10 (dez) dias, contados do recebimento
da notificação da SubSecretaria Municipal de Obras e Pavimentação SUOP.
7.1.5 –  Não sendo pagas no prazo previsto no subitem 7.1.4 deste projeto, haverá
incidência de juros de mora, nos termos previsto no artigo 406 do Código Civil;
7.1.6  - A  multa  prevista  nesta  seção  não  tem  efeito  compensatório  e,
consequentemente,  o  pagamento  dela  não  exime  a  Contratada  da  reparação  de
eventuais danos que forem causados à CONTRATANTE ou a terceiros, em decorrência de
culpa ou dolo na execução dos serviços objeto da contratação.
7.2 - Das Sanções:
7.2.1 - Verificada a hipótese do previsto no artigo 81 da Lei n° 8.666/93, fica
caracterizado o descumprimento total das obrigações assumidas pelo adjudicatário,
sujeitando-o às penalidades legalmente estabelecidas;
7.2.2 -  As  sanções  administrativas  e  respectivas  penalidades  previstas  neste
projeto são as elencadas nos artigos 86 a 88, com seus parágrafos e incisos, da Lei
n° 8.666/93.

8. DA SUBCONTRATAÇÃO:
8.1  – A critério exclusivo da CONTRATANTE  e  mediante  prévia  e  expressa
autorização  da  Subsecretaria  Municipal  de  Obras  e  Pavimentação  e  Secretaria
Municipal de Integração – SEMI o contratado poderá, em regime de responsabilidade
solidária,  sem  prejuízo  das  suas  responsabilidades  contratuais  e  legais,
subcontratar parte do serviço, até o limite máximo de 30% (trinta por cento), desde
que não altere substancialmente as cláusulas pactuadas;
8.2 - No caso de subcontratação deverá ficar demonstrado e documentado que esta
somente abrangerá etapas dos serviços, ficando claro que a subcontratada apenas
reforçará  a  capacidade  técnica  da  Contratada,  que  executará,  por  seus  próprios
meios,  o  principal  dos  serviços  de  que  trata  este  projeto,  assumindo  a
responsabilidade direta e integral pela qualidade dos serviços contratados;
8.3 – A assinatura do contrato caberá somente à empresa vencedora, por ser a única
responsável perante a Prefeitura Municipal de Porto Velho – RO, mesmo que tenha
havido a apresentação de empresa a ser subcontratada para execução de determinado
serviço integrante desta Licitação;
8.4  – A  contratada  ao  requerer  autorização  para  subcontratação  de  parte
dos serviços,  deverá  comprovar  perante  a  SubSecretaria  Municipal  de  Obras  e
Pavimentação  -  SUOP e Secretaria Municipal de Integração – SEMI a regularidade
jurídica/fiscal  e  trabalhista  de  sua subcontratada, respondendo, solidariamente
com esta, pelo inadimplemento destas quando relacionadas com o objeto do Contrato;
8.5 – A Prefeitura Municipal de Porto Velho – RO se reserva o direito de, após a
contratação dos serviços, exigir que o pessoal técnico da empresa contratada e de
sua(s)  subcontratada(s)  se  submetam  às  regras  estabelecidas  neste instrumento
convocatório e consequente Contrato;

9. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:
9.1 -  Além  daquelas  determinadas  por  leis,  decretos,  regulamentos  e  demais
dispositivos legais, nas obrigações da Contratada também se incluem os dispostos
a seguir:
9.1.1 –  Apresentar  na  reunião  de  partida  os  seguintes  documentos:  Anotação  de
Responsabilidade Técnica – ART, do responsável pela execução da obra. Certificado do
Cadastro Específico do INSS (CEI), Comprovante da Garantia Contratual e Plano de
Trabalho  e  Cronograma  Físico-Financeiro  de  execução  dos  serviços  elaborados  em
conformidade com o projeto e seus anexos; 
9.1.2 - Cumprir rigorosamente com a Prestação dos Serviços solicitados observando o
que  dispõe  o  Projeto  Básico,  e  Projeto  de  Engenharia  composto de:  projetos
geométricos,  mapas  e  detalhes  construtivos  e  de  acessibilidade,  planilhas
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orçamentárias,  memórias  de  cálculo,  composições  unitárias,  cronograma  físico-
financeiro e memorial descritivo, e ainda: Edital de licitação e normas técnicas.
a)  Por  qualquer  acidente  no  trabalho  de  execução  das  obras  e  serviços
contratados;
b) Pelo uso de patentes registradas;
c)  Pela  destruição  ou  danificação  da  obra  em  construção  até  a  definitiva
aceitação da mesma pelo Município;
d) Pelas indenizações que possam vir a ser devidas a terceiros por fatos oriundos
dos  serviços  contratados,  ainda  que  ocorridos  em  via  pública,  ou  local  de
terceiros.
9.1.3 –  A  contratada  deverá  manter  preposto,  devidamente  aceito  pela
Administração, no local da Obra, para representá-lo na execução o Contrato;
9.2 -  Ao  assinar  o  contrato  a  contratada  deverá  apresentar  uma  Declaração  de
Domicilio Bancário – DDB identificando o banco, agência e conta corrente como única
e  exclusiva  para  todos  os  recebimentos  que  a  Administração  Pública  do
Município de Porto Velho – RO deverá efetuar relativos ao cumprimento de suas
obrigações  contratuais,  conforme  determina  a  Lei  Municipal  n.  2016  de
11/06/2012,modelo próprio da empresa.
9.3.  Os serviços realizados terão a garantia de 05 (cinco) anos a contar do
recebimento definitivo.

10. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:
10.1 - Além  daquelas  determinadas  por  leis,  decretos,  regulamentos  e  demais
disposições legais, a Contratante se obrigará:
10.1.1  – Realizar  reunião  de  partida  com  a  CONTRATADA,  após  a  publicação
do
extrato  do  contrato,  para  apresentação  do  projeto  executivo  da  obra  e
recolhimento dos documentos constantes do item 9.1.1;
10.1.2 - Efetuar regulamente o pagamento do objeto deste Projeto Básico, desde que
estabelecidas às condições regidas no Contrato;
10.1.3 - Supervisionar, fiscalizar e atestar a entrega dos serviços realizados pela
Contratada  e  respectivas  medições  emitidas  de  acordo  com  o  Cronograma  Físico-
Financeiro;
10.1.4 - A  fiscalização  exercida  pela  SubSecretaria  Municipal  de  Obras  e
Pavimentação  SUOP,  terá  em  especial,  poderes  para  suspender  a  execução  dos
serviços que estejam em desacordo com a discriminação do objeto contratado;
10.1.5 - Exigir  reparo  dos  possíveis  danos  causados  à  Administração  ou  a
terceiros por culpa ou dolo da Contratada;
10.1.6 - Zelar pelo fiel cumprimento das obrigações pactuadas, pela prestação de
todas as informações indispensáveis à regular execução das obras, pelo pagamento
oportuno das parcelas devidas.

11. FISCALIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E INÍCIO DA OBRA:
11.1. No início da execução dos serviços será cobrado da CONTRATADA: 
a) A ART da prestação de serviços emitido pelo CREA-RO;
11.2.   A  autorização  para  o  início  dos  serviços  será  efetivada  através  de
anotação por escrito (Ordem de Serviços) fornecido pela Secretaria Municipal de
Integração – SEMI, bem como o acompanhamento dos serviços a serem executados pela
SubSecretaria Municipal de Obras e Pavimentação SUOP.
11.3.  As obras e serviços serão fiscalizados por pessoal credenciado, capacitado e
designado pela SubSecretaria Municipal de Obras e Pavimentação -  SUOP.
11.4. Na existência de serviços não descritos, mas necessários e/ou em caso de
divergência entre o memorial descritivo, planilhas e/ ou projetos, a  CONTRATADA
somente poderá executá-los após aprovação da  FISCALIZAÇÃO. A omissão de qualquer
procedimento técnico, ou normas neste ou nos demais memoriais, nos projetos, ou em
outros  documentos  contratuais,  não  exime  a   CONTRATADA da  obrigatoriedade  da
utilização das melhores técnicas preconizadas para os trabalhos, respeitando os
objetivos básicos de funcionalidade e adequação dos resultados, bem como todas as
normas da ABNT vigentes, e demais pertinentes.
11.5. Não serão aceitos valores aditivos no contrato a pedidos da  CONTRATADA
decorrentes  de  falta  de  material,  exceto  a  situação  em  que  a  FISCALIZAÇÃO
formalmente  autorizar  alteração  prévia  no  projeto  em  virtude  de  melhorias
necessárias.
Observações: 
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I. No caso de discrepâncias ou falta de especificações de marcas e modelos de
materiais, equipamentos, serviços, acabamentos, etc., deverá sempre ser observado
que  estes  itens  deverão  ser  de  qualidade  extra,  definido  no  item
materiais/equipamentos,  e  que  as  escolhas  deverão  sempre  ser  aprovadas
antecipadamente pela fiscalização ou pelos projetistas.
II. Marcas e ou modelos não contemplados neste memorial, poderão estar definidas
nos projetos básicos ou específicos, sempre prevalecendo à aprovação antecipada
da fiscalização para sua utilização. 
          A obra será conduzida por pessoal pertencente à CONTRATADA, competente
e  capaz  de  proporcionar  serviços  tecnicamente  bem  feitos  e  de  acabamento
esmerado, em número compatível com o ritmo da obra, para que o cronograma físico e
financeiro proposto seja cumprido à risca.

12. DAS CONDIÇÕES DE FATURAMENTO E PAGAMENTO
12.1  - A  comissão  de  fiscalização  da  SUOP  promoverá  a  medição  dos
serviços  executados,  que  deverá  conter  um  relatório  da  obra,  com  o  número  de
funcionários e a identificação do engenheiro responsável, devendo elaborar também
uma  planilha  de  execução  dos  serviços,  assinada  e  datada,  e  os  encaminhará  a
Secretaria Municipal de Integração – SEMI para apreciação e aprovação da medição, e
posteriormente  à  CONTRATADA  para  emissão  da  Nota  Fiscal  relativa  à  medição
apresentada, oportunidade em que a esta caberá  juntar  as  guias  de  recolhimento
dos  encargos  sociais  e  trabalhistas referente ao mês imediatamente anterior.
12.1.1 – As medições deverão ser realizadas em conformidade com a solicitação da
Contratada  ou  quando  o  fiscal  julgar  pertinente  as  execução  do  cronograma
físico-financeiro;
12.2 -  Cabe ao CONTRATANTE aceitar a medição prévia apresentada pela CONTRATADA de
forma integral ou rejeitá-la no todo ou em parte, autorizando a emissão de Nota
Fiscal no valor da medição definitiva para efeito de pagamento;
12.3 -   No corpo da Nota Fiscal deverão constar obrigatoriamente as seguintes
referências:
a) A especificação dos serviços aferidos no boletim de medição;
b) O número do processo que deu origem à contratação;
c) O número do contrato de repasse/convênio
d) O número da conta e agência do beneficiário.
12.4  -  O  pagamento  será  efetuado  até  30  (trinta)  dias  da  comprovação  da
prestação dos serviços, no valor correspondente àqueles realizados no período de
referência, mediante apresentação de Nota Fiscal emitida no valor da medição e
devidamente atestada pela fiscalização e pelo representante da contratada.
12.5  –   Juntamente  com  a  Primeira  medição  de  serviços,  a  CONTRATADA
deverá apresentar comprovação de matrícula da obra, junto à Previdência Social;
12.6  -  A  CONTRATADA,  para  fins  de  pagamento,  deverá  juntar  aos  autos  a
respectiva Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviços – GFIP
(Lei nº. 9.528/97); Guia de Recolhimento da Previdência Social – GRPS (Lei nº.
8.212/91 alterada pela Lei nº. 9.032/95 e Resolução nº. 657/98-INSS); cópia do
documento de arrecadação da Receita Federal – DARF (IN SRF nº. 81/96); cópia do
comprovante de pagamento do salário dos empregados, relativo ao mês imediatamente
anterior, (art. 31, § 4º da Lei nº. 8.212/91, alterada pela Lei nº. 9.032/95), a
anotação de responsabilidade técnica - ART e o cadastro da matrícula da obra CEI.
Todos os documentos citados devem ser juntados aos autos com data relativa ao
período  de  execução  da  obra  objeto  deste  projeto,  exceto  a  Guia  de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviços – GFIP, que deverá ser
apresentada até o dia 7 (sete) do mês da ocorrência dos fatos geradores ou no dia
útil imediatamente anterior, caso o dia 7 (sete) seja dia não útil.
12.7. Transcorrido  o  prazo  estabelecido  para  fins  de  pagamento,  desde  que
a Contratada não tenha concorrido de alguma forma para tanto, o Município fica
obrigado a atualizar os valores do débito, tendo por base a data do adimplemento da
obrigação  até  o  efetivo  pagamento.  Serão  calculados  por  meio  da  aplicação  da
seguinte fórmula:
EM = I x N x VP
Onde:
EM: Encargos moratórios;
N: Número de dias entre a data prevista para pagamento e a do efetivo pagamento;
VP: Valor da parcela em atraso;
I: Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim, apurado:
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13. REAJUSTAMENTO E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA:
13.1  – A  obra  será  por  preço  global  irreajustável,  considerando  o  prazo
de execução, conforme o Art. 2º, § 1º, da Lei 10.192, de 14/02/2001.
13.2 – Em caso de paralisação ou aditamento de prazo, devidamente justificado pela
CONTRATANTE, que venha a ultrapassar um ano de execução da obra ou serviço, ter-se-á
que  as  parcelas  contratuais  excedentes  ao  prazo  de  um  ano,  serão
reajustadas pelos índices oficiais de variação das tabelas do Sistema Nacional de
Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil – SINAPI, aplicáveis para o Estado
de Rondônia, contados a partir da  data do orçamento  que a proposta referir-se,
conforme  previsto   no   edital   e   no   contrato,   ou   ainda   do   último
reajustamento, através da seguinte fórmula:
R= (Ii – Io).V
           Io

R= Valor da parcela de reajustamento procurado
Io= Índice de preço verificado no mês do orçamento que a proposta se referir e que
deu origem ao contrato.
Ii= Índice de preço referente ao mês de reajustamento.
V= Valor a preços iniciais da parcela do contrato de obras ou serviços a ser
reajustado.

13.3. Os  critérios  para  correção  monetária,  serão  os  estabelecidos  na  Lei
9.069/95, caso o pagamento não seja efetuado no prazo previsto no projeto básico.
13.4.  Para  itens  de  contrato  que  necessitem  ser  reajustados  por  mais  de
um índice, as parcelas que compõem esses itens deverão ser desmembrados passando
cada parcela a ser corrigida pelo seu respectivo índice.
13.5 – Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de
qualquer forma não possa ser mais ser utilizado, será adotado em substituição,
mediante aditamento do Contrato, o que vier a ser determinado pela legislação então
em vigor;
13.6 – A variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preços previsto
no próprio  contrato,  as  atualizações  e  compensações  financeiras decorrentes
das condições de pagamento nele previstas, não caracterizam alteração do mesmo,
podendo ser registrado por simples apostila.

14. DO RECEBIMENTO DO OBJETO:
14.1. A entrega e o recebimento da obra se darão da seguinte forma:
a) Provisoriamente,  pelo  responsável  por  seu  acompanhamento  e  fiscalização
(SUOP), mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, em até 15 (quinze)
dias da comunicação escrita da CONTRATADA;
b) Definitivamente, mediante termo circunstanciado assinado pelas partes, após o
decurso do prazo de observação ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos
termos contratuais, nos termos do que disciplina o artigo 69 da Lei nº 8.666/93.
O prazo de observação a qual se refere a alínea “b” do item 14.1 deste projeto não
poderá ser superior a 90 (noventa) dias.

15. DA GARANTIA CONTRATUAL:
15.1  – No  ato  da  assinatura  do  contrato,  a  empresa  vencedora  deverá
prestar garantia de 5% (cinco por cento) sobre o valor a ela adjudicado, podendo
optar por uma das modalidades previstas no art. 56, § 1º, da Lei 8.666/93;
15.2 -  A garantia responderá pelo inadimplemento das condições contratuais, pelos
danos  ou  prejuízos  causados  à  Contratante  e  pelas  eventuais  multas  ou
penalidades aplicadas, podendo ainda reter créditos decorrentes do contrato, sem
prejuízo das demais cominações legais e contratuais.
15.3 -  Uma vez aplicada multa à Contratada, e realizado o desconto do valor
apresentado como garantia, poderá a Contratante convocar a empresa Contratada para
que complemente aquele valor inicialmente oferecido.
15.4 – A qualquer momento a garantia prestada poderá ser substituída, mediante
requerimento do interessado, respeitadas as modalidades antes previstas. Neste caso,
o valor da Garantia será calculado sobre o valor do Contrato ajustado à época da
solicitação.
16. Anexos que compõem este Projeto Básico
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Salientamos  que  no  que  concerne  a  elaboração  do  projeto  executivo  (memorial
descritivo, planilhas orçamentárias, memória de cálculo, planta baixa e demais peças
pertinentes a execução da obra) são de interia responsabilidade do elaborador do
Projeto Executivo.

