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PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 073/2022

TOMADA DE PREÇOS
NÚMERO Nº010TP/2022
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA, ESTADO DA BAHIA, através de sua Comissão
Permanente de Licitação, nos termos da Lei Federal nº 8.666/93 e a Lei Complementar n.º123,
torna público para conhecimento dos interessados que fará realizar as 09:00 (nove) horas do
dia 20.06.2022, na sede da Prefeitura Municipal, situada a Praça da Bandeira, n.º339, em
SANTANA - Bahia, a Licitação na modalidade de TOMADA DE PREÇO N.º010TP/2022, no
regime de empreitada por preço global, do tipo menor preço global por lote, tendo como objeto
Contratação de empresa para Obra de Pavimentação da Avenida Manoel Novais, sede do
Município de Santana – Bahia, em convênio nº 607/2022 com o Governo do Estado
da Bahia, conforme projeto, memorial descritivo e planilha orçamentária anexos ao
Edital.
A
Obra
de
Pavimentação
da
Avenida
Manoel
Novais,
sede
do
Município de Santana – Bahia, serão custeadas conforme convênio nº 607/2022 com o Governo
do Estado da Bahia.
As Especificações Técnicas, Desenhos que fazem parte dos Anexos deste Edital, o próprio
Edital e seus anexos serão fornecidos em meio eletrônico aos interessados.
1- CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
1.1- Poderão participar desta licitação quaisquer interessados que, na fase inicial de habilitação
preliminar, comprove possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidas neste Edital para
execução seu objeto.
1.1.1. – Os licitantes que retirarem o Edital deste certame pelo sitio da Prefeitura Municipal de
Santana https://sai.io.org.br/ba/santana/site/diariooficial deverá enviar para o email
licitacao@santana.ba.gov.br declaração informando que retirou o edital da TP010/2022,
contendo as seguintes informações: razão social, CNPJ, endereço, telefone pessoa responsável
e email. A obrigatoriedade desta informação é para que o Município no caso de haver qualquer
alteração no processo licitatório possa comunicar aos interessados.
1.1.2 – Quando o licitante não enviar a declaração descrita neste item e ocorrer qualquer
alteração o edital do certame a responsabilidade é da empresa que não encaminhou a
Declaração de Retirada do Edital pelo site. (ANEXO XIII)
1.2- Não será admitida a participação de empresas em consórcio, ou que nomeiem um mesmo
representante.
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1.3- Não poderão participar da presente licitação, empresas que tenham sido consideradas
inidôneas e/ou suspensas por qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Direta ou
Indireta da União, Estados e Municípios.
1.4 - Poderão participar desta licitação empresas devidamente cadastrada na Secretaria de
Administração do Estado da Bahia – SAEB, Sistema de Cadastramento Unificado de
Fornecedores – SICAF do governo federal ou em qualquer outro órgão público do estado da
Bahia ou federal, que a capacite para fornecimento dos serviços que constitui no objeto desta
Licitação, e que satisfaçam, integralmente, as condições deste Edital. (§2º Art.34 da Lei
8.666/93)
1.5 - As empresas não cadastradas deverão comprovar, obrigatoriamente, o atendimento a
todas as condições exigidas na Lei de Licitações, para cadastramento, até o terceiro (3º) dia
anterior a data do recebimento das propostas, observada a necessária qualificação.
1.6 - Cada empresa apresentará uma só proposta, não sendo admitidas propostas alternativas.
1.7 - Caso seja necessário o acréscimo ou supressão dos quantitativos de seu objeto, deverá
ser obedecido às disposições contidas no Art.65 da Lei 8.666/93.
1.8 - Esta licitação poderá ser revogada ou anulada pela PREFEITURA, nos termos previstos
no Art.49 da Lei 8.666/93.
1.9 - Quaisquer esclarecimentos referentes a presente licitação, deverão ser requeridos, por
escrito, à Comissão Permanente de Licitação da PREFEITURA, no horário das 7:30 às 13:30
Horas, no endereço Praça da Bandeira, n.º399 – Centro – Santana, no que couber, respeitado o
prazo disposto no subitem 1.10 a seguir descrito.
1.10 - Os pedidos de esclarecimentos sobre quaisquer elementos somente serão atendidos
quando solicitados por escrito até 05 (cinco) dias anteriores à data estabelecida para a abertura
das propostas. As consultas formuladas, fora deste prazo serão consideradas como não
recebidas.
1.11 - A Comissão deverá se manifestar sobre os eventuais pedidos de esclarecimentos até 03
(três) dias antes do recebimento das propostas, esclarecê-las, e, acatando-as, alterar ou
adequar os elementos constantes do Edital e seus Anexos, comunicando sua decisão, também
por escrito, às demais licitantes.
1.12 – A participação na licitação implica na aceitação integral do ato convocatório, bem como
na observância dos regulamentos e normas administrativas e técnicas aplicáveis, observandose o disposto nos subitens 1.9, 1.10 e 1.11 deste Edital e a responsabilidade pela autenticidade
e fidelidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase do processo.
1.13 - Os interessados poderão retirar o edital na Divisão de Licitações e Contratos
Administrativos da Prefeitura na sede do município sem ônus ou ser enviado para o e-mail dos
interessados.
2- PROCEDIMENTO LICITATÓRIO
2.1- Na data, horário e local estabelecidos neste Edital, em sessão pública, será realizado o
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procedimento licitatório, com a participação dos representantes legais dos licitantes.
2.1.1- Quando o licitante se fizer representar por sócio ou dirigente, este deverá apresentar
cópia autenticada do Contrato Social, Estatuto ou ato de investidura dos representantes legais,
juntamente com o documento de identidade.
2.1.2- Quando o licitante se fizer representar por procurador, este deverá apresentar documento
de identidade e procuração em papel timbrado, firmada por pessoa legalmente habilitada e com
firma reconhecida em tabelionato, outorgando amplos poderes de decisão ao credenciado,
inclusive para interpor e desistir de recursos, apresentando documentos da habilitação e
proposta da empresa licitante.
2.1.2.1 – A procuração ou o documento de credenciamento deverão ser entregues em envelope
próprio e separado, no ato da entrega dos envelopes habilitação e proposta financeira, devendo
ser apreciado antes da abertura dos mesmos.
2.1.2.2 – APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES
Os documentos e as propostas deverão ser apresentados em envelopes distintos, opacos,
fechados e indevassáveis, contendo, na parte externa, a titulação do seu conteúdo e
referências a esta licitação, como segue:
ENVELOPE A – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA - BAHIA
TOMADA DE PREÇOS Nº 010TP/2022
RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE
ENVELOPE B - PROPOSTA DE PREÇOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA - BAHIA
TOMADA DE PREÇO Nº 010TP/2022
RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE

2.1.3- No caso de representante de nacionalidade estrangeira, deverá ser apresentada a prova
de permanência legal no país.
2.1.4- Será admitida a participação de apenas um representante de cada empresa licitante. O
representante que não comparecer a alguma reunião devidamente marcada pela Comissão, a
sua ausência implicará na concordância com as decisões tomadas, não lhe cabendo, sob
nenhuma hipótese, o direito de impugnação ou recursos.
2.2- Uma vez entregues os credenciamentos e documentos de identificação de todos os
licitantes, não será permitida a participação de retardatários.
2.3- O Processamento de licitação obedecerá ao disposto no Art.43 da Lei nº 8.666/93, a saber:
2.3.1- Abertura dos Envelopes contendo a documentação de Habilitação dos licitantes
credenciados, e sua apreciação;
2.3.1.1 - O julgamento da “Documentação” será realizado com base nos documentos constantes
do Item 3 – DA HABILITAÇÃO.
2.3.2- Devoluções dos Envelopes - Proposta de Preços, fechados, aos licitantes inabilitados,
desde que não tenha havido recurso ou após sua denegação;
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2.3.2.1 - No caso dos licitantes inabilitados se recusarem a receber os invólucros das
Propostas, ou se os representantes destas estiverem ausentes, estes ficarão a disposição para
retirada, mediante recibo na Divisão de Licitação e Contrato, durante o período de 60 (sessenta)
dias. Findo este prazo o MUNICÍPIO fica autorizado a incinerá-los.
2.3.3- Abertura do Envelope - Proposta de Preços, dos licitantes habilitados, desde que
transcorrido o prazo sem interposição de recurso, ou tenha havido desistência expressa, ou
após o julgamento dos recursos interpostos;
2.3.4- Verificação da conformidade de cada proposta com os requisitos do Edital e com os
preços correntes no mercado, e desclassificação das propostas desconformes, incompatíveis,
ou inexequíveis, na forma do Art. 48, II, da Lei nº 8.666/93.
2.3.4- A Comissão de Julgamento examinará as propostas das licitantes habilitadas para
determinar se as mesmas estão completas, se houve erros de cálculos, e se todos os
documentos foram devidamente assinados, e se todas as propostas estão, de maneira geral, de
acordo com as exigências deste Edital.
2.3.4.1 - Erros aritméticos serão retificados desde que não importem em acréscimo do preço
fixado no Termo de Proposta, devendo esta, estar apresentadas firmes e precisas:
a) Se houver discrepância entre o preço unitário e o preço total, o qual é obtido pela
multiplicação do preço unitário pela quantidade, o preço unitário prevalecerá, e o preço
total será corrigido;
b) Se houver discrepância entre os valores numéricos e seus componentes por extenso,
prevalecerão os valores descritos por extenso.
2.3.5 - A Comissão julgará as Propostas Financeiras das licitantes classificadas
consideradas adequadas aos termos deste Edital, sendo desclassificada aquela que:

e

a)