Porto Velho, 23 de agosto de 2019

Responsável pela Elaboração

Durvanilson Souza da Silva
Gerente da Divisão de Infraestrutura

Reinaldo Melo do Lago Júnior
Diretor de Departamento Administrativo

Aprovo

Álvaro Luiz Mendonça de Oliveira
Secretário Municipal de Integração – SEMI
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1. PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

ITEM CÓDIGOS FONTE DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS UNID.
 QUANT

.
TOTAL 

 Valor
Unit.
s/ BDI

 Valor
Total s/

BDI 

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 Canteiro de Obras e Administração

1.1.
1

C.01 PMPV Administração Local da Obra und  1,00 
 25.00
8,16 

 25.008,1
6 

1.1.
2

I -
10776

SINAP
I

Locação de container 2,30 x 6,00m,
alt=2,50m, para escritório, sem 
divisórias internas e sem 
sanitário (Depósito de Materiais e
Escritório de Obra)

mês  4,00 
 394,5

3 
 1.578,12

1.1.
3

93402
SINAP

I

Guindauto hidráulico, capacidade 
máxima de carga 3300kg, momento 
máximo de carga 5,8tm, alcance 
máximo horizontal 7,60m, inclusive
caminhão toco pbt 16.000kg, 
potência de 189 CV - chp diurno

h  16,00
 153,2

1 
 2.451,36

1.1.
4

93210
SINAP

I

Execução de refeitório em canteiro
de obra em chapa de madeira 
compensada, não incluso mobiliário
e equipamentos

m²  24,55
 377,1

8 
 9.259,77

1.1.
5

93212
SINAP

I

Execução de sanitário e vestiário 
em canteiro de obra em chapa de 
madeira compensada, não incluso 
mobiliário

m²  15,45
 656,4

4 
 10.142,0

0 

1.1.
6

74209/0
01

SINAP
I

Placa de obra em chapa de aço 
galvanizada (Padrão Federal)

m²  6,40 
 312,3

3 
 1.998,91

1.1.
7

C.02 PMPV
Taxas e emolumentos - Anotação de 
responsabilidade técnica - ART 

und  1,00 
 226,5

0 
 226,50 

1.1.
8

C.03 PMPV
Programa de controle médico de 
saúde ocupacional (PCMSO) 

und  1,00 
 2.636
,14 

 2.636,14

1.1.
9

C.04 PMPV
Programa de condições e Meio 
Ambiente de Trabalho na Industria 
Const. Civil (PCMAT)

und  1,00 
 3.012
,73 

 3.012,73

1.2
Locação da obra e acompanhamento 
topográfico

1.2.
1

78472
SINAP

I

Serviços topográficos p/ 
pavimentação, inclusive nota de 
serviços, acompanhamento e greide

m²
 3.019
,14 

 0,46  1.388,80

1.3 Sinalização de tráfego

1.3.
1

74209/0
01

SINAP
I

Placas de sinalização de obra 
(placas de sinalização)

m²  1,41 
 312,3

3 
 441,17 

 Sub total
do item  1.0 

 R$
58.143,66

2.0 MOVIMENTO DE TERRA

2.1
Terraplenagem - Limpeza - 
Demolição

2.1.
1

74205/0
01

SINAP
I

Escavação mecânica de material 1ª 
categoria, proveniente de corte de
subleito (c/trator esteiras 160 
HP)

m³
 1.109
,06 

 1,58  1.752,31
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2.1.
2

74010/0
01

SINAP
I

Carga e descarga mecânica de solo 
utilizando caminhão basculante 6,0
m³/16T e pá carregadeira sobre 
pneus 128 HP, capacidade da 
caçamba 1,7 a 2,8 m³, peso 
operacional 11632 kg (Bota-Fora)

m³
 1.386
,32 

 1,82  2.523,10

2.1.
3

93592
SINAP

I

Transporte com caminhão basculante
de 14 m³, em via urbana em 
revestimento primário - Bota-fora:
DMT= 1,3 Km

m³xkm
 1.802
,21 

 1,11  2.000,45

2.1.
4

95876
SINAP

I

Transporte com caminhão basculante
de 14 m³, em via urbana 
pavimentada - Bota-fora: DMT= 18 
Km

m³xkm
 24.95
3,76 

 1,05 
 26.201,4

5 

 Sub total
do item  2.0 

 R$
32.477,31

3.0 PAVIMENTAÇÃO

3.1 72961
SINAP

I
Regularização e compactação de 
subleito ate 20cm de espessura

m²
 2.772
,67 

 1,40  3.881,74

3.2 96387
SINAP

I

Execução e compactação de base e 
ou sub base com solo estavilizado 
granulumetricamente - Exclusive 
escavação, casrga e transporte e 
solo (Sub base, espessura=20cm)

m³
 554,5

2 
 7,71  4.275,35

3.3 96387
SINAP

I

Execução e compactação de base e 
ou sub base com solo estavilizado 
granulumetricamente - Exclusive 
escavação, casrga e transporte e 
solo (Base, espessura=15cm)

m³
 415,8

9 
 7,71  3.206,51

3.4 COT 001
M.

LOCAL
Material para aterro/ reaterro 
retirado na jazida, sem transporte

m³
 970,4

1 
 13,70

 13.294,6
2 

3.5
74010/0

01
SINAP

I

Carga e descarga mecânica de solo 
utilizando caminhão basculante 6,0
m³/16T e pá carregadeira sobre 
pneus 128 HP, capacidade da 
caçamba 1,7 a 2,8 m³, peso 
operacional 11632 kg

m³
 1.213
,01 

 1,82  2.207,68

3.6 93592
SINAP

I

Transporte com caminhão basculante
de 14 m³, em via urbana em 
revestimento primário – 
Cascalheira: DMT= 7,1 km

m³xkm
 8.612
,38 

 1,11  9.559,74

3.7 95876
SINAP

I

Transporte com caminhão basculante
de 14 m³, em via urbana 
pavimentada – Cascalheira: DMT= 
13,4 km

m³xkm
 16.25
4,36 

 1,05 
 17.067,0

8 

3.8 C.05 PMPV
Execução de Imprimação com Asfálto
Diluído CM-30 (cons. 1,20 l/m²)

m²
 2.539
,26 

 8,23 
 20.898,1

1 

3.9 C.06 PMPV
Pintura de Ligação com Emulsão RR 
- 2C

m²
 1.269
,63 

 2,26  2.869,36

3.10 C.07 PMPV

Construção de pavimento com 
aplicação de concreto betuminoso 
usinado à quente (CBUQ), camada de
rolamento, com espessura de 5,0cm 
- Exclusive transporte

m³
 124,3

7 
 1.060

,87 
 131.940,

40 

3.11 93179
SINAP

I

Transporte de material asfáltico, 
com caminhão com capacidade de 
20.000L em rodovia não pavimentada
para distâncias médias de 
transporte igual ou inferior a 
100Km – Usina de asfalto: DMT= 2,7
Km

tonxk
m

 805,9
1 

 1,93  1.555,41
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3.12 93177
SINAP

I

Transporte de material asfáltico, 
com caminhão com capacidade de 
20.000L em rodovia pavimentada 
para distâncias médias de 
transporte igual ou inferior a 
100Km – Usina de asfalto: DMT= 
16,7 Km

tonxk
m

 4.984
,74 

 1,74  8.673,45

 Sub total
do item  3.0 

 R$
219.429,4

5 

4.0
MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS E OBRAS 
DE ARTE CORRENTE

4.1 93358
SINAP

I
Escavação manual de valas m³  2,09  68,55  143,27 

4.2 C.08 PMPV

Berço, em material retirado na 
jazida com transporte, com 
escavação e carga, para tubulação 
de concreto (drenagem), e=10cm

m²  6,16  10,70  65,91 

4.3 C.09 PMPV
Calha em concreto simples, em meia
cana de concreto, diâmetro 400mm

m  7,00  43,73  306,11 

4.4 93382
SINAP

I
Reaterro manual de valas com 
compactação mecanizada

m³  0,84  30,01  25,21 

4.5 C.10 PMPV

Meio-fio (guia) de concreto pré-
moldado, dimensões 12x15x30x100cm 
(face e superiorxface 
inferiorxalturaxcomprimento), 
rejuntado com argamassa 1:4 
(cimento: areia), incluindo 
escavação e reaterro

m
 352,0

0 
 49,11

 17.286,7
2 

4.6 C.11 PMPV
Sarjeta em concreto estrutural, 
preparo mecânico, Fck 20Mpa, esp. 
8,0 cm largura 40 cm

m
 484,1

8 
 15,37  7.441,85

4.7 2003387 SICRO
Entrada para descida d'água - EDA 
02 - areia e brita comerciais

und  1,00  57,97  57,97 

4.8 2003441 SICRO
Dissipador de energia - DES 01 - 
areia e pedra de mão comerciais

und  2,00  99,31  198,62 

Todos os quantitativos são oriundos do projeto sob a 
responsabilidade do engenheiro projetista.

 Sub total
do item  4.0 

 R$
25.525,66

 SUB- TOTAL   
 R$

335.576,0
8 

  BDI  21,35%
 R$

71.645,49

 TOTAL COM BDI  
 R$

407.221,5
7 
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2. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO GERAL 

ITEM DISCRIMINAÇÃO
MÊS

TOTAL
1 2

DISCRIMINAÇÃO

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

CANTEIRO DE OBRAS E ADMINISTRAÇÃO
50,00% 50,00%

                     56.313,69 
                 28.156,85                  28.156,84 

LOCAÇÃO DA OBRA E ACOMPANHAMENTO TOPOGRÁFICO
100,00%

                        1.388,80 
                   1.388,80                                  - 

SINALIZAÇÃO DE TRÁFEGO
50,00% 50,00%

                           441,17 
                      220,59                       220,58 

2.0 MOVIMENTO DE TERRA

TERRAPLENAGEM - LIMPEZA - DEMOLIÇÃO
100,0%

                     32.477,31 
                 32.477,31                                  - 

3.0 PAVIMENTAÇÃO

PAVIMENTAÇÃO
100,0%

                   219.429,45 
              219.429,45                                  - 

4.0 MANEJO DAS AGUAS

MANEJO DAS AGUAS
100,0%

                     25.525,66 
                                 -                  25.525,66 

DESEMBOLSO MENSAL (SEM BDI)               281.673,00                  53.903,08 335.576,08

DESEMBOLSO MENSAL (COM BDI)               341.810,19                  65.411,39 

407.221,57
VALOR ACUMULADO               341.810,19               407.221,58 

TOTAL MENSAL (%) 83,94% 16,06%

TOTAL ACUMULADO (%) 83,94% 100,00%
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3. MEMORIAL DESCRITIVO

ESTRADA DO SANTO ANTÔNIO

BAIRRO TRIÂNGULO

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO, MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS E PASSEIOS PÚBLICOS

PLANO DE EXECUÇÃO E ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS

Fevereiro/2018
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a) APRESENTAÇÃO
O presente documento denominado memorial descritivo, tem por objetivo relatar e
descrever as atividades para a execução desta obra, constam as etapas de drenagem,
terrapleno e pavimentação na  Estrada do Santo Antônio próximo a Igreja do Santo
Antônio, no Bairro Triângulo.
2. INFORMATIVO
O presente item tem por objetivo, o fornecimento de informações gerais a respeito do
Projeto de Manejo de Águas Pluviais, Passeios Públicos e Pavimentação em Concreto
Betuminoso Usinado a Quente – CBUQ, na Estrada do Santo Antônio.
Quanto à obra de drenagem, será exclusivamente do tipo superficial com sarjetas para
captação das águas pluviais provenientes da pista.
No que se refere a pavimentação da obra, esta consiste na regularização do sub-
leito, na execução das camadas de sub-base com 20 cm e base com 15,0 cm compactada
com Proctor 100% e revestimento com Concreto Betuminoso Usinado a Quente – CBUQ, com
5,0 cm de espessura.
A seguir, apresenta as características técnicas da Estrada do Santo Antônio:
• Número de Pistas: Uma pista com duas faixas;
1.0 Largura da Pista: Variável;
2.0 Sarjeta de Concreto: 0,40m em cada lado;
3.0 Extensão do Trecho Principal com Pavimentação Nova: 235,42m;
4.0 Material granular para descarte (bota-fora): 1.109,06 m³;
5.0 Material granular para pavimentação (aquisição em jazida): 970,41 m³;
6.0 Meio-fio (guia) de concreto pré-moldado (12x15x30x100 cm): 352,00m;
7.0 Sarjeta de concreto (40x8cm): 484,18m;
8.0 Imprimação, CM-30: 2.539,26 m²;
9.0 Pintura de ligação, RR-2C: 1.269,63 m²;
10.0 Revestimento, tipo CBUQ, faixa “C”: 124,37 m³;

3. ESTUDOS TOPOGRÁFICOS
3.1 Considerações Iniciais
Os estudos topográficos para elaboração do Projeto de Manejo de Águas Pluviais,
Passeio Público e Pavimentação com Concreto Betuminoso Usinado a Quente – CBUQ foram
desenvolvidos com base nas “Normas Gerais para Projetos Geométricos de Estradas de
Rodagem”,  editado  pelo  DNIT  em  1975  e  observou  o  levantamento  cadastral  e
planialtimétrico das ruas a serem executadas.

3.2 Metodologia Aplicada
A metodologia adotada no desenvolvimento dos trabalhos de levantamento topográfico
de campo consiste, em reconhecimento e coleta de dados por via terrestre, conforme é
descrito a seguir.

3.3 Levantamento do Eixo
A linha que caracteriza o eixo da rua, em perfil longitudinal é uma poligonal
aberta, o método utilizado foi a da coleta de dados no eixo x, y e z (plano
cartesiano) de um marco arbitrário. Neste caso, o levantamento dos segmentos que
compõem o polígono foi feito com Kit GPS com sistema RTK, receptor FC2600 e bases
GR-5.
A definição do eixo ocorreu com base no traçado da caixa viária existente.

3.4 Resultados Obtidos
Os estudos topográficos resultaram no levantamento planialtimétrico das ruas a serem
drenadas e pavimentadas, que foram dados fundamentais para desenvolver o projeto.
4. ESTUDOS HIDROLÓGICOS
O estudo hidrológico está relacionado à definição dos elementos necessários para o
estudo de vazão dos dispositivos de drenagem que se fixaram, exigidos ao longo das
ruas, dos segmentos a serem executados.
Como  etapa  única  deste  estudo,  foi  desenvolvida  a  identificação  das  áreas  de
drenagem no campo e inventariaram-se os dados hidrológicos da região fornecidos por
órgãos oficiais relativos ao município de Porto Velho.
Apresentamos os seguintes dados regionais e condições climáticas:
MUNICÍPIO PORTO VELHO

Latitude 8º 46’ 00’’

Longitude 63º 05’ 00’’
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Altitude 96,6 m

Precipitação média anual 2200 mm

Temperatura média anual 24,9º C

Máxima Absoluta 34,8º C

Mínima Absoluta 15,0º C

Umidade relativa anual 80% – 89%

Estação Seca Junho - Setembro

Características regionais. (Fonte EMBRAPA Rondônia)

4.1 Metodologia de Estudo
Foram  adotados  os  dados  obtidos  nos  estudos  hidrológicos  da  região,  para  o
dimensionamento das obras de drenagem.
As tabelas de intensidade – duração – frequência, foram obtidas através de trabalho
desenvolvidos nos postos pluviométricos da referida região de Porto Velho.

4.2 Determinação das Vazões
Para determinação das vazões de projeto utilizou-se os seguintes métodos: Método
Racional para bacias até 10 km², e Método do Hidrograma Triangular Sintético, para
bacias acima de 10 km².
Adotou-se a fórmula do DNOS (Departamento Nacional de Obras de Saneamento) para a
determinação do tempo de concentração das bacias conforme indicado na IS-06.
5. PROJETO GEOMÉTRICO
A elaboração do Projeto Geométrico desenvolveu-se com apoio nos elementos levantados
na fase de estudos topográficos e nas Normas para Projetos de Estradas de Rodagem
(DNIT).
Em face às peculiaridades do projeto em execução, o Projeto Geométrico constitui na
retificação  do  eixo  das  referidas  ruas,  procurando  aproveitar  ao  máximo  os
alinhamentos já pré-definidos nas ruas.
O greide foi projetado de maneira a corrigir alguns pontos críticos, procurando
sempre que possível atender aos pontos de cotas obrigatórias, conservando-se ao
máximo o existente, evitando assim, grandes movimentações de terra.
6. MEMORIAL DESCRITIVO
6.1 SERVIÇOS PRELIMINARES
6.1.1 Canteiro de Obras
6.1.1.1 Administração Local de Obra
A Administração da obra se dará pela contratação da equipe de Engenheiro Civil,
mestre de obra, vigia noturno e almoxarife.
A CONTRATADA manterá na obra constantemente engenheiro responsável, mestre de obra e
demais profissionais necessários à boa administração e execução da obra.
O CONTRATANTE, através da FISCALIZAÇÃO, poderá exigir inclusão de profissionais, que
julgar necessário, no organograma da administração do canteiro para o bom desempenho
dos  serviços  e  no  fornecimento  de  informações.  Caso  isso  venha  a  ocorrer,  o
CONTRATANTE pagará pelos serviços prestados.
Os  funcionários  pertencentes  ao  quadro  da  empresa  CONTRATADA  deverão  portar
identificação individual para acessar o canteiro de obra.
As  considerações,  informações,  alterações,  enfim,  todo  e  qualquer  tipo  de
comunicação ou decisão entre as partes envolvidas deverão ser relatadas por escrito
no Diário da Obra.
A CONTRATADA deverá manter em seu escritório, arquivos contendo todas as normas e
especificações  da  ABNT  e  de  FABRICANTES,  pertinentes  aos  elementos  a  serem
empregados ou construídos, facilitando sempre quando solicitado pela FISCALIZAÇÃO.
A CONTRATADA deverá dimensionar e construir as instalações provisórias relativamente
ao suprimento de energia elétrica que julgar necessárias e eventuais extensões.
Será de responsabilidade da CONTRATADA o fornecimento de água potável a todas as
instalações do canteiro e a construção e manutenção de toda a rede de esgoto do
canteiro, o qual deverá assegurar, por seus próprios meios, o lançamento da água
servida, resíduos e esgoto de canteiro, de modo a manter a salubridade do local.
As instalações provisórias serão supridas pelas redes de concessionária ou própria,
para todo o uso necessário às suas atividades, não cabendo nenhuma remuneração
adicional decorrente de tais utilizações e consumo.
A CONTRATADA deverá implantar a sua Comissão Interna de Prevenção de Acidentes –
CIPA, caso a legislação vigente exigir, apresentando à CONTRATANTE, a constituição,
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normas, rotinas e atividades desta Comissão. Caso se enquadre nas condições exigidas
para tal.
A  CONTRATADA  deverá  dispor  de  todos  os  equipamentos  e  sistemas  de  proteção
individual e coletiva em seu canteiro e em todas as frentes de trabalho, de modo a
atender plenamente às necessidades da obra.
A CONTRATADA deverá dispor de todos os equipamentos e mão de obra especializada,
necessários à perfeita execução dos serviços, dentro dos prazos estabelecidos na
proposta.
A CONTRATADA poderá SUBCONTRATAR, neste caso deverá ser previamente submetido à
FISCALIZAÇÃO, que avaliará, através de acervo técnico por ele apresentado em obras
similares, sua experiência para o tipo de serviço previsto. Entretanto, a aprovação
pela  FISCALIZAÇÃO  não  exime  a  CONTRATADA  de  responsabilidade  pela  qualidade  e
estabilidade da edificação.

6.1.1.2 Escritório e depósito.
Para o escritório e o depósito, serão alugados container com 2,20 metros de largura,
6,20  metros  de  comprimento  e  2,50  metros  de  altura  cada.  Estão  inclusos  os
revestimentos e as edificações terão sua localização definida em comum acordo entre
a  FISCALIZAÇÃO  e  EMPREITEIRA,  e  deverão  atender  as  prescrições  impostas  pelo
Ministério do Trabalho, no que se refere à higiene, conforto e segurança.

6.1.1.3 Execução de refeitório em canteiro de obra em chapa de madeira compensada,
não incluso mobiliário
As edificações provisórias do refeitório terão sua localização definida em comum
acordo entre a FISCALIZAÇÃO e EMPREITEIRA, e deverão atender as prescrições impostas
pelo Ministério do Trabalho, no que se refere à higiene, conforto e segurança.
Serão construídas com os seguintes materiais:
Estrutura: madeira;
Paredes: chapa de madeira compensada espessura de 6 mm.
Piso: será em argamassa de cimento e areia, traço 1:4. O nível do piso deverá ficar
no mínimo, 30 cm acima do terreno, devendo ser colocados degraus nos acessos. No
banheiro deverá ser aplicado impermeabilizante betuminoso ou equivalente em todo
piso. Como alternativa será permitida utilização de piso cimentado liso, com altura
de 20 cm em relação ao terreno;
Portas: Madeira semi-oca, com espessura de 3,5 cm;
Telhado: telha de fibrocimento ondulada de 6 mm.
Os  materiais  deverão  ser  novos,  sendo  terminantemente  proibida  a  utilização  de
materiais reaproveitados.

6.1.1.4 Execução de sanitário e vestiário em canteiro de oba em chapa de madeira
compensada, não incluso o mobiliário.
As edificações provisórias do refeitório terão sua localização definida em comum
acordo entre a FISCALIZAÇÃO e EMPREITEIRA, e deverão atender as prescrições impostas
pelo Ministério do Trabalho, no que se refere à higiene, conforto e segurança.
Serão construídas com os seguintes materiais:
Estrutura: madeira;
Paredes: chapa de madeira compensada espessura de 6 mm.
Piso: será em argamassa de cimento e areia, traço 1:4. O nível do piso deverá ficar
no mínimo, 30 cm acima do terreno, devendo ser colocados degraus nos acessos. No
banheiro deverá ser aplicado impermeabilizante betuminoso ou equivalente em todo
piso. Como alternativa será permitida utilização de piso cimentado liso, com altura
de 20 cm em relação ao terreno;
Portas: Madeira semi-oca, com espessura de 3,5 cm;
Telhado: telha de fibrocimento ondulada de 6 mm.
Os  materiais  deverão  ser  novos,  sendo  terminantemente  proibida  a  utilização  de
materiais reaproveitados.

6.1.1.5 Aquisição de Placa Pronta e Assentamento (Placa de Obra)
Este item refere-se à placa de identificação de obra devendo ser executada conforme
o modelo da placa da Prefeitura do Município de Porto Velho, consta de uma placa por
contrato.
A  placa deverá  ser colocada  em local  visível e  na via  principal do  contrato,
conforme indicado pela Fiscalização da PREFEITURA. A placa deverá ser executada em
chapa  galvanizada  número  22,  fixada  em  estrutura  de  madeira,  nas  dimensões
especificadas na planilha orçamentária.
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6.1.1.6 Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional (PCMSO)
É obrigatório a elaboração e o cumprimento do PCMSO, o qual deve contemplar os
aspectos da NR-7 e outros dispositivos complementares de segurança para qualquer
tipo de obra.

6.1.1.7 Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Industria e Construção
(PCMAT)
É obrigatória a elaboração e o cumprimento do PCMAT no estabelecimento com 20
(vinte)  trabalhadores  ou  mais,  contemplando  os  aspectos  da  NR-18  e  outros
dispositivos complementares de segurança.

6.1.2 Locação da Obra e Acompanhamento Topográfico
6.1.2.1  Serviços  Topográficos  para  Pavimentação,  incluso  nota  de  serviços,
acompanhamento e greide
Compreende os serviços de locação do eixo, marcação dos “off-sets”, locação de
bueiros e construções diversas previstas no projeto.
Considerando  equipe  com  Engenheiro,  desenhista-cadista,  servente,  auxiliar  de
topógrafo,  nivelador  e  topógrafo.  Os  materiais  e  equipamentos  pertinentes  para
acompanhamento e levantamento, tendo como resultado notas de serviço no qual deverão
ser entregues à fiscalização.
• Locação  do  Eixo: A  locação  do  eixo  será  feita  mediante  amarração
planimétrica à poligonal de apoio e o fechamento altimétrico em rede de RN. Deverão
ser materializados os pontos necessários à execução das Obras;
• Marcação dos “Off-sets”: “Os Off-sets” deverão ser marcados a partir das
distâncias indicadas no projeto, utilizando para isso as notas de serviços que serão
fornecidas.  As  materializações  desses  pontos  deverão  ser  efetuadas  por  meio  de
piquetes e testemunhas.

6.1.3 Sinalização de Tráfego
6.1.3.1 Placa de Sinalização de Obra
Será considerado 1,50 m² de placa de sinalização para cada 250,00 m de pista. Para
desvio e indicação de homens na pista trabalhando. A placa deverá ser executada em
chapa  galvanizada  número  22,  fixada  em  estrutura  de  madeira,  nas  dimensões
especificadas  na  planilha  orçamentária,  em  ruas  indicadas  pela  fiscalização  da
PREFEITURA.

6.2 TERRAPLENAGEM
6.2.1 Escavação Mecânica de Material de 1ª. Categoria, proveniente de corte de
subleito (com Trator de Esteira 160HP)
Antes  de  iniciar  a  escavação,  o  executante  deverá  informar-se  a  respeito  de
galerias, canalização e cabos, na área onde serão realizados os trabalhos. Deverão
ser tomadas todas as providências e cautelas cabíveis para segurança dos operários,
garantias das propriedades vizinhas e redes públicas.
As  operações  de  escavação  devem  ser  executadas,  após  devida  autorização  da
FISCALIZAÇÃO, mediante a utilização de equipamentos adequados que possibilite a
execução dos serviços sob as condições especificadas e produtividade requerida.
A  escavação  do  solo  e  a  retirada  do  material  serão  executadas  mecanicamente,
utilizando-se retroescavadeira e obedecendo aos critérios de segurança recomendados.
A largura da escavação será a largura da capa asfáltica mais 0,55m de cada lado
(somatório largura de sarjeta que é de 0,40m e da base inferior do meio-fio que é de
0,15m). A altura de escavação será de 30 cm.
A FISCALIZAÇÃO deve exercer o controle externo da obra, verificando:
 Se a execução foi, na forma devida, formalmente autorizada pela
FISCALIZAÇÃO;
 A variação de altura máxima, para eixo e bordas de ± 0,05m;
 Variação máxima de largura de + 0,20m para cada semi-plataforma,
não admitindo variação negativa.
 Ocorrência de solos inadequados, através de constatação visual, e
respectivas remoções;
 Ocorrência ou riscos de instabilidade;
 Todo componente ou detalhe incorreto deve ser corrigido.
O serviço só deve ser aceito se a execução estiver em conformidade com o disposto na
Norma DNIT 106/2009 – ES.
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6.2.2 Carga e Descarga Mecânica de Solo utilizando Caminhão Basculante 6,0m³/16T e
Pá  Carregadeira  sobre  Pneus  128HP,  capacidade  de  caçamba  1,7  a  2,8  m³,  peso
operacional 11632 kg.
Compreende  as  operações  de  carga  e  descarga  de  remoção  do  material  obtido  na
retirada da camada de terra vegetal da faixa correspondente ao leito da via e na
escavação mecânica do material, com caminhão basculante. Durante o transporte de
material  deve-se  proteger  o  caminhão  para  não  ter  emissão  de  poeiras  e
desprendimento de material.

6.2.3 Transporte Local com Caminhão Basculante 14m³, em via urbana em revestimento
primário - Bota-Fora (DMT=1,90Km)
O bota-fora será realizado com carga mecânica em caminhão basculante com 14,0 m³ de
capacidade até uma distância de transporte de 1,90 Km. O material de bota-fora
deverá ser depositado em lugar próprio especificado em mapa de localização, conforme
estabelecido pela Lei nº 12.305/2010 que discorre sobre a “Política Nacional de
Resíduos Sólidos” e trata da “Destinação Adequada para os Rejeitos da Construção
Civil”. Caso, na época da execução da obra a empresa vencedora do certame, apresente
uma opção mais próxima para destinação do resíduo e esse local possua todas as
licenças necessárias, deverá a EXECUTANTE junto com a equipe de FISCALIZAÇÃO tomarem
as medidas contratuais cabíveis e esse DMT poderá ser revisto.

6.2.4 Transporte Local com Caminhão Basculante 14m³, em via urbana pavimentada -
Bota-Fora (DMT=11,80Km)
O bota-fora será realizado com carga mecânica em caminhão basculante com 14,0 m³ de
capacidade até uma distância de transporte de 11,80 Km. O material de bota-fora
deverá ser depositado em lugar próprio especificado em mapa de localização, conforme
estabelecido pela Lei nº 12.305/2010 que discorre sobre a “Política Nacional de
Resíduos Sólidos” e trata da “Destinação Adequada para os Rejeitos da Construção
Civil”. Caso, na época da execução da obra a empresa vencedora do certame, apresente
uma opção mais próxima para destinação do resíduo e esse local possua todas as
licenças necessárias, deverá a EXECUTANTE junto com a equipe de FISCALIZAÇÃO tomarem
as medidas contratuais cabíveis e esse DMT poderá ser revisto.

6.3 PAVIMENTAÇÃO
6.3.1 Regularização e Compactação do Subleito até 20cm de espessura
Compreende a operação de conformação superficial do leito da via, lançamento das
inclinações transversais recomendadas e adequação das características geométricas do
projeto. Nesta fase dos serviços, poderão ser efetuados pequenos cortes ou aterros
com espessura de no máximo 15 cm.
O serviço necessita ser executado prévia e isoladamente da construção de outra
camada do pavimento. Não deve ser permitida a execução dos serviços de regularização
em dias de chuva. É de responsabilidade da executante a proteção dos serviços e
materiais contra a ação destrutiva das águas pluviais, do tráfego e de outros
agentes que possam danificá-los.
A regularização deverá ser executada sempre que possível em aterro, evitando para
tanto cortes difíceis no material da superfície compactada pelo tráfego, bem como
substituição de uma camada já compactada por outra a ser compactada, nem sempre
atingindo o grau de compactação existente.
Os materiais empregados na regularização do subleito serão os do próprio subleito.
No caso de substituição ou adição de material estes deverão ser provenientes de
jazidas, onde o solo adquirido deve ser devidamente ensaiado e caracterizado.
No processo de regularização toda a vegetação e material orgânico remanescente no
leito da rodovia devem ser removidos. Após a limpeza e escavação, devem proceder à
escarificação geral na profundidade de 15cm, seguida de pulverização, umedecimento
ou secagem, compactação e acabamento.
Após  a  execução  da  regularização  do  subleito,  verifica-se  a  relocação  e  o
nivelamento do eixo e das bordas, permitindo-se as seguintes tolerâncias:
 ± 10cm, quanto à largura da plataforma;
 Até  20%  em  excesso,  para  a  flecha  de  abaulamento,  não  ser
tolerando falta;
 ± 3cm em relação às cotas do greide do projeto;
 Todo detalhe incorreto ou mal executado deve ser corrigido.
O serviço só deve ser aceito se a execução estiver em conformidade com o disposto na
Norma DNIT 137/2010 – ES.
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6.3.2 Base de Solo Estabilizado sem Mistura, Compactação 100% Proctor Normal (Sub-
Base, com espessura de 20 cm)
Camada de pavimentação, complementar à base e com as mesmas funções desta executada
sobre o subleito ou reforço do subleito, devidamente compactado e regularizado. Não
deve ser permitida a execução dos serviços de sub-base em dias de chuva. É de
responsabilidade da executante a proteção dos serviços e materiais contra a ação
destrutiva das águas pluviais, do tráfego e de outros agentes que possam danificá-
los.
Neste projeto a sub-base foi dimensionada com espessura de 20 cm. Os materiais
utilizados  nas  camadas  estabilizadas  granulometricamente  deverão  ser  isentos  de
matéria vegetal e impurezas.
A  execução  da  sub-base  compreende  as  operações  de  mistura  e  pulverização,
umedecimento ou secagem dos materiais em central de mistura ou na pista, seguidas de
espalhamento, compactação e acabamento, realizadas na pista devidamente preparada,
na largura desejada, nas quantidades que permitam, após a compactação, atingir a
espessura projetada.
O espalhamento do material depositado na plataforma é homogeneizado mediante ação
combinada de grade de disco e motoniveladora até que, visualmente, não se observe a
presença de materiais estranhos. O material será espalhado de modo que a camada
fique com espessura constante. Não poderão ser executadas camadas com espessuras
compactadas superiores a 20cm nem inferiores a 10cm.
Se houver necessidade de umedecimento do material, este será obtido através de
aspersão  de  água  pelo  caminhão-tanque  distribuidor  de  água,  seguindo-se  a
homogeneização (mencionada anteriormente). O teor de umidade através da curva CBR x
UMIDADE, caso contrário adotar-se a faixa: (Ótima - 1,5%) a (Ótima + 0,5%).
O grau de compactação a ser obtido deverá ser de, no mínimo, 100% em relação à massa
específica aparente seca máxima correspondente a energia adotada como referência. A
compactação  deverá  evoluir  longitudinalmente,  iniciando  no  bordo  mais  baixo  e
prosseguindo no sentido do ponto mais alto da seção transversal, exigindo-se que
cada passada do equipamento seja coberto, no mínimo, a metade da largura da faixa
anteriormente comprimida.
O acabamento deve ser executado pela ação conjunta de motoniveladora e de rolos de
pneus  e  liso-vibratório.  A  motoniveladora  deve  atuar,  quando  necessário,
exclusivamente em operação de corte, sendo vetada a correção de depressões por
adição de material.
A  sub-base  estabilizada  granulometricamente  não  deve  ser  submetida  à  ação  do
tráfego. A extensão máxima a ser executada deve ser aquela para a qual pode ser
efetuado de imediato o espalhamento do material da camada seguinte, de forma que a
sub-base já liberada não fique exposta à ação de intempéries que possam prejudicar
sua qualidade.
Após a execução da camada de sub-base, verifica-se a relocação e o nivelamento do
eixo e das bordas, permitindo-se as seguintes tolerâncias:
 ± 10cm, quanto à largura da plataforma;
 Até  20%  em  excesso,  para  a  flecha  de  abaulamento,  não  ser
tolerando falta;
 ± 10%, quanto à espessura da camada indicada no projeto;
 Todo detalhe incorreto ou mal executado deve ser corrigido.
O serviço só deve ser aceito se a execução estiver em conformidade com o disposto na
Norma DNIT 139/2010 – ES.
O material da base deverá possuir a seguinte característica: 
 Índice de grupo – IG = 0;
 A fração retida na peneira nº 10 no ensaio de granulometria deve
ser constituída de partículas duras, isentas de fragmentos moles, material orgânico
ou outras substâncias prejudiciais.
 Índice  de  Suporte  Califórnia  –  ISC  ≥  20%  e  expansão  ≤  1%,
determinados através de ensaios;
 No caso de solos lateríticos, os materiais submetidos aos ensaios
acima podem apresentar Índice de Grupo diferente de zero e expansão > 1,0%, desde
que no ensaio de expansibilidade (DNER-ME 029/94) apresente um valor inferior a 10%

6.3.3 Base de Solo Estabilizado sem Mistura, Compactação 100% Proctor Normal (Base,
com espessura de 15 cm)
Camada  responsável  pela  absorção  dos  esforços  provenientes  do  revestimento,
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posicionado acima da sub-base.  Não deve ser permitida a execução dos serviços de
base em dias de chuva. É de responsabilidade da executante a proteção dos serviços e
materiais contra a ação destrutiva das águas pluviais, do tráfego e de outros
agentes que possam danificá-los.
Neste projeto adotamos base com espessura de 15 cm. Os materiais utilizados nas
camadas estabilizadas por granulometria deverão ser isentos de matéria vegetal e
impurezas.
A execução da base compreende as operações de mistura e pulverização, umedecimento
ou  secagem  dos  materiais  em  central  de  mistura  ou  na  pista,  seguidas  de
espalhamento, compactação e acabamento, realizadas na pista devidamente preparada,
na largura desejada, nas quantidades que permitam, após a compactação, atingir a
espessura projetada.
O espalhamento do material depositado na plataforma é homogeneizado mediante ação
combinada de grade de disco e motoniveladora até que, visualmente, não se observe a
presença de materiais estranhos. O material será espalhado de modo que a camada
fique com espessura constante. Não poderão ser executadas camadas com espessuras
compactadas superiores a 20cm nem inferiores a 10cm.
Se houver necessidade de umedecimento do material, este será obtido através de
aspersão  de  água  pelo  caminhão-tanque  distribuidor  de  água,  seguindo-se  a
homogeneização (mencionada anteriormente). O teor de umidade através da curva CBR x
UMIDADE, caso contrário adotar-se a faixa: (Ótima - 1,5%) a (Ótima + 0,5%).
O grau de compactação a ser obtido deverá ser de, no mínimo, 100% em relação à massa
especifica aparente seca máxima correspondente a energia adotada como referência. A
compactação  deverá  evoluir  longitudinalmente,  iniciando  no  bordo  mais  baixo  e
prosseguindo no sentido do ponto mais alto da seção transversal, exigindo-se que
cada passada do equipamento seja recoberto, no mínimo, a metade da largura da faixa
anteriormente comprimida.
O acabamento deve ser executado pela ação conjunta de motoniveladora e de rolos de
pneus  e  liso-vibratório.  A  motoniveladora  deve  atuar,  quando  necessário,
exclusivamente em operação de corte, sendo vetada a correção de depressões por
adição de material.
A base estabilizada por granulometria não deve ser submetida à ação do tráfego,
devendo ser imprimada imediatamente após a sua liberação, de forma que a base não
fique exposta à ação de intempéries que possam prejudicar sua qualidade. Em caso
excepcional,  à  FISCALIZAÇÃO  caberá  autorizar  a  liberação  ao  tráfego  por  tempo
limitado, desde que tal fato não prejudique a qualidade do serviço. Não deve ser
permitida a execução dos serviços, objeto desta Norma, em dias de chuva.
Após a execução da camada de sub-base, verifica-se a relocação e o nivelamento do
eixo e das bordas, permitindo-se as seguintes tolerâncias:
 ± 10cm, quanto à largura da plataforma;
 Até  20%  em  excesso,  para  a  flecha  de  abaulamento,  não  ser
tolerando falta;
 ± 10%, quanto à espessura da camada indicada no projeto;
 Todo detalhe incorreto ou mal executado deve ser corrigido.
O serviço só deve ser aceito se a execução estiver em conformidade com o disposto na
Norma DNIT 141/2010 – ES.