Apresentar na planilha preços unitários, simbólicos, irrisórios ou de valor zero;
incompatíveis com os custos dos insumos e salários, acrescidos dos respectivos
encargos, incoerentes com os de mercado ou coeficientes de produtividade
incompatíveis com a execução do objeto da licitação a ser realizado/entregue pela
licitante vencedora, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade
da própria licitante, e para os quais ela renuncie expressamente na proposta a parcela ou
totalidade da remuneração;
b)
Apresentar quaisquer ofertas de vantagens não previstas neste Edital;
c)
Apresentar preços inexequíveis.
c.1) Consideram-se manifestamente inexequíveis, as propostas cujos valores sejam
inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:
I) - Média Aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por
cento) do valor orçado pelo Município, ou
II) - Valor orçado pelo MUNICÍPIO.
d) Propostas que contenham valor orçado superior ao valor máximo estimado.
2.3.6 - Verificação da conformidade de cada proposta com os requisitos do Edital e com os
preços correntes no mercado, e desclassificação das propostas desconformes, incompatíveis,
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ou inexequíveis, na forma do Art. 48, II, da Lei nº 8.666/93.
2.3.7 - Todos os documentos e propostas serão rubricados pelos licitantes presentes e pela
Comissão.
3- HABILITAÇÃO
3.1- Para habilitação na presente licitação exigir-se-á dos interessados a documentação relativa
a Habilitação Jurídica, Regularidade Fiscal, Qualificação Técnica e Qualificação EconômicoFinanceira, conforme descrito neste Edital, que deverão ser apresentados em original, por
qualquer processo de cópia autenticada, seja por tabelião de notas ou membro da Comissão de
Licitação, no ato da abertura da licitação, ou publicados em órgão da Imprensa Oficial,
encabeçadas por índice relacionando todos os documentos e as folhas em que se encontram.
3.2 - A Documentação de Habilitação deverá ser apresentada em envelope lacrado, endereçada
à COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, com a descrição em sua parte externa do Nome
ou Razão Social do licitante, a Modalidade e Nº da licitação, e a expressão "ENVELOPE A HABILITAÇÃO".
3.3- HABILITAÇAO JURÍDICA - A documentação consistirá em:
a) Registro comercial, no caso de empresa individual;
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando
de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos
de eleição de seus administradores;
c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhado de prova da
diretoria em exercício;
d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorização para o funcionamento expedido pelo
órgão competente.
e) Cédula de identidade dos sócios
3.4 - REGULARIDADE FISCAL - A documentação consistirá em:
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual e/ou Municipal, se houver, relativo
a sede da Licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
c) Prova de regularidade para com as Fazendas Federal incluindo a Divida Ativa da União do
domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da Lei;
d) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, ou
outra equivalente, na forma da Lei;
e) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante, ou
outra equivalente, na forma da Lei;
f) Prova de regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS;
g) Prova de Regularidade com a Justiça do Trabalho – CND TRABALHSTA;
h) Face ao disposto no artigo 97 da Lei 8.666/93, os licitantes deverão apresentar declaração,
em papel timbrado, devidamente assinado pelos seus representantes legais, conforme modelo
ANEXO VI.
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3.4.1 - A validade das certidões referidas no item 3.3, alíneas "a" a “e”, corresponderá ao
prazo fixado nos próprios documentos. Caso as mesmas não contenham expressamente o
prazo de validade, a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA convenciona o prazo como
sendo de 90 (noventa) dias, a contar da data de sua expedição, ressalvada a hipótese da
licitante comprovar que o documento tem prazo de validade superior ao antes convencionado,
mediante juntada de norma legal pertinente.
3.4.2 - Caso a(s) certidão(ões) expedidas pela(s) Fazenda(s) Federal, Estadual, Municipal
ou do Distrito Federal seja(m) POSITIVA(S), deverá constar expressamente na mesma o efeito
negativo, nos termos do art. 206 do Código Tributário Nacional/CTN, ou sejam juntados
documentos que comprovem que o débito foi parcelado pelo próprio emitente, que a sua
cobrança está suspensa, ou se contestado, esteja garantida a execução mediante depósito em
dinheiro ou através de oferecimento de bens, com data de emissão não superior a 90 (noventa)
dias da data de recebimento das propostas.
3.5- QUALIFICAÇÃO TÉCNICA - A documentação consistirá em:
a) Prova de registro e quitação do ano em curso, da licitante e do(s) Responsável(is) Técnico(s)
perante o CREA da região da sua sede.
a.1) A licitante sediada em outro Estado deverá providenciar o visto do CREA-BA na sua
Certidão de Registro e Quitação da Pessoa Jurídica para fins de participação desta licitação.
b) comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível, em
características, quantidades e prazos, com o objeto da licitação, através de atestado(s) dos
mais expressivos serviços realizados e concluídos, similares aos do objeto licitado, fornecidos
por pessoas jurídicas de direito público ou privado. Os atestados só serão considerados,
quando devidamente certificados pelo CREA ou CAU através de carimbo de vinculação dos
mesmos às CATs respectivas e acompanhadas das referidas CATs, contendo os seguintes
itens de maior relevância, correspondente a 50% da quantidade da Planilha, ficaram os
seguintes:
ITEM
2.5

3.1

4.1.1

4.1.2

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
UNID
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE
M²
SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS,
REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 M²
(CIMENTO E AREIA). AF_05/2020
PONTES – MOVIMENTO DE TERRA
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M
(MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO
POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3 / 88 HP),
LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO
NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA
HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ /
POTÊNCIA