O material da base deverá possuir a seguinte característica: 
Tabela – Granulometria do material

Tipo Para N > 5 x 106 Para N < 5 x 106

Tolerânci
aPeneira

A B C D E F
% de peso passando

2” 100 100 - - - - ± 7
1” - 75-90 100 100 100 100 ±7

3/8” 30-65 40-75 50-85 60-100 - - ±7
Nº 4 25-55 30-60 35-65 50-85 55-100 10-100 ±5
Nº 10 15-40 20-45 25-50 40-70 40-100 55-100 ±5
Nº 40 8-20 15-30 15-30 25-45 20-50 30-70 ±2
Nº 200 2-8 5-15 5-15 10-25 6-20 8-25 ±2

Fonte – DNIT 141/2010-ES.
 A fração que passa na peneira n° 40 deve apresentar limite de
liquidez inferior ou igual a 25%, e índice de plasticidade inferior ou igual a 6%;
quando esses limites forem ultrapassados, o equivalente de areia deve ser maior que
30%.
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 A porcentagem do material que passa na peneira n° 200 não deve
ultrapassar 2/3 da porcentagem que passa na peneira n° 40.
 Os  cálculos  do  grau  de  compactação  devem  ser  realizados
utilizando-se  os  valores  da  massa  específica  aparente  seca  máxima  obtida  no
laboratório e da massa específica aparente seca “in situ”, obtida na pista. Não
devem ser aceitos valores de grau de compactação inferiores a 100%.

6.3.4 Material para Aterro/Reaterro retirado na Jazida, sem transporte
Compreende a aquisição de solo em jazida, seguida do carregamento em caminhões
basculantes.  Este  processo  deve  atender  a  vários  requisitos,  em  termos  de
características mecânicas e físicas.
Ser isentos de matérias orgânicas. Não devem ser constituídos de turfas ou argilas
orgânicas.
Apresentar capacidade de suporte compatível ou conforme recomendado em projeto e
expansão menor ou igual a 4%, determinados através de ensaios (Compactação e Índice
Suporte Califórnia).
A escavação deve ser precedida da execução dos serviços de limpeza da área de
empréstimo. Somente após a completa remoção desta camada estéril e com a devida
autorização por parte da FISCALIZAÇÃO poder ser efetivada a escavação seguida do
carregamento  em  caminhões  basculantes.  Utilizando-se  tratores  de  esteiras  e  pá
carregadeiras.
Devendo ser tomadas todas as providências e cautelas aconselháveis para segurança:
 Atendimento à plena regularidade ambiental, observância rigorosa
da legislação referente ao uso e à ocupação do solo, vigente no Município de Porto
Velho;
 Segurança operacional dos trabalhadores da obra;
 A devida recuperação ambiental das áreas afetadas pelas obras,
após o encerramento das atividades.
Para o controle da execução deve ser verificado se:
 Se a execução foi, na forma devida, formalmente autorizada pela
FISCALIZAÇÃO;
 Se a destinação do material extraído está em conformidade com a
distribuição definida no projeto de engenharia;
 Todo componente ou detalhe incorreto deve ser corrigido.
O serviço só deve ser aceito se a execução estiver em conformidade com o disposto na
Norma DNIT 107/2009 – ES.

6.3.5 Carga e Descarga Mecânica de Solo utilizando Caminhão Basculante 6,0m³/16T e
Pá Carregadeira sobre Pneus 128HP
Compreende as operações de remoção e carga do material obtido na retirada da camada
de terra vegetal da faixa correspondente ao leito da via e na escavação mecânica do
material, com caminhão basculante. Durante o transporte de material deve-se proteger
o caminhão para não ter emissão de poeiras e desprendimento de material.

6.3.6 Transporte Local com Caminhão Basculante 14m³, via urbana em revestimento
primário - Cascalheira: DMT 7,10 Km
Neste projeto, adotamos transporte tipo local em caminhão basculante para material
referente à execução das camadas de sub-base e base, sendo a distância média de
transporte da jazida ao ponto médio da via de até 7,10 Km.
Deve  ser  exercido  um  controle  operacional  adequado  dos  veículos,  em  termos  de
velocidade e ações de carga e descarga, objetivando a segurança operacional, bem
como  a  minimização  dos  efeitos  poluidores  suscetíveis  de  afetar  as  comunidades
lindeiras ou terceiros em geral.
Durante o transporte de material deve-se proteger o caminhão para não ter emissão de
poeiras e desprendimento de material.

6.3.7  Transporte  Local  com  Caminhão  Basculante  14m³,  via  urbana  pavimentada  -
Cascalheira: DMT 13,40 Km
Neste projeto, adotamos transporte tipo local em caminhão basculante para material
referente à execução das camadas de sub-base e base, sendo a distância média de
transporte da jazida ao ponto médio da via de até 13,40 Km.
Deve  ser  exercido  um  controle  operacional  adequado  dos  veículos,  em  termos  de
velocidade e ações de carga e descarga, objetivando a segurança operacional, bem
como  a  minimização  dos  efeitos  poluidores  suscetíveis  de  afetar  as  comunidades
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lindeiras ou terceiros em geral.
Durante o transporte de material deve-se proteger o caminhão para não ter emissão de
poeiras e desprendimento de material.

6.3.8 Imprimação, inclusive fornecimento e transporte de CM-30 (cons. 1,20 l/m²)
Consiste na aplicação de uma camada de material betuminoso sobre a superfície da
base concluída, antes da execução do revestimento. A imprimação serve para aumentar
a coesão da superfície da base para penetração do asfalto, fixar as partículas
eventualmente soltas nessa superfície, impermeabilizar a base, evitando a penetração
de água, que pode atravessar o revestimento e promover condições de aderência entre
a base e o revestimento.
A escolha do material betuminoso deve ser feita conforme a textura da superfície da
base: quanto mais fina essa textura, mais viscoso o material betuminoso a ser
utilizado.
A base a ser imprimada deve ser varrida por processo manual ou mecânico, de modo a
eliminar todo o pó e os materiais soltos existentes. Para a varredura da superfície
podem-se utilizar vassourões, vassouras mecânicas rotativas ou vassouras comuns.
Pode-se utilizar ainda ar comprimido para a limpeza da superfície da base.
Em seguida, aplica-se o material betuminoso adequado, na temperatura de aplicação
própria para o mesmo (em função da relação entre a temperatura e a viscosidade: 20 a
60  seg.  Saybolt-Furol).  O  ligante  asfáltico  não  deve  ser  distribuído  quando  a
temperatura  ambiente  for  inferior  a  10°C,  ou  em  dias  de  chuva,  ou  quando  a
superfície a ser imprimada apresentar qualquer sinal de excesso de umidade. E, é de
responsabilidade da executante a proteção dos serviços e materiais contra a ação
destrutiva das águas pluviais, do tráfego e de outros agentes que possam danificá-
los.
Para distribuição do material betuminoso, utiliza-se um caminhão distribuidor de
asfalto.  Trata-se  de  um  caminhão-tanque  equipado  com  barra  espargidora,  bomba
reguladora de pressão e tacômetro. Para o aquecimento, é equipado com maçarico e o
controle é feito por termômetro.
A  quantidade  de  asfalto  deve  ser  obtida  regulando-se  a  velocidade  do  caminhão
distribuidor em função da vazão da bomba de asfalto. O consumo de asfalto e a área
coberta deverão estar na relação da quantidade fixada de pintura por metro quadrado
(1,20 l/m²). A tolerância admitida é de ± 0,20 l/m².
Geralmente deve-se dar preferência à imprimação de toda a largura da pista nas
operações diárias. Não sendo possível, pode-se trabalhar em meia pista, devendo-se,
neste  caso,  tomar  os  devidos  cuidados  nas  juntas,  onde  a  superposição  é  uma
consequência.  Para  evitar  essa  superposição,  é  necessário  cobrir  com  papel  ou
similar, transversal ou longitudinalmente à pista, evitando que o material atinja
áreas não destinadas à pintura em execução.
É aconselhável proceder à imprimação com a base levemente úmida, a fim de evitar
absorção muito rápida da pintura e facilitar-lhe a distribuição.
Nenhum tráfego pode ser permitido sobre a superfície recém-imprimada. No caso de ser
necessária a utilização da superfície, mais tarde e ainda antes da execução do
revestimento (pelo menos 24 horas após a execução), a pista imprimada deve ser
coberta com uma camada de areia ou mistura de pedrisco e pó de pedra. No caso de a
imprimadura  receber  o  tráfego  por  algum  tempo,  é  necessário  executar  uma  nova
pintura ligante, por ocasião da execução do revestimento.
Os controles a serem efetuados na execução da imprimadura devem ser de quantidade,
de temperatura e de qualidade:
 Temperatura:  deve  ser  medida  no  caminhão  distribuidor
imediatamente  antes  de  qualquer  aplicação,  a  fim  de  verificar  se  satisfaz  ao
intervalo de temperatura definido pela relação viscosidade x temperatura;
 Quantidade: o controle deve ser feito aleatoriamente, mediante a
colocação de bandejas, de peso e área conhecida, na pista onde está sendo feita a
aplicação. Por intermédio de pesagens, após a passagem do carro distribuidor, é
obtida a quantidade de ligante asfáltico aplicado;
 Qualidade: são executados ensaios, de viscosidade Saybolt-Furol e
ponto de fulgor, para os carregamentos que chegam à obra para aferir a qualidade do
ligante;
 Todo carregamento de ligante que chegar à obra deve apresentar,
por  parte  do  fabricante/distribuidor,  certificado  de  resultados  de  análise  dos
ensaios de caracterização exigidos, conforme Norma DNIT 144/2010-ES;
 Qualquer  que  seja  o  ligante  empregado,  no  máximo  a  cada  10
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carregamentos será tomada uma amostra, a qual será submetida a um conjunto completo
dos ensaios previstos na especificação do material correspondente.
A FISCALIZAÇÃO avaliará ainda, de forma visual:
 A homogeneidade de aplicação do banho executado;
 A penetração do ligante na camada;
 A efetiva cura do ligante aplicado;
 Todo detalhe incorreto ou mal executado deve ser corrigido.
A FISCALIZAÇÃO elaborará um relatório que deverá conter todos os elementos, fatos,
acontecimentos e observações relacionados com a qualidade da obra. O serviço só deve
ser aceito se a execução estiver em conformidade com o disposto na  Norma DNIT
144/2010 – ES.

6.3.9 Pintura de ligação, inclusive fornecimento e transporte de RR 2C
Consiste na aplicação de uma camada de ligante asfáltico executada com materiais que
possuem alta viscosidade na temperatura de aplicação e ruptura rápida, formam uma
película que adere a camada imprimada e possibilita sua ligação ao revestimento
asfáltico que sobre ela será executada. A pintura de ligação pode ser aplicada nas
seguintes condições:
 Sobre antigos revestimentos asfálticos previamente à execução de
um reforço, recapeamento, ou mesmo de um tratamento de rejuvenescimento com lama
asfáltica fina ou grossa;
 Sobre pinturas asfálticas aplicadas anteriormente e que pela ação
do tráfego e do tempo, tenham perdido a sua potencialidade de promover aderência com
a camada a ser sobreposta;
 Como elemento de ligação entre duas camadas asfálticas;
O ligante asfáltico empregado na pintura de ligação deve ser do tipo RR-2C, sendo a
taxa de aplicação, adotada, de 0,50 Kg/m². RR-2C apresenta uma densidade aparente de
1.000 Kg/m³.
A taxa recomendada de ligante asfáltico residual é de 0,30 l/m² a 0,40 l/m². Antes
da aplicação, a emulsão deve ser diluída na proporção de 1:1 com água a fim de
garantir uniformidade na distribuição desta taxa residual. A taxa de aplicação de
emulsão asfáltica é da ordem de 0,80 l/m² a 1,0 l/m².
A  água deve  ser isenta  de teores  nocivos de  sais ácidos,  álcalis, ou  matéria
orgânica e outras substâncias nocivas.
A superfície a ser pintada deve ser varrida por processo manual ou mecânico, de modo
a  eliminar  todo  o  pó  e  os  materiais  soltos  existentes.  Para  a  varredura  da
superfície  podem-se  utilizar  vassourões  ou  vassouras  mecânicas  rotativas  ou
vassouras comuns. Pode-se utilizar ainda ar comprimido para a limpeza da superfície
da base.
Em seguida, aplica-se o ligante asfáltico adequado, na temperatura de aplicação
própria para o material (em função da relação entre a temperatura e a viscosidade –
20 a 100 seg. Saybolt-Furol). Para distribuição, utiliza-se um caminhão distribuidor
de asfalto. Trata-se de um caminhão-tanque equipado com equipamento espargidor,
bomba reguladora de pressão e tacômetro. Para o aquecimento, é equipado com maçarico
e o controle é feito por termômetro. O ligante asfáltico não deve ser distribuído
quando a temperatura ambiente for inferior a 10°C, ou em dias de chuva, ou quando a
superfície a ser imprimada apresentar qualquer sinal de excesso de umidade.
É responsabilidade da executante a proteção dos serviços e materiais contra a ação
destrutiva das águas pluviais, do tráfego e de outros agentes que possam danificá-
los.
Após aplicação do ligante deve ser esperado o escoamento da água e evaporação em
decorrência da ruptura. A tolerância admitida para a taxa de aplicação do ligante
asfáltico diluído com água é de ± 0,20 l/m².
A pintura de ligação deve produzir película ligante delgada, sendo dispensável a
penetração na camada e indispensável o acúmulo de ligante na superfície.
Geralmente deve ser executada a pintura de ligação em toda a largura da pista nas
operações diárias. Não sendo possível, pode-se trabalhar em meia pista, executando a
pintura da adjacente assim que a primeira for permitida ao tráfego.
Para evitar a superposição, é necessário cobrir com papel ou similar, transversal ou
longitudinalmente à pista, evitando que o material atinja áreas não destinadas à
pintura em execução.
As pinturas de ligação não deverão ser submetidas à ação direta das cargas e da
abrasão  do  trânsito.  No  entanto,  a  FISCALIZAÇÃO  poderá  a  seu  critério  e
excepcionalmente, autorizar o tráfego.
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Os controles a serem efetuados na execução da pintura de ligação devem ser de
temperatura, quantidade e qualidade:
 Temperatura:  deve  ser  medida  no  caminhão  distribuidor
imediatamente  antes  de  qualquer  aplicação,  a  fim  de  verificar  se  satisfaz  ao
intervalo de temperatura definido pela relação viscosidade x temperatura;
 Quantidade: o controle deve ser feito aleatoriamente, mediante a
colocação de bandejas, de peso e área conhecida, na pista onde está sendo feita a
aplicação. Por intermédio de pesagens, após a passagem do carro distribuidor, é
obtida a quantidade de ligante asfáltico aplicado;
 Qualidade: são executados ensaios, de viscosidade Saybolt-Furol,
peneiramento e porcentagem do CAP residual, para os carregamentos que chegam à obra
para aferir a qualidade do ligante;
 Todo carregamento de ligante que chegar à obra deve apresentar,
por  parte  do  fabricante/distribuidor,  certificado  de  resultados  de  análise  dos
ensaios de caracterização exigidos, conforme Norma DNIT 145/2010-ES;
 Qualquer  que  seja  o  ligante  empregado,  no  máximo  a  cada  10
carregamentos será tomada uma amostra, a qual será submetida a um conjunto completo
dos ensaios previstos na especificação do material correspondente.
A FISCALIZAÇÃO avaliará ainda, de forma visual:
 A homogeneidade de aplicação do banho executado;
 A efetiva cura do ligante aplicado.
 Todo detalhe incorreto ou mal executado deve ser corrigido.
A FISCALIZAÇÃO elaborará um relatório que deverá conter todos os elementos, fatos,
acontecimentos e observações relacionados com a qualidade da obra. O serviço só deve
ser aceito se a execução estiver em conformidade com o disposto na  Norma DNIT
145/2010 – ES.

6.3.10 Construção de Pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado a Quente
(CBUQ), Camada de Rolamento, com espessura de 5,0cm – Excluso transporte (Faixa “C”,
com CAP-50/70)
Concreto betuminoso é uma mistura asfáltica homogênea e convenientemente dosada de
agregado mineral graduado de fino a graúdo, material de enchimento (filler mineral)
e cimento asfalto de petróleo (CAP), realizado a quente, em usina apropriada.
O  concreto  asfáltico  pode  ser  empregado  como  revestimento,  camada  de  ligação
(binder), base, regularização ou reforço do pavimento. Não é permitida a execução
deste serviço em dias de chuva, podendo ser fabricado, transportado e aplicado
quando a temperatura ambiente for superior a 10°C.
Os materiais constituintes do concreto asfáltico são:
 Cimento asfáltico de petróleo – CAP-50/70;
 Agregado  graúdo  –  Pedra  britada,  apresentando  partículas  sãs,
limpas e duráveis, livres de torrões de argila e outras substâncias nocivas;
 Agregado  miúdo  –  Areia  lavada,  suas  partículas  devem  ser
resistentes, estando livres de torrões de argila e de substâncias nocivas;
 Material de enchimento (filler) – Deve estar seco e isento de
grumos, e deve ser constituída por materiais minerais finamente divididos, tais como
cimento Portland comum, cal hidratada, pó calcário.
A execução da camada de CBUQ deve ser feita por equipamentos adequados. Caso ocorram
irregularidades na superfície da camada, estas devem ser sanadas pela adição manual
de concreto asfáltico, sendo esse espalhamento efetuado por meio de rodos metálicos.
A distribuição do concreto asfáltico, sobre a base ou sobre revestimentos antigos
(recapeamento), se dará através de acabadora. Deverá esta operar independentemente
do  veículo  que  estiver  descarregando.  Enquanto  durar  a  descarga,  o  veículo
transportador deverá ficar em contato permanente com a acabadora, sem que sejam
usados freio para manter tal contato.
A temperatura no momento da distribuição não deverá ser inferior a 107°C nem exceder
a 177°C.
Quando for previsto duas camadas, a segunda, sempre que possível, será executada
antes de a primeira receber tráfego, o mais rapidamente possível, o que evitará,
inclusive, o emprego de nova pintura de ligação.
Deverá ser assegurado, previamente ao início dos serviços, o conveniente aquecimento
da mesa alisadora da acabadora, à temperatura compatível com a da massa a ser
distribuída. Sendo que o aquecimento se destina exclusivamente a mesa alisadora, e
nunca a massa asfáltica.
A compressão da mistura asfáltica terá início imediatamente após a distribuição da
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massa. A fixação da temperatura de rolagem está condicionada à natureza da massa e
as características do equipamento utilizado.
A compactação deve ser iniciada pelos bordos, longitudinalmente, continuando em
direção ao eixo da pista. A operação de rolagem perdurará até o momento em que seja
atingida a compactação especificada.
Durante a rolagem não são permitidas mudanças de direção e inversões bruscas da
marcha, nem estacionamento do equipamento sobre o revestimento recém-rolado. As
rodas do rolo devem ser umedecidas adequadamente, de modo a evitar a aderência da
mistura.
A  espessura  máxima  da  camada,  após  compressão,  deverá  ser  verificada  pela
FISCALIZAÇÃO, devendo apresentar a espessura de projeto de 5cm. A Densidade da massa
asfáltica utilizada é de 2,40 t/m³.A camada de CBUQ recém-acabada deverá ser mantida
sem tráfego até o seu completo resfriamento.
Na execução do concreto asfáltico devem ser observados os cuidados de preservação do
meio ambiente envolvendo a produção, a estocagem e a aplicação de agregados, assim
como a operação da usina.
A verificação final da qualidade do revestimento de CBUQ deve ser exercida através
das  seguintes  determinações,  executadas  de  acordo  com  o  Plano  de  Amostragem
Aleatório, de acordo com o item 7.4 da Norma DNIT 031/2006 – ES:
 Deve ser medida por ocasião da extração dos corpos-de-prova na
pista, ou pelo nivelamento, do eixo e dos bordos, antes e depois do espalhamento e
compactação da mistura. Admite-se a variação de ± 5% em relação às espessuras de
projeto;
 A verificação do eixo e dos bordos deve ser feita durante os
trabalhos de locação e nivelamento nas diversas seções correspondentes às estacas da
locação. Os desvios verificados não devem exceder ± 5cm;
 Durante a execução deve ser feito em cada estaca da locação o
controle de acabamento da superfície do revestimento, com o auxílio de duas réguas,
uma de 3,00m e outra de 1,20m, colocadas em ângulo reto e paralelamente ao eixo da
estrada, respectivamente. A variação da superfície, entre dois pontos quaisquer de
contato, não deve exceder a 0,50cm, quando verificada com qualquer das réguas;
 O acabamento longitudinal da superfície deve ser verificado por
“aparelhos medidores de irregularidade tipo resposta” devidamente calibrados (DNER-
PRO 164 e DNER-PRO 182). O Quociente de Irregularidade – QI deve apresentar valor
inferior ou igual a 35 contagens/Km;
 O revestimento acabado deverá apresentar o Valor de Resistência a
Derrapagem superior a 55, medido com auxílio do Pêndulo Britânico SRT;
 Todo componente ou detalhe incorreto deve ser corrigido.
O serviço só deve ser aceito se a execução estiver em conformidade com o disposto na
Norma DNIT 031/2006 – ES.

6.3.11 Transporte de material asfáltico, com caminhão com capacidade de 20.000L em
rodovia não pavimentada para distância média de transporte igual ou inferior a 100Km
– Usina de asfalto: DMT=2,7 Km
Corresponde ao transporte da massa asfáltica, em ruas ou estradas não pavimentadas,
entre a usina e o local de aplicação o que corresponde a 2,70 Km. Devendo ser feito
através de caminhões dotados de caçamba basculante (lisas e limpas).
Quando as condições climáticas, associados à distância de transporte, exigir que
todos os carregamentos da mistura deverão ser cobertos com lona impermeável, de modo
a reduzir a perda de calor e evitar a formação de crosta na parte superior da carga
transportada.
Não  será  tolerada  redução  de  temperatura  da  mistura  superior  a  10°C  no  seu
transporte.

6.3.12 Transporte de material asfáltico, com caminhão com capacidade de 20.000L em
rodovia pavimentada para distância média de transporte igual ou inferior a 100Km –
Usina de asfalto: DMT=2,7 Km
Corresponde ao transporte da massa asfáltica, em ruas ou estradas não pavimentadas,
entre a usina e o local de aplicação o que corresponde a 2,70 Km. Devendo ser feito
através de caminhões dotados de caçamba basculante (lisas e limpas).
Quando as condições climáticas, associados à distância de transporte, exigir que
todos os carregamentos da mistura deverão ser cobertos com lona impermeável, de modo
a reduzir a perda de calor e evitar a formação de crosta na parte superior da carga
transportada.
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Não  será  tolerada  redução  de  temperatura  da  mistura  superior  a  10°C  no  seu
transporte.

6.4 MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS E OBRAS DE ARTE CORRENTE
6.4.1 Escavação manual de valas
Antes  de  iniciar  a  escavação,  o  executante  deverá  informar-se  a  respeito  de
galerias, canalizações e cabos, na área onde serão realizados os trabalhos. As
escavações  necessárias  serão  convenientemente  isoladas,  escoradas  e  esgotadas,
adotando-se as providências e cautelas exigidas para a segurança dos operários e
garantia das propriedades vizinhas. A escavação do solo e a retirada do material
serão executadas manualmente, obedecendo aos critérios de segurança recomendados.
Deverão ser seguidos os projetos e as Especificações no que se refere a locação,
profundidade e declividade da escavação.
Quando necessário, os locais escavados deverão ser isolados, escorados e esgotados
por processo que assegure proteção adequada. As escavações com mais de 1,25m de
profundidade deverão dispor de escadas ou rampas, colocadas próximas aos postos de
trabalho,  a  fim  de  permitir,  em  caso  de  emergência,  a  saída  rápida  dos
trabalhadores,  independentemente  de  adoção  de  escoramento.  As  áreas  sujeitas  a
escavações em caráter permanente deverão ser estabilizadas de maneira a não permitir
movimento das camadas adjacentes.

6.4.2 Berço em material retirado na jazida com transporte, com escavação e carga,
para tubulação de concreto (drenagem) e=10cm
Após a escavação das valas de drenagem em terreno natural, deverá ser executado um
berço em cascalho para estabilização e melhoria das condições de suporte do solo
existente a fim de resistir aos esforços provenientes do elemento a ser implantado.
O controle geométrico da execução dos berços deve ser feito através de levantamentos
topográficos, auxiliados por gabaritos para verificação da geometria executada. O
controle de nivelamento do berço para assentamento das tubulações deve ser feito em
intervalos máximos de 5,0m.
Os serviços executados são aceitos desde que as seguintes condições sejam atendidas:
Na inspeção visual, o acabamento for julgado satisfatório;
O berço encontrar-se em perfeitas condições de conservação e funcionamento;
As características geométricas previstas tenham sido obedecidas.
No caso do não atendimento das condições anteriores, o serviço deve ser rejeitado,
devendo  ser  refeito  ou  melhorado/complementado,  podendo  até  ser  removido  e
substituído.
O material excedente para confecção dos berços deve ser transportado para local pré-
definido em projeto, ou local definido em conjunto com a FISCALIZAÇÃO, sendo vetado
seu  lançamento  na  faixa  de  domínio,  nas  áreas  lindeiras,  no  leito  dos  corpos
hídricos e em quaisquer outros locais onde possam causar prejuízos ambientais.
Devem ser atendidas, no que couberem, as recomendações ambientais da Secretaria
Municipal do Meio Ambiente (SEMA), referentes às obras e serviços de Manejo de Águas
Pluviais.

6.4.3 Calha em concreto simples, em meia cana de concreto, diâmetro 400 mm
Deverá ser executada a calha de concreto simples em meia cana com diâmetro de 400 mm
conforme desenho e detalhes em projeto.
A calha de concreto será pré-moldado de concreto de cimento “Portland”, conforme
disposto no projeto.
As seguintes etapas devem ser seguidas:
 A  superfície  deve  estar  regularizada,  de  acordo  com  a  seção
transversal do projeto, apresentando-se liso e isento de partículas soltas e, não
deve apresentar solos que contenham substâncias orgânicas. Devem estar, também, sem
quaisquer infiltrações d’água ou umidade excessiva;
 Instalação  e  assentamento  das  calhas  pré-moldadas,  de  forma
compatível com projeto tipo considerado;
 Rejuntamento com argamassa cimento e areia, traço 1:3;
 As peças deverão ter no máximo 1m, devendo esta dimensão ser
reduzida para segmentos em curva.
Recomendações Gerais:
 Para  garantir  maior  resistência  das  calhas,  quando  estes  não
forem contidos por canteiros ou passeios, serão aplicadas escoras de concreto magro,
em forma de “bolas”, espaçadas de 2m;
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 Todo  material  excedente  de  escavação,  ou  sobras,  deverá  ser
removido das proximidades dos dispositivos, evitando-se o entupimento, cuidando-se
ainda que este material não seja conduzido para os cursos d’água e causando seu
assoreamento;
 Nos pontos de deságue deverão ser executadas obras de proteção,
evitando promover a erosão ou assoreamento;
 Como  em  geral  as  águas  de  drenagem  superficial  afetam  as
condições de escoamento difuso, consequentemente dos mananciais locais, durante a
execução dos dispositivos, ou após a sua conclusão, deverá ser mantida a qualidade
das águas, impedindo-se a sua contaminação, especialmente por despejos sanitários.
 A qualidade dos dispositivos será verificada de forma visual,
avaliando-se as características de acabamento das obras executadas.
Cabe a FISCALIZAÇÃO julgar a qualidade dos serviços prestados, em caso de rejeição,
os  mesmos  deverão  ser  corrigidos,  complementados  ou  refeitos,  de  acordo  com
avaliação.  Os  resultados  deverão  ser  registrados  nos  relatórios  periódicos  de
acompanhamento.

6.4.4 Reaterro manual de valas com compactação mecanizada 
Após  o  assentamento  correto  do  elemento,  em  alinhamento  e  cota,  deverá  ser
compactada toda a área próxima, não deixando nenhuma área da vala sem compactar.
O  solo  destinado  ao  reaterro  de  valas  deve  ser,  preferencialmente,  o  próprio
material da escavação da vala, desde que este seja de boa qualidade. Caso contrário
o material deve ser importado. O solo para reaterro deve ser isento de matéria
orgânica.
Não se admite a utilização de materiais de qualidade inferior ao terreno adjacente.
Antes do início da execução dos serviços, todos os equipamentos devem ser examinados
e aprovados pela FISCALIZAÇÃO. Os equipamentos básicos necessários ao serviço de
reaterro de vala compreendem nas placas vibratórias ou sapos mecânicos.
A compactação do material de reaterro deve ser executada em camadas individuais de
15cm de espessura, com sapos mecânicos ou placas vibratórias.
O equipamento utilizado deve ser compatível com as dimensões de trabalho. Deve ser
dada atenção especial à compactação junto às paredes da canaleta, de forma a não os
danificar.
A variação do teor de umidade admitido para o material de reaterro é de -2% a +1% em
relação à umidade ótima de compactação, e o grau de compactação mínimo exigido é de
95% em relação à massa específica aparente seca máxima, determinada conforme  NBR
7182, na energia normal.
Os solos utilizados no reaterro devem ser submetidos ao ensaio de CBR, conforme NBR
9895 com determinação da expansão, na energia normal. Com 1 ensaio a cada 1.500m² de
vala, ou na frequência fixada pela FISCALIZAÇÃO.
O controle da execução do reaterro deve ser realizado pelos seguintes procedimentos:
• Determinação  da  massa  específica  aparente  seca  máxima  e  umidade  ótima,
conforme  NBR 7182, na energia normal. Com 1 ensaio a cada 500m² de vala, ou na
frequência fixada pela fiscalização;
• Determinação do teor de umidade com umidímetro Speedy (ou equivalente), a
cada 350m² de vala. Se a umidade estiver compreendida no intervalo de -2% a +1% da
umidade ótima o material pode ser liberado para compactação.
A  espessura  da  camada  e  as  diferenças  de  cotas  devem  ser  determinadas  pelo
nivelamento da seção transversal, a cada 20m, conforme nota de serviço.
Os serviços são aceitos desde que atendam simultaneamente as exigências de materiais
e de execução, estabelecidas nesta especificação e discriminadas a seguir:
 Compactação: o grau de compactação é aceito desde que não sejam
obtidos valores individuais inferiores a 95%;
 Geometria: a geometria é aceita desde que as dimensões das seções
transversais, obtidos após as operações de reaterro, atendam às seções especificadas
no projeto.
No caso do não atendimento das condições anteriores, o serviço deve ser rejeitado,
devendo  ser  refeito  ou  melhorado/complementado,  podendo  até  ser  removido  e
substituído.
O material excedente para confecção dos berços deve ser transportado para local pré-
definido em projeto, ou local definido em conjunto com a FISCALIZAÇÃO, sendo vetado
seu  lançamento  na  faixa  de  domínio,  nas  áreas  lindeiras,  no  leito  dos  corpos
hídricos e em quaisquer outros locais onde possam causar prejuízos ambientais.
Devem ser atendidas, no que couberem, as recomendações ambientais da Secretaria
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Municipal do Meio Ambiente (SEMA), referentes às obras e serviços de Manejo de Águas
Pluviais.

6.4.5  Meio-fio  (guia)  de  Concreto  Pré-Moldado,  dimensões  12x15x30x100cm  (face
superior  x  face  inferior  x  altura  x  comprimento),  rejuntado  com  argamassa  1:4
(cimento: areia), incluindo escavação e reaterro
Após  a  conclusão  dos  serviços  de  revestimento  asfáltico  da  via,  deverão  ser
executados  os  meios-fios  em  concreto  simples  confeccionados  conforme  desenho  e
detalhes em projeto.
Os meios-fios de concreto serão pré-moldados de concreto de cimento “Portland”,
conforme disposto no projeto.
As seguintes etapas devem ser seguidas:
 A  superfície  deve  estar  regularizada,  de  acordo  com  a  seção
transversal do projeto, apresentando-se liso e isento de partículas soltas e, não
deve apresentar solos que contenham substâncias orgânicas. Devem estar, também, sem
quaisquer infiltrações d’água ou umidade excessiva;
 Instalação e assentamento dos meios-fios pré-moldados, de forma
compatível com projeto tipo considerado;
 Rejuntamento com argamassa cimento e areia, traço 1:4;
 As peças deverão ter no máximo 1m, devendo esta dimensão ser
reduzida para segmentos em curva.
Recomendações Gerais:
 Para  garantir  maior  resistência  dos  meios-fios  a  impacto
laterais, quando estes não forem contidos por canteiros ou passeios, serão aplicadas
escoras de concreto magro, em forma de “bolas”, espaçadas de 2m;
 Todo  material  excedente  de  escavação,  ou  sobras,  deverá  ser
removido das proximidades dos dispositivos, evitando-se o entupimento, cuidando-se
ainda que este material não seja conduzido para os cursos d’água e causando seu
assoreamento;
 Nos pontos de deságue deverão ser executadas obras de proteção,
evitando promover a erosão ou assoreamento;
 Como  em  geral  as  águas  de  drenagem  superficial  afetam  as
condições de escoamento difuso, consequentemente dos mananciais locais, durante a
execução dos dispositivos, ou após a sua conclusão, deverá ser mantida a qualidade
das águas, impedindo-se a sua contaminação, especialmente por despejos sanitários.
 A qualidade dos dispositivos será verificada de forma visual,
avaliando-se as características de acabamento das obras executadas.
Cabe a FISCALIZAÇÃO julgar a qualidade dos serviços prestados, em caso de rejeição,
os  mesmos  deverão  ser  corrigidos,  complementados  ou  refeitos,  de  acordo  com
avaliação.  Os  resultados  deverão  ser  registrados  nos  relatórios  periódicos  de
acompanhamento.

6.4.6 Sarjeta em Concreto, Preparo Mecânico, Fck 20,00 MPa, esp. 8,0 cm largura 40
cm
Após o assentamento de meio-fio, deverá ser executada a Sarjeta, nas dimensões
indicadas pelo projeto. Deverá ser observada a inclinação de tal forma que haja um
perfeito escoamento das águas pluviais.
Os dispositivos abrangidos por esta Especificação serão construídos de acordo com as
dimensões, localização, confecção e acabamentos determinados no projeto.
O  concreto  deverá  ser  dosado,  experimentalmente,  para  uma  resistência,  mínima,
característica a compressão de 20,00MPa, aos 28 dias de idade.
O concreto utilizado deverá ser preparado de acordo com o prescrito nas normas ABNT
NBR-6118 e ABNT NBR-7187, além de atender ao que dispõem as especificações do DNER.
A execução das sarjetas deverá ser iniciada após a conclusão de todas as operações
de pavimentação que envolva atividades na faixa anexa.
Para marcação da localização das sarjetas serão implantados gabaritos constituídos
de guias de madeira servindo de referência para concretagem, cuja seção transversal
corresponde às dimensões e forma de cada dispositivo, e com a evolução geométrica
estabelecida no projeto, espaçando-se estes gabaritos em 2 m.
A concretagem envolverá um plano executivo, prevendo o lançamento do concreto em
panos alternados. O espalhamento e acabamento do concreto serão feitos mediante o
emprego de ferramentas manuais, em especial de uma régua que, apoiada nas duas guias
adjacentes permitirá a conformação da sarjeta à seção pretendida.
A retirada das guias dos panos concretados será feita logo após constatar-se o
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início do processo de cura do concreto. O espalhamento e acabamento do concreto dos
panos  intermediários  serão  feitos  com  apoio  da  régua  de  desempenho  no  próprio
concreto dos panos adjacentes.
O concreto utilizado deverá ser preparado em betoneiras, com fator água/cimento
apenas suficiente para alcançar trabalhabilidade, em quantidade suficiente para uso
imediato, não se permitindo o lançamento após mais de 1 hora do seu preparo, e nem
sua redosagem.
Todo  o  material  excedente  de  escavação  ou  sobras  deverá  ser  removido  das
proximidades  dos  dispositivos,  evitando  provocar  o  seu  entupimento,  cuidando-se
ainda que este material não seja conduzido para os cursos d’água, de modo a não
causar seu assoreamento.
Será feito o controle qualitativo dos dispositivos, de forma visual, avaliando-se as
características de acabamento das obras executadas, acrescentando-se o pedido de
laudos que comprovem a resistência à compressão exigida, para garantir que não
ocorra prejuízo à operação hidráulica da canalização.
Cabe a FISCALIZAÇÃO julgar a qualidade dos serviços prestados, em caso de rejeição,
os  mesmos  deverão  ser  corrigidos,  complementados  ou  refeitos,  de  acordo  com
avaliação.  Os  resultados  deverão  ser  registrados  nos  relatórios  periódicos  de
acompanhamento.

6.4.7 Entrada para descida d’água – EDA 02 – areia e brita comerciais
Executar  o  dispositivo  conforme  projeto,  os  elementos  possuem  as  mesmas
características do meio-fio e sarjeta já especificados. 
Após o assentamento de meio-fio, deverá ser executada a descida, nas dimensões
indicadas pelo projeto. Deverá ser observada a inclinação de tal forma que haja um
perfeito escoamento das águas pluviais.
Os dispositivos abrangidos por esta Especificação serão construídos de acordo com as
dimensões, localização, confecção e acabamentos determinados no projeto.
O  concreto  deverá  ser  dosado,  experimentalmente,  para  uma  resistência,  mínima,
característica a compressão de 20,00MPa, aos 28 dias de idade.
O concreto utilizado deverá ser preparado de acordo com o prescrito nas normas ABNT
NBR-6118 e ABNT NBR-7187, além de atender ao que dispõem as especificações do DNER.
Para marcação da localização da EDA 02 serão implantados gabaritos constituídos de
guias de madeira servindo de referência para concretagem, cuja seção transversal
corresponde às dimensões e forma de cada dispositivo, e com a evolução geométrica
estabelecida no projeto, espaçando-se estes gabaritos em 2 m.
A concretagem envolverá um plano executivo, prevendo o lançamento do concreto em
panos alternados caso seja necessário. O espalhamento e acabamento do concreto serão
feitos mediante o emprego de ferramentas manuais, em especial de uma régua que,
apoiada  nas  duas  guias  adjacentes  permitirá  a  conformação  da  sarjeta  à  seção
pretendida.
A retirada das guias dos panos concretados será feita logo após constatar-se o
início do processo de cura do concreto. O espalhamento e acabamento do concreto dos
panos  intermediários  serão  feitos  com  apoio  da  régua  de  desempenho  no  próprio
concreto dos panos adjacentes.
O concreto utilizado deverá ser preparado em betoneiras, com fator água/cimento
apenas suficiente para alcançar trabalhabilidade, em quantidade suficiente para uso
imediato, não se permitindo o lançamento após mais de 1 hora do seu preparo, e nem
sua redosagem.
Todo  o  material  excedente  de  escavação  ou  sobras  deverá  ser  removido  das
proximidades  dos  dispositivos,  evitando  provocar  o  seu  entupimento,  cuidando-se
ainda que este material não seja conduzido para os cursos d’água, de modo a não
causar seu assoreamento.
Será feito o controle qualitativo dos dispositivos, de forma visual, avaliando-se as
características de acabamento das obras executadas, acrescentando-se o pedido de
laudos que comprovem a resistência à compressão exigida, para garantir que não
ocorra prejuízo à operação hidráulica da canalização.
Cabe a FISCALIZAÇÃO julgar a qualidade dos serviços prestados, em caso de rejeição,
os  mesmos  deverão  ser  corrigidos,  complementados  ou  refeitos,  de  acordo  com
avaliação.  Os  resultados  deverão  ser  registrados  nos  relatórios  periódicos  de
acompanhamento.

6.4.8 Dissipador de energia – DES 01 – areia e pedra de mão comerciais
Executar o dispositivo conforme projeto e recomendações do DNIT do álbum de drenagem
desenho nº 1.19.
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Realizar a compactação do fundo da vala, posicionando as pedras de mão com diâmetro
de 10 a 15 cm com argamassa ao fundo.
Após o assentamento do material, deverá ser executado o dissipador de energia, nas
dimensões indicadas pelo projeto. Deverá ser observada a inclinação de tal forma que
haja um perfeito escoamento das águas pluviais.
Os dispositivos abrangidos por esta Especificação serão construídos de acordo com as
dimensões, localização, confecção e acabamentos determinados no projeto.
Todo  o  material  excedente  de  escavação  ou  sobras  deverá  ser  removido  das
proximidades  dos  dispositivos,  evitando  provocar  o  seu  entupimento,  cuidando-se
ainda que este material não seja conduzido para os cursos d’água, de modo a não
causar seu assoreamento.
Será feito o controle qualitativo dos dispositivos, de forma visual, avaliando-se as
características de acabamento das obras executadas, acrescentando-se o pedido de
laudos que comprovem a resistência à compressão exigida, para garantir que não
ocorra prejuízo à operação hidráulica da canalização.
Cabe a FISCALIZAÇÃO julgar a qualidade dos serviços prestados, em caso de rejeição,
os  mesmos  deverão  ser  corrigidos,  complementados  ou  refeitos,  de  acordo  com
avaliação.  Os  resultados  deverão  ser  registrados  nos  relatórios  periódicos  de
acompanhamento.
7. ENTREGA DA OBRA
A obra será entregue em perfeito estado de limpeza e conservação. Uma vistoria final
da obra deverá ser feita pela CONTRATADA, antes da comunicação oficial do término da
mesma,  acompanhada  pela  FISCALIZAÇÃO.  Será,  então,  firmado  o  Termo  de  Entrega
Provisória, de acordo com o Art. 73, inciso I, alínea a, da LEI Nº 8.666, de 21 de
Jun/93 (atualizada pela Lei Nº 8.883, de 08 Jun/94), onde deverão constar todas as
pendências e/ou problemas verificados na vistoria.
8. PRESCRIÇÕES DIVERSAS
Todas  as  imperfeições  decorrentes  da  obra  –  por  exemplo:  áreas  cimentadas,
pavimentação ou drenagem – deverão ser corrigidas pela CONTRATADA, sem qualquer
acréscimo a ser pago pela CONTRATANTE.
A CONTRATADA garantirá por si própria ou pelos seus fornecedores todos os serviços e
equipamentos de acordo com os seguintes prazos e conforme a legislação vigente:
a) Estabilidade da obra e tratamentos (impermeabilizações) 05 (cinco) anos;
b) Funcionamento dos equipamentos - 01 (um) ano;
c)  Fornecer  as  notas  fiscais  e  os  certificados  de  garantia  dos  materiais  e
equipamentos fornecidos pelos fabricantes à FISCALIZAÇÃO, para o devido tombamento e
registro em documentos correspondentes a obra.

OBSERVAÇÃO
Aplica-se  a  obra  os  serviços  descritos  no  que  couber,  com  critérios,  métodos,
processos prescritos em normas técnicas, sempre sob supervisão dos responsáveis
técnicos e da FISCALIZAÇÃO.
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ANEXO III

MODELO DE DECLARAÇÃO DE
RESPONSABILIDADE E LIBERAÇÃO

AMBIENTAL

TOMADA DE PREÇOS N°003/2019/CPL-OBRAS/SML/PVH – 2ª CHAMADA

A  (nome  da  empresa  licitante),  por  seu  representante  legal,
infrassignatário  declara, para os devidos fins de direito, que conhece a
legislação  pertinente  aos  elementos  de  defesa  e  preservação  do  meio
ambiente em nível federal, estadual e municipal; que tomou conhecimento das
restrições, normas e proposições relativas à preservação do meio ambiente
do  local  e  região  onde  se  realizarão  as  obras  e  serviços  objeto  da
licitação  em  epígrafe; que  assume  a  responsabilidade  de  obediência  à
legislação,  às  normas  explicitadas  pela  PREFEITURA, e  pelos  órgãos
específicos de controle ambiental; que se responsabiliza pelo cumprimento
do conteúdo no relatório de impacto de meio ambiente, a solicitação do
atestado  de  sua  liberação,  autorização  de  obras  e  demais  requisitos
necessários à regulamentação das obras e serviços e das ações previstas na
legislação e na licitação em referência, caso seja isso necessário.

Declara,  também,  que  assume,  sem  repasse  à  PREFEITURA,  toda  a
responsabilidade por danos e ônus, que venham a ser associados às obras e
serviços objeto da TOMADA DE PREÇOS Nº ___/2019/SML/PVH, motivados pelo não
cumprimento dos dispositivos normativos previstos nesta declaração.

_______________________________, _____ de ________ de 2019

(Nome e assinatura do Responsável Legal da empresa licitante)
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ANEXO IV

DECLARAÇÃO DE ANUÊNCIA DA LICITANTE

TOMADA DE PREÇOS Nº003/2019/CPL-OBRAS/SML/PVH – 2ª CHAMADA

OBJETO:     CONTRATAÇÃO  DE  EMPRESA  ESPECIALIZADA  EM    OBRAS  E    SERVIÇOS  DE
ENGENHARIA  PARA    PAVIMENTAÇÃO  ASFÁLTICA  NO  MUNICÍPIO  DE  PORTO  VELHO
(PAVIMENTAÇÃO DO ESTACIONAMENTO DA IGREJA DE SANTO ANTÔNIO) CONVÊNIO N°
847015/2017, em conformidade com o  Projeto Básico, composto de Planilhas
Orçamentárias  e  Cronogramas  Físico-Financeiros,  partes  integrantes  do
Edital em referência, para atender às necessidades da Secretaria Municipal
de Integração – SEMI.

Para efeito de participação na TOMADA DE PREÇOS em referência, declaramos
que por meio da análise e exame da documentação integrante do EDITAL e de
informações obtidas, sempre que necessário, tomamos conhecimento de todas
as informações e das condições para o perfeito cumprimento das obrigações
objeto da licitação em referência.

Declaramos  que  nosso  preço  ofertado  contempla  todas  as  obrigações
decorrentes  desse  conhecimento  e  concordamos  em  prestar  os  serviços  de
acordo com as especificações propostas, pelos respectivos preços, mediante
regular convocação e que visitamos os locais das obras 3 (três) dias antes
da data da licitação, tendo perfeito conhecimento das condições para sua
execução.

Declaramos ainda, estar de acordo com todas as condições exigidas no Edital
em toda as fases da licitação.

Porto Velho, _____ de _______________ de 2019

_____________________________________________________
(Nome e assinatura do representante legal da LICITANTE)
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ANEXO V

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

_________________________________(Identificação  completa  do  representante
da  licitante),  como  representante  devidamente  constituído  de
______________________  (identificação  completa  da  licitante)  doravante
denominado (Licitante), para fins do disposto no subitem _______(completar)
do Edital _____________(completar com identificação do Edital), declara,
sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro,
que:

(a)  A  proposta  apresentada  para  participar  da
_______________________(identificação  da  Licitação)  foi  elaborada  de
maneira independente pelo ______________________ (Licitante) e o conteúdo
da  proposta  não  foi,  no  todo  ou  em  parte,  direta  ou  indiretamente,
informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial
ou de fato da _____________(Identificação da Licitação), por qualquer meio
ou pessoa;

(b)  a  intenção  de  apresentar  a  proposta  elaborada  para  participar  da
_____________ (identificação da Licitação) não foi informada, discutida ou
recebida  de  qualquer  outro  participante  potencial  ou  de  fato  da
______________(identificação  da  Licitação),  por  qualquer  meio  ou  por
qualquer pessoa;

(c)  que  não  tentou,  por  qualquer  meio  ou  qualquer  pessoa,  influir  na
decisão  de  qualquer  outro  participante  potencial  ou  de  fato  da
______________(identificação da Licitação) quanto a participar ou não da
referida Licitação;

(d)  que  o  conteúdo  da  proposta  apresentada  para  participar  da
______________ (identificação da Licitação) não será, no todo ou em parte,
direta  ou  indiretamente,  comunicado  ou  discutido  com  qualquer  outro
participante  potencial  ou  de  fato  da  ______________  (identificação  da
Licitação) antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

(e)  que  o  conteúdo  da  proposta  apresentada  para  participar  da
______________(identificação da Licitação) não foi, no todo ou em parte,
direta  ou  indiretamente,  informado,  discutido  ou  recebido  de  qualquer
integrante de ________________ (órgão licitante) antes da abertura oficial
das propostas; e

(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que
detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Porto Velho – RO, _______ de _______________________ de _________.

__________________________________________________________________
(Representante  legal  do  licitante,  no  âmbito  da  licitação,  com
identificação completa)

Observação: Esta declaração será confeccionada em papel timbrado da empresa
e obrigatoriamente assinada pelo seu representante legal ou mandatário.
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ANEXO VI

PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA
MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE EMPREGADOS MENORES

À
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES/SML/PVH
Av. Carlos Gomes, nº 2776, Sala 611, Bairro São Cristóvão
CEP: 76.804-022; Porto Velho – RO

TOMADA DE PREÇOS Nº003/2019/CPL-OBRAS/SML/PVH – 2ª CHAMADA

A  empresa  (nome  da  empresa.____________________________________________),

CNPJ._________________________________________,sediada  (endereço  completo

_________________________________________________________),  declara,  sob

pena de rescisão contratual, para os fins requeridos no inciso XXXIII, do

art. 7 da Constituição Federal, consoante o que se estabeleceu no art, 1º

da lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não tem em seus quadros de

empregados menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre,

bem como não emprega menores de 16 anos, salvo nas condições de aprendiz, a

partir de 14 anos.

Porto velho, ______de ____________de 2019

______________________________________________________
Nome a assinatura do representante da legal da empresa
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ANEXO VII

MODELO DE CARTA PROPOSTA COMERCIAL

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO/RO
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES/SML/PVH
NESTA.

TOMADA DE PREÇOS Nº003/2019/CPL-OBRAS/SML/PVH – 2ª CHAMADA

Prezados Senhores,

Após cuidadoso exame e estudo do Edital da TOMADA DE PREÇOS em referência,
seus anexos e apensos, com os quais concordamos, vimos apresentar a nossa
proposta para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE
ENGENHARIA  PARA  PAVIMENTAÇÃO  ASFÁLTICA  NO  MUNICÍPIO  DE  PORTO  VELHO
(PAVIMENTAÇÃO DO ESTACIONAMENTO DA IGREJA DE SANTO ANTÔNIO) CONVÊNIO N°
847015/2017, para atender à Secretaria Municipal de Integração – SEMI, de
conformidade com o Edital e seus anexos. 

Toda documentação do Edital foi recebida e levada em consideração quando da
preparação da nossa Proposta. 

Nossa Proposta para execução do objeto do presente Processo Licitatório é
R$.___________ (________________________________________),  com validade de
60 (sessenta) dias, contados a partir da data de entrega desta à CPL-OBRAS/
SML/PVH.

Obrigamo-nos, caso nos seja adjudicado o objeto da licitação em causa, a
comparecer  na  data,  horário  e  local  estabelecidos  pela  Comissão,  para
proceder à assinatura do futuro Contrato.

Atenciosamente,

Porto Velho/RO, _________ de ______________________ de 2019

________________________________________________________
Nome da Empresa Licitante

___________________________________________________________
Assinatura do Representante Legal
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ANEXO VIII

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL

TOMADA DE PREÇOS Nº003/2019/CPL-OBRAS/SML/PVH – 2ª CHAMADA

A empresa ___________________________________________, apresenta, a seguir,
os dados de seu(s) representante(s) legal (is) para fins eventuais de 
assinatura de contrato.

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL

NOME(S): ______________________________________________________________

CARGO(S): _____________________________________________________________

NACIONALIDADE(S)_________________________ESTADO CIVIL:_________________

PROFISSÃO: ______________RG: ___________________CPF: ___________________

RESIDÊNCIA (Domicílio): __________________________________________________

DADOS DA EMPRESA PARA EFEITO DO EVENTUAL CONTRATAÇÃO

RAZÃO SOCIAL: ________________________________________________________

CNPJ N º:____________________FONE: ________________ FAX: _______________

ENDEREÇO COMERCIAL:__________________________________________________

ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA

RUA/AV.:__________________________________________________N.º:__________

MUNICÍPIO: ________________ESTADO: __________________CEP.:_______________

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

CONTA CORRENTE: _______________BANCO: _________________AGÊNCIA: ________

Declaramos que os dados são de nossa inteira responsabilidade, e que na
forma  da  lei,  somos  responsáveis  por  qualquer  prejuízo  decorrente  de
falsidade das informações.

Porto Velho, ______ de ___________________ de 2019

_____________________________________________________
Nome e assinatura do representante legal
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ANEXO IX

DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

DECLARAÇÃO

(nome/razão  social)

_______________________________________________________,

inscrita no CNPJ n° _________________, por intermédio de seu representante

legal,  o(a)

Sr(a)___________________________________________________________________,

portador(a)  do  RG  nº__________________  e  inscrito(a)  no  CPF  sob  nº

__________________, DECLARA, para fins do disposto no subitem 5.3 do Edital

de TOMADA DE PREÇOS nº 003/2019/CPL-OBRAS/SML/PVH – 2ª CHAMADA, sob pena de

aplicação das sanções administrativas cabíveis e as penas da lei, ser:

(  ) Microempresa; 

(  ) Empresa de Pequeno Porte;

Nos termos da legislação vigente, não possuindo nenhum dos impedimentos

previstos  no  §4º  do  artigo  3º  da  Lei  Complementar  nº  123/06,  e  tendo

interesse em se beneficiar dos benefícios nela contidos para efeitos de

licitação, quando e no que couber. 

Porto Velho, _____ de _______________ de 2019

________________________________
Nome e assinatura 
(representante legal)
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ANEXO X

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO

A  empresa  ________________________________________________________,

inscrita  no  CNPJ  sob  nº  ____________________,  sediada  na  cidade

__________________,  Estado  de___________________________,  na

Rua________________________________________________________________________

___________________________________, Bairro ______________________________,

nº _______, CEP ___________-________, telefones: ( ) __________________,

declara  sob  as  penas  da  Lei,  que  até  a  presente  data  inexistem  fatos

impeditivos de sua habilitação na presente Tomada de preços, bem como, tem

plena ciência da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

Porto Velho, _____ de ___________ de 2019

________________________________________
Assinatura

________________________________________
Nome do Declarante

________________________________________
Nº. Cédula de Identidade
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ANEXO XI

MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO
DE PORTO VELHO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO – SEMI, DE UM LADO,
E  DO  OUTRO  A  EMPRESA
__________________________, PARA OS FINS QUE
ESPECIFICAM.

Aos _________________ dias do mês de ___________ do ano de dois mil e
dezenove,  O MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, Pessoa Jurídica de Direito Público
Interno, inscrito no CNPJ sob o nº 05.903.125/0001-45, situado na Rua Dom
Pedro II, nº 826, Centro, Praça Pe. João Nicolletti, nesta Capital, neste
ato  representado  pela  SECRETARIA  MUNICIPAL  DE  INTEGRAÇÃO  –  SEMI,
representada  pelo  Excelentíssimo(a)  Sr(a). _____________________,
brasileiro(a),  ________  (estado  civil),  _______________  (profissão),
portador(a)  da  cédula  de  identidade  nº  ________  e  do  CPF  nº
_______________, denominado CONTRATANTE, e a EMPRESA ____________________,
inscrita  no  CNPJ  sob  nº  ______________________,  com  sede  na  Rua
_________________,  nº  ________,  Bairro  ________________,  nesta  Capital,
neste  ato  legalmente  representada  pelo  Sr.  ____________________________,
___________  (nacionalidade),  _____________  (estado  civil),  _____________
(profissão), portador da cédula de identidade nº ___________________ e CPF
nº  ______________________,  denominada  CONTRATADA. Resolvem  celebrar  o
presente  instrumento,  que  tem  por  finalidade  estabelecer  os  direitos  e
obrigações das partes na execução contratual, de acordo com a legislação
vigente, resultante do procedimento licitatório na modalidade  TOMADA DE
PREÇOS Nº003/2019/CPL-OBRAS/SML/PVH – 2ª CHAMADA, nos termos do Parecer nº
______/SPACC/PGM/2019,  conforme  Processo  Administrativo  nº  16.2057/2017,
mediante as cláusulas e condições seguintes:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1.  SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA  PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE
PORTO VELHO (PAVIMENTAÇÃO DO ESTACIONAMENTO DA IGREJA DE SANTO ANTÔNIO)
CONVÊNIO  N°  847015/2017, para  atender  à  Contratante,  conforme  Planilha
Orçamentária (fls. _____), Memorial Descritivo (fls. ________), Cronograma
Físico-Financeiro (fls.______) e Planta Baixa (fls. ____) dos autos. 

1.2.  Integram  este  instrumento  contratual,  guardada  a  necessária
conformidade entre eles, todos os documentos e especificações constantes
nos  autos  do  Processo  Administrativo  nº 16.2057/2017,  em  especial  os
seguintes:

a) Tomada de Preços nº. ____/2019/CPL-OBRAS/SML/PVH, (fls. _______);
b) Proposta da CONTRATADA, (fls. ________);
c) Parecer nº ____/SPACC/PGM/2019, (fls. _________);
d)  As  normas,  o  memorial  descritivo,  as  especificações  gerais,  as
instruções  em  uso,  as  disposições  regulamentares  do  Município  de  Porto
Velho e demais elementos existentes, que sirvam à definição do objeto e das
prestações contratuais.

2. CLÁUSULA SEGUNDA – REGIME DE EXECUÇÃO

2.1. O presente contrato será executado sob o regime de empreitada  POR
PREÇO GLOBAL.
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3. CLÁUSULA TERCEIRA – FISCALIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E RECEBIMENTO DA OBRA

3.1.  No  início  da  execução  dos  serviços  será  cobrado  da  CONTRATADA
VENCEDORA:

3.1.2. A ART ou RRT da prestação de serviços emitido pelo CREA-RO ou CAU;

3.1.3. A autorização para o início dos serviços será efetivada através de
anotação  por  escrito  (Ordem  de  Serviços)  fornecido  pela  Subsecretaria
Municipal de Obras e Pavimentação – SUOP.

3.1.4.  As  obras  e  serviços  serão  fiscalizados  por  pessoal  credenciado,
capacitado e designado pela Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação –
SUOP.

3.1.5. Na existência de serviços não descritos, mas necessários e/ou em
caso de divergência entre o memorial descritivo, planilhas e/ ou projetos,
a CONTRATADA somente poderá executá-los após aprovação da FISCALIZAÇÃO. A
omissão de qualquer procedimento técnico, ou normas neste ou nos demais
memoriais, nos projetos, ou em outros documentos contratuais, não exime a
CONTRATADA da  obrigatoriedade  da  utilização  das  melhores  técnicas
preconizadas  para  os  trabalhos,  respeitando  os  objetivos  básicos  de
funcionalidade e adequação dos resultados, bem como todas as normas da ABNT
vigentes, e demais pertinentes.

3.1.6.  Não  serão  aceitos  valores  aditivos  neste  contrato  a  pedidos  da
CONTRATADA decorrentes de falta de material, exceto a situação em que a
FISCALIZAÇÃO formalmente autorizar alteração prévia no projeto em virtude
de melhorias necessárias.

3.1.7. No caso de discrepâncias ou falta de especificações de marcas e
modelos  de  materiais,  equipamentos,  serviços,  acabamentos,  etc.,  deverá
sempre  ser  observado  que  estes  itens  deverão  ser  de  qualidade  extra,
definido no item materiais/equipamentos, e que as escolhas deverão sempre
ser aprovadas antecipadamente pela fiscalização ou pelos projetistas.

3.1.8. Marcas e ou modelos não contemplados neste memorial, poderão estar
definidas  nos  projetos  básicos  ou  específicos,  sempre  prevalecendo  à
aprovação antecipada da fiscalização para sua utilização. 

3.1.9.  A  obra  será  conduzida  por  pessoal  pertencente  à  CONTRATADA,
competente e capaz de proporcionar serviços tecnicamente bem feitos e de
acabamento esmerado, em número compatível com o ritmo da obra, para que o
cronograma físico e financeiro proposto seja cumprido à risca.

3.1.10. A entrega e o recebimento da obra se darão da seguinte forma:

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

b) Definitivamente, mediante termo circunstanciado assinado pelas partes,
após o decurso do prazo de observação ou vistoria que comprove a adequação
do objeto aos termos contratuais, nos termos do que disciplina o artigo 69
da Lei nº 8.666/93.
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c) O prazo de observação a qual se refere a alínea “b” do item 3.1.10 deste
instrumento não poderá ser superior a 90 (noventa) dias.

4. CLÁUSULA QUARTA – ADEQUAÇÕES TÉCNICAS

4.1. As eventuais modificações técnicas do projeto ou das especificações
não poderão alterar o objeto da contratação, podendo ser realizadas somente
quando comprovado que objetivam alcançar melhor adequação técnica, segundo
os fins a que se destinam.

4.2. As alterações de especificações técnicas que se revelarem necessárias
ao longo da execução contratual deverão ser consignadas em registro de
ocorrência de obras, em ato precedido de justificava técnica, em documento
assinado pelo engenheiro responsável pela fiscalização da obra e aprovado
pela autoridade competente; desde que isto não represente em aumento ou
supressão dos quantitativos licitados com alteração do valor inicial deste
contrato.

4.3.  Quaisquer  modificações  que  impliquem  em  aumento  ou  supressões  de
quantitativos, nos termos do § 1º do artigo 65 da Lei nº. 8.666/93, deverão
ser registradas por intermédio de termo aditivo.

4.4.  As  alterações  de  especificações  obrigatoriamente  deverão  ser
discriminadas em planilhas que deverão ser juntadas aos autos do processo
autorizativo da contratação.

5. CLÁUSULA QUINTA – PREÇO

5.1.  O  preço  global  deste  contrato  é  de  R$  ____________
(_____________________),  referente  ao  valor  total  da  obra  previsto  no
presente contrato.

5.2. A CONTRATADA fica obriga a aceitar, nas mesmas condições contratuais,
os  acréscimos  ou  supressões  que  se  fizerem  nas  obras,  decorrentes  de
modificações de quantitativos, projetos ou especificações, até o limite de
25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado deste contrato,
sendo que, em qualquer caso, a alteração contratual será objeto de exame
pela Procuradoria Geral do Município de Porto Velho.

5.3. Na hipótese da ocorrência da alteração de que trata o subitem supra, a
CONTRATADA fica obrigada a iniciar a execuções daqueles serviços, somente
após a publicação do extrato do correspondente termo aditivo, sob pena de
aplicação  da  multa  prevista  na  cláusula  12°  (décima  segunda)  deste
contrato,  e  rescisão  unilateral,  conforme  alínea  “a”,  subitem  15.1  da
cláusula décima sexta deste contrato.

6. CLÁUSULA SEXTA – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

6.1. A comissão de fiscalização da  SUOP promoverá a medição dos serviços
executados,  que  deverá  conter  um  relatório  da  obra,  com  o  número  de
funcionários e a identificação do engenheiro responsável, devendo elaborar
também uma planilha de execução dos serviços, assinada e datada, e os
encaminhará à CONTRATADA para emissão da Nota Fiscal relativa à medição
apresentada,  oportunidade  em  que  a  esta  caberá  juntar  as  guias  de
recolhimento  dos  encargos  sociais  e  trabalhistas  referente  ao  mês
imediatamente anterior.
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6.2. As medições deverão ser realizadas em conformidade com a solicitação
da Contratada ou quando o fiscal julgar pertinente a execução do cronograma
físico-financeiro;

6.3. Cabe  ao  CONTRATANTE  aceitar  a  medição  prévia  apresentada  pela
CONTRATADA de forma integral ou rejeitá-la no todo ou em parte, autorizando
a emissão de Nota Fiscal no valor da medição definitiva para efeito de
pagamento;

6.4. A  CONTRATADA  deverá  emitir  01(uma)  Nota  Fiscal  contemplando  os
serviços e materiais referentes a medição;

6.5. No corpo da Nota Fiscal deverão constar obrigatoriamente as seguintes
referências:

a) A especificação dos serviços aferidos no boletim de medição;

b) O número do processo que deu origem à contratação;

c) O número da conta e agência do beneficiário.

6.6. O pagamento será efetuado em até  30 (trinta) dias da comprovação da
prestação  dos  serviços,  no  valor  correspondente  àqueles  realizados  no
período  de  referência,  mediante  apresentação  de  Nota  Fiscal  emitida  no
valor da medição e devidamente atestada pela comissão de fiscalização e
pelo representante da contratada. 

6.7. Junto  e  com  a  Primeira  medição  de  serviços,  a  CONTRATADA  deverá
apresentar comprovação de matrícula da obra, junto à Previdência Social;

6.8.  A  CONTRATADA,  para  fins  de  pagamento,  deverá  juntar  aos  autos  a
respectiva Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviços –
GFIP (Lei nº. 9.528/97); Guia de Recolhimento da Previdência Social – GRPS
(Lei nº. 8.212/91 alterada pela Lei nº. 9.032/95 e Resolução nº. 657/98-
INSS); cópia do documento de arrecadação da Receita Federal – DARF (IN SRF
nº. 81/96); cópia do comprovante de pagamento do salário dos empregados,
relativo ao mês imediatamente anterior, (art. 31, § 4º da Lei nº. 8.212/91,
alterada pela Lei nº. 9.032/95), a anotação de responsabilidade técnica –
ART e o cadastro da matrícula da obra – CEI. Todos os documentos citados
devem ser juntados aos autos com data relativa ao período de execução da
obra objeto deste contrato, exceto a Guia de Recolhimento do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviços – GFIP, que deverá ser apresentada até o dia
7  (sete)  do  mês  da  ocorrência  dos  fatos  geradores  ou  no  dia  útil
imediatamente anterior, caso o dia 7 (sete) seja dia não útil. 

6.9. Por ocasião do pagamento, a SEMFAZ efetuará as retenções tributárias
exigidas pela legislação vigente, inclusive aquelas relativas a  INSTRUÇÃO
NORMATIVA MF/RFB Nº. 971 de 13/11/2009.

6.10. Transcorrido o prazo estabelecido para fins de pagamento, desde que a
Contratada não tenha concorrido de alguma forma para tanto, o Município
fica obrigado a atualizar os valores do débito, tendo por base a data do
adimplemento da obrigação até o efetivo pagamento. Serão calculados por
meio da aplicação da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP

Onde:
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EM: Encargos moratórios;
N: Número de dias entre a data prevista para pagamento e a do efetivo

pagamento;
VP: Valor da parcela em atraso;
I: Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim, apurado:

I=    i__
    365

I=    6/100
      365

I= 0,00016438

7. CLÁUSULA SÉTIMA – REAJUSTE

7.1. Após decorrido o interregno de 12 (doze) meses, o contrato poderá ser
reajustado em suas parcelas remanescentes, obedecendo aos índices oficiais
de variação das tabelas do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices
da  Construção  Civil  –  SINAPI,  aplicáveis  para  o  Estado  de  Rondônia,
contados a partir da data de apresentação da proposta.

7.2. Os reajustes dos preços unitários contratuais serão calculados pela
seguinte fórmula:

R = (Ii – Io).V
        Io

R = Valor da parcela de reajustamento procurado
Io = Índice de preço verificado no mês do orçamento que a proposta se
referir e que deu origem ao contrato.
Ii = Índice de preço referente ao mês de reajustamento.
V = Valor a preços iniciais da parcela do contrato de obras ou serviços a
ser reajustado.

7.3. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou
de  qualquer  forma  não  possa  ser  mais  ser  utilizado,  será  adotado  em
substituição, mediante aditamento do Contrato, o que vier a ser determinado
pela legislação então em vigor;

7.4. A variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preços
previsto  neste  contrato,  as  atualizações  e  compensações  financeiras
decorrentes das condições de pagamento nele previstas, não caracterizam
alteração do mesmo, podendo ser registrado por simples apostila.

8. CLÁUSULA OITAVA –   PRAZO DE EXECUÇÃO, VIGÊNCIA DESTE CONTRATO E LOCAL DE
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

8.1. O prazo máximo para execução da obra será até  60 (sessenta)  dias –
Conforme Cronograma Físico-Financeiro, contados da data de publicação da
Ordem de Serviço, de acordo com o artigo 57, § 1°, da Lei 8.666/93.

8.2. O prazo de vigência, deste contrato (estando nele incluso os prazos de
Ordem de Início da obra, execução, recebimento provisório e definitivo e
pagamento)  será  de  90  (noventa)  dias,  a  partir  da  assinatura  deste
instrumento.

8.2.1. O prazo para início dos trabalhos fica fixado em l0 (dez) dias, a
partir do recebimento da Ordem de Serviço.

8.3. Todo pedido de prorrogação deverá ser devidamente justificado, autuado
em processo e autorizado previamente pela autoridade competente, de acordo
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com o Art. 57 § 1º, da lei 8666/93, desde que solicitado à autoridade
competente, num prazo mínimo de 30  (trinta) dias antes do término do prazo
de execução contratual.

8.4.  Os  serviços  deverão  ser  executados  no  município  de  Porto  Velho
(pavimentação  do  estacionamento  da  Igreja  de  Santo  Antônio)  –  Bairro
Triângulo, conforme especificações contidas no Anexo I do  Projeto Básico
(Anexo II do Edital).

9. CLÁUSULA NONA – RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

9.1. Os  recursos  das  despesas  referentes  ao  objeto  contratado  estão
consignados no exercício Orçamentário do município de Porto Velho, para
atender à Contratante, que se segue:

a) 16.01.04.695.351.2.855 – Apoio as Ações do Turismo; 4.4.90.51; 1.000
b)  16.32.23.695.035.1.199  –  Promoção  Turística;  1.023  –  Convênio  nº
847015/2017/Ministério do Turismo.

10. CLÁUSULA DÉCIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

10.1. Além daquelas determinadas por leis, decretos, regulamentos e demais
dispositivos  legais,  nas  obrigações  da  Contratada  também  se  incluem  os
dispostos a seguir:

10.1.1. Apresentar na reunião de partida os seguintes documentos: Anotação
de Responsabilidade Técnica – ART, do responsável pela execução da obra.
Certificado do Cadastro Específico do INSS (CEI), Comprovante da Garantia
Contratual e Plano de Trabalho e Cronograma Físico-Financeiro de execução
dos serviços elaborados em conformidade com o projeto e seus anexos;

10.1.2. Cumprir  rigorosamente  com  a  Prestação  dos  Serviços  solicitados
observando o que dispõe o Projeto Básico, e Projeto de Engenharia composto
de:  projetos  geométricos,  mapas  e  detalhes  construtivos  e  de
acessibilidade, planilhas orçamentárias, memórias de cálculo, composições
unitárias,  cronograma  físico-financeiro  e  memorial  descritivo,  e  ainda:
Edital de licitação e normas técnicas.

a) Por qualquer acidente no trabalho de execução das obras e serviços
contratados;

b) Pelo uso de patentes registradas;

c) Pela destruição ou danificação da obra em construção até a definitiva
aceitação da mesma pelo Município;

d) Pelas indenizações que possam vir a ser devidas a terceiros por fatos
oriundos dos serviços contratados, ainda que ocorridos em via pública, ou
local de terceiros.

10.1.3.  A  contratada  deverá  manter  preposto,  devidamente  aceito  pela
Administração,  no  local  da  Obra,  para  representá-lo  na  execução  deste
Contrato;

10.2. Ao  assinar  este  contrato  a  contratada  deverá  apresentar  uma
Declaração de Domicilio Bancário – DDB identificando o banco, agência e
conta-corrente como única e exclusiva para todos os recebimentos que a
Administração  Pública  do  Município  de  Porto  Velho  –  RO  deverá  efetuar
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relativos ao cumprimento de suas obrigações contratuais, conforme determina
a Lei Municipal n. 2016 de 11/06/2012,modelo próprio da empresa.

10.3. Os serviços realizados terão a garantia de 05 (cinco) anos a contar
do recebimento definitivo.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

11.1. Além daquelas determinadas por leis, decretos, regulamentos e demais
disposições legais, a Contratante se obrigará:

11.1.1. Realizar reunião de partida com a CONTRATADA, após a publicação do
extrato deste contrato, para apresentação do projeto executivo da obra e
recolhimento dos documentos constantes do item 10.1.1;

11.1.2. Efetuar regulamente o pagamento do objeto deste instrumento, desde
que estabelecidas às condições regidas neste Contrato;

11.1.3. Supervisionar,  fiscalizar  e  atestar  a  entrega  dos  serviços
realizados pela Contratada e respectivas medições emitidas de acordo com o
Cronograma Físico-Financeiro;

11.1.4. A fiscalização exercida pela  Subsecretaria Municipal de Obras e
Pavimentação – SUOP, terá em especial, poderes para suspender a execução
dos  serviços  que  estejam  em  desacordo  com  a  discriminação  do  objeto
contratado;

11.1.5.  Exigir reparo dos possíveis danos causados à Administração ou a
terceiros por culpa ou dolo da Contratada;

11.1.6. Zelar  pelo  fiel  cumprimento  das  obrigações  pactuadas,  pela
prestação de todas as informações indispensáveis a regular execução das
obras, pelo pagamento.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA –   PENALIDADES E SANÇÕES

12.1. Das Penalidades:

12.1.1.  Sem prejuízo de outras sanções estabelecidas na Lei Federal nº
8.666/93,  Lei  12.846/13,  a  Contratada  ficará  sujeita  às  seguintes
penalidades:

12.1.2. P  elo atraso na execução deste contrato:

12.1.2.1. Multa moratória de 1% (um por cento) por dia de atraso, que
incidirá sobre o valor da obrigação em atraso, até o limite máximo de 10%
(dez por cento);

12.1.3. Pela inexecução total ou parcial deste contrato:

12.1.3.1. Multa de 10% (dez por cento) calculada sobre o valor global deste
contrato não cumprido;

12.1.4.  As  importâncias  relativas  às  multas  serão  descontadas  dos
recebimentos que a CONTRATADA tiver direito, competindo-lhe, no caso de
insuficiência ou inexistência de crédito, pagá-las no prazo de 10 (dez)
dias, contados do recebimento da notificação da Contratante;
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12.1.5. Não sendo pagas no prazo previsto no subitem 12.1.4 deste Contrato,
haverá incidência de juros de mora, nos termos previsto no artigo 406 do
Código Civil;

12.1.6.  A  multa  prevista  nesta  seção  não  tem  efeito  compensatório  e,
consequentemente, o pagamento dela não exime a Contratada da reparação de
eventuais  danos  que  forem  causados  à  CONTRATANTE  ou  a  terceiros,  em
decorrência  de  culpa  ou  dolo  na  execução  dos  serviços  objeto  da
contratação.

12.2. Das Sanções:

12.2.1. Verificada a hipótese do previsto no artigo 81 da Lei n° 8.666/93,
fica caracterizado o descumprimento total das obrigações assumidas pelo
adjudicatário, sujeitando-o às penalidades legalmente estabelecidas;

12.2.2.  As  sanções  administrativas  e  respectivas  penalidades  previstas
neste Contrato são as elencadas nos artigos 86 a 88, com seus parágrafos e
incisos, da Lei n° 8.666/93 e Lei 12.846/13, explicitadas no subitem 12.1
acima.

12.2.3. As multas apresentadas são cumulativas entre si devido aos prazos;

12.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de
contratar com a Administração por prazo não superior a 2 (dois)anos;

12.4. Declaração de idoneidade para licitar ou contratar com os órgãos da
Administração  Pública,  enquanto  perdurarem  os  motivos  determinantes  da
punição ou seja 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
decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior;

12.4.1. Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo,
o qual prevê defesa prévia do interessado e recurso nos prazos definidos em
Lei, sendo lhe franqueada vista aos autos do processo.

12.4.2. Não será aplicada multa se, comprovadamente, o atraso a entrega dos
serviços, advir de caso fortuito ou motivo de força maior;

12.4.3. Da sanção aplicada caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias
úteis da notificação, à autoridade superior àquela que aplicou a sanção,
ficando sobrestada até o julgamento do pleito, nos termos do artigo 109 da
Lei 8.666/93.

12.4.4. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF e no
Cadastro de Fornecedores do Município de Porto Velho-RO, e no caso de
suspensão  de  licitar,  o  licitante  deverá  ser  descredenciado  por  igual
período, sem prejuízo das multas previstas no Edital e seus anexos e demais
cominações legais.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – ENCARGOS

13.1.  A  CONTRATADA é  responsável  pelos  encargos  trabalhistas,
previdenciários,  fiscais  e  comerciais,  resultantes  da  execução  deste
contrato.
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14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – SUBCONTRATAÇÃO

14.1.  A critério exclusivo da CONTRATANTE e mediante prévia e expressa
autorização da  Subsecretaria Municipal de Obras e Pavimentação – SUOP e
Secretaria Municipal de Integração – SEMI o contratado poderá, em regime de
responsabilidade  solidária,  sem  prejuízo  das  suas  responsabilidades
contratuais e legais, subcontratar parte do serviço, até o limite máximo de
30% (trinta por cento), desde que não altere substancialmente as cláusulas
pactuadas;

14.2. No caso de subcontratação deverá ficar demonstrado e documentado que
esta  somente  abrangerá  etapas  dos  serviços,  ficando  claro  que  a
subcontratada  apenas  reforçará  a  capacidade  técnica  da  Contratada,  que
executará, por seus próprios meios, o principal dos serviços de que trata
este projeto, assumindo a responsabilidade direta e integral pela qualidade
dos serviços contratados;

14.3. A assinatura deste contrato caberá somente à empresa vencedora, por
ser a única responsável perante a Prefeitura Municipal de Porto Velho – RO,
mesmo que tenha havido a apresentação de empresa a ser subcontratada para
execução de determinado serviço integrante desta Licitação;

14.4. A contratada ao requerer autorização para subcontratação de parte
dos serviços, deverá comprovar perante a Subsecretaria Municipal de Obras e
Pavimentação  –  SUOP e  Secretaria  Municipal  de  Integração  –  SEMI a
regularidade jurídica/fiscal e trabalhista de subcontratada, respondendo,
solidariamente com esta, pelo inadimplemento destas quando relacionadas com
o objeto do Contrato;

14.5. A Prefeitura Municipal de Porto Velho – RO se reserva o direito de,
após a contratação dos serviços, exigir que o pessoal técnico da empresa
contratada e de sua(s) subcontratada(s) se submetam às regras estabelecidas
neste instrumento;

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – RESCISÃO

15.1.  São  motivos  ensejadores  da  rescisão  contratual,  sem  prejuízo  dos
demais motivos previstos em lei e neste instrumento:

a)  O  descumprimento  de  cláusulas  contratuais  ou  das  especificações  que
norteiam a execução do objeto deste contrato;

b) O desatendimento às determinações necessárias à execução contratual;

c) A prática reiterada, de atos considerados como faltosos, devidamente
anotados pela Comissão de Fiscalização da Obra;

d) A dissolução da sociedade, a modificação da modalidade ou da estrutura
da Contratada desde que isso venha a inviabilizar a execução contratual;

e) Razões de interesse público devidamente justificadas;

f) A subcontratação parcial ou total, cessão ou transferência da execução
do objeto deste contrato sem anuência da Contratante;

15.2. A rescisão contratual poderá ser determinada:
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a) Por ato unilateral, nos casos elencados no art. 78 incisos I a XII, da
Lei nº 8.666/93;

b) Por acordo das partes, desde que seja conveniente, segundo os objetivos
da Administração.

15.3.  O CONTRATANTE  poderá  ainda  rescindir  o  presente  contrato  nos
seguintes casos:

Retardamento injustificado do início dos trabalhos, por mais de 10 (dez)
dias após o recebimento da Ordem de Serviço;

Interrupção dos serviços por mais de 10 (dez) dias consecutivos;

Atraso superior a 15 (quinze) dias na entrega das obras salvo conveniência
do MUNICÍPIO, na continuidade dos mesmos.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PRERROGATIVAS

16.1. São prerrogativas do CONTRATANTE:

Empreender unilateralmente modificações nos termos deste contrato, desde
que  objetive  atender  ao  interesse  público,  ressalvados  os  direitos  da
CONTRATADA;

Rescindir unilateralmente este contrato, desde que comprovada a inexecução
parcial, total ou na ocorrência dos fatos elencados no art. 78 da Lei nº.
8.666/93;

Rescindir este contrato amigavelmente, por acordo entre as partes, desde
que conveniente aos interesses da Administração.

16.2. A rescisão contratual deverá ser precedida de autorização escrita e
fundamentada da autoridade superior.

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – VINCULAÇÃO

17.1. O presente termo contratual está plenamente vinculado às disposições
da TOMADA DE PREÇOS Nº. 003/2019/CPL-OBRAS/SML/PVH – 2ª CHAMADA, (fls.
_______) e à Proposta da CONTRATADA (fls. _____), constantes nos autos
do Processo nº 16.2057/2017.

18. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – CASOS OMISSOS

18.1.  O  presente  contrato  será  regido  pela  Lei  nº  8.666/93  e  suas
alterações,  sendo  que  eventuais  dúvidas  decorrentes  de  fatos  nele  não
contemplados serão dirimidas segundo os princípios jurídicos aplicáveis à
situação  fática  existente,  preservando-se  o  direito  da  CONTRATADA,  sem
prejuízo da prevalência do interesse público.

19. CLÁUSULA DÉCIMA NONA – PARALISAÇÃO

19.1.  No  caso  de  eventual  paralisação  dos  serviços,  a  Comissão  de
Fiscalização  deverá  elaborar  relatório  circunstanciado,  justificando  os
motivos  técnicos  ensejadores  do  retardamento,  em  ato  que  deve  ser
encaminhado ao Ordenador de Despesa dentro do prazo de 03 (três) dias, para
fins de ratificação, e no prazo de 05 (cinco) dias para publicação no
Diário Oficial dos Municípios do Estado de Rondônia – A.R.O.M.
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20. CLÁUSULA VIGÉSIMA – HABILITAÇÃO

20.1. A CONTRATADA obriga-se a manter as condições que a habilitaram neste
certame, até o total cumprimento deste contrato.

21. CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – GARANTIA CONTRATUAL

21.1. No ato da assinatura deste contrato, a Contratada deverá prestar
garantia de  5% (cinco por cento) sobre o valor deste contrato, podendo
optar por uma das modalidades previstas no art. 56, § 1º, da Lei 8.666/93;

21.2. Se a opção de garantia recair em caução em dinheiro, seu valor será
depositado junto ao Banco do Brasil, agência 2757, conta-corrente nº 8.250–
3,  devendo  o  comprovante  de  depósito  ser  apresentado  imediatamente,  em
original ou cópia autenticada, no Departamento Administrativo-Financeiro,
para lançamento contábil na Secretaria Municipal da Fazenda – SEMFAZ;

21.3.  Se  a  opção  de  garantia  se  fizer  em  seguro-garantia  ou  fiança
bancária, esta deverá conter expressamente a cláusula de prazo de validade
igual  ou  superior  ao  prazo  de  execução  deste  contrato,  a  cláusula  de
atualização financeira, bem como as cláusulas de imprescritibilidade, de
inalienabilidade e de irrevogabilidade.

21.4. A fiança bancária deverá ser emitida por estabelecimento sediado ou
legalmente representado no Brasil, para ser cumprida e exequível na cidade
de Porto Velho, Estado de Rondônia, devendo ter prazo superior a este
contrato em pelo menos 30 (trinta) dias.

21.5.  Caso a garantia seja ofertada em  títulos da dívida pública, estes
devem  ter  sido  emitidos  sob  a  forma  escritural,  mediante  registro  em
sistema  centralizado  de  liquidação  e  de  custódia  autorizado  pelo  Banco
Central  do  Brasil  e  avaliados  pelos  seus  valores  econômicos,  conforme
definido pelo Ministério da Fazenda, não sendo aceitos aqueles emitidos na
primeira metade do Século XX;

21.6. Se, por qualquer razão, for necessária a alteração deste contrato, a
Contratada  ficará  obrigada,  caso  necessário,  a  providenciar  a
complementação ou substituição da garantia, conforme a modalidade que tenha
escolhido.

21.7. A garantia responderá pelo inadimplemento das condições contratuais,
pelos danos ou prejuízos causados à Contratante e pelas eventuais multas ou
penalidades  aplicadas,  podendo  ainda  reter  créditos  decorrentes  deste
contrato, sem prejuízo das demais cominações legais e contratuais.

21.8. Uma vez aplicada multa à Contratada, e realizado o desconto do valor
apresentado como garantia, poderá a Contratante convocar a Contratada para
que complemente aquele valor inicialmente oferecido.

21.9. No caso de rescisão deste contrato determinado por ato unilateral e
escrito da Contratante, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do
art.  78  da  Lei  n.  8.666/93  (incisos  XII  e  XVII  havendo  culpa  da
Contratada), a garantia será executada para ressarcimento da Contratante e
dos valores das multas e indenizações a ela porventura devidos, conforme
inciso III do Art. 80, da Lei n. 8.666/93.
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21.10. Quando a rescisão ocorrer pelos motivos relacionados nos incisos XII
a XVII do art. 78 da Lei n. 8.666/93, sem que haja culpa da Contratada,
será  esta  ressarcida  dos  prejuízos  regularmente  comprovados  que  houver
sofrido, tendo ainda o direito à devolução da garantia e pagamentos devidos
pela execução deste contrato até a data da rescisão; (conforme § 2º do art.
79 da Lei n. 8.666/93).

21.11.  A garantia prestada pela Contratada ou seu saldo, se houver, será
liberada ou restituída após a execução deste contrato, conforme disposto no
§  4º  do  art.  56  c/c  §  3º  do  art.  40  da  Lei  8.666/93,  devendo  o
representante da Contratada entregar requerimento, dirigido à Secretaria
Municipal da Fazenda – SEMFAZ no Departamento Administrativo-Financeiro;

21.12.  A  qualquer  momento  a  garantia  prestada  poderá  ser  substituída,
mediante  requerimento  do  interessado,  respeitadas  as  modalidades  antes
previstas. Neste caso, o valor da Garantia será calculado sobre o valor
deste Contrato ajustado à época da solicitação.

22. CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – FORO

22.1. As partes elegem o Foro da Comarca de Porto Velho/RO para dirimir
dúvidas e controvérsias oriundas do presente Contrato.

23. CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA – PUBLICAÇÃO

23.1. Após a assinatura deste contrato, o  CONTRATANTE providenciará sua
publicação, em inteiro teor ou resumo, no Diário Oficial dos Municípios do
Estado de Rondônia – A.R.O.M.

Para firmeza e como prova do acordado, é lavrado o presente contrato que,
depois  de  lido  e  achado  conforme,  é  assinado  pelas  partes  e  duas
testemunhas, dele sendo extraídas as cópias que se fizerem necessárias para
seu fiel cumprimento, todas de igual teor e forma, devidamente certificadas
pela Procuradoria Geral do Município.

Porto Velho, ___ de __________ de 2019

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO – SEMI
REPRESENTANTE LEGAL DA CONTRATADA

VISTO:
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COMPROVANTE DE ENTREGA DO EDITAL E ANEXOS

TOMADA DE PREÇOS Nº003/2019/CPL-OBRAS/SML/PVH – 2ª CHAMADA

Recebemos  da  SUPERINTENDÊNCIA  MUNICIPAL  DE  LICITAÇÕES,  do  Município  de
Porto Velho/RO, documentação necessária à apresentação de proposta, com
vistas à participação no Certame Licitatório de que trata a TOMADA DE
PREÇOS Nº003/2019/CPL-OBRAS/SML/PVH  –  2ª  CHAMADA,  cuja  sessão  de
abertura será realizada no dia ___ de _____ de 2019 às ___h ___ min.

Declaro  ter  recebido  o  Edital  e  seus  anexos  completos  e  em  perfeitas
condições de utilização, conforme determina o Art. 40 da Lei 8.666/93.

Porto Velho (RO) Em____ de ____________de 2019

CARIMBO DE CNPJ DA LICITANTE E/OU PREENCHIMENTO DOS DADOS

DADOS DO RESPONSÁVEL PELA RETIRADA DO EDITAL

NOME LEGÍVEL:_______________________________________________________________
CARGO NA EMPRESA:___________________________________________________________
FONE COMERCIAL:_____________________________________________________________
CELULAR:____________________________________________________________________
E-MAIL:_____________________________________________________________________
ASSINATURA:_________________________________________________________________

________________________________________________
Assinatura e Carimbo do Servidor da SML/PVH
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Razão Social: 

CNPJ nº

Endereço:

E-mail:  

Cidade/Estado:

Telefone:

Fax:

Pessoa para contato:
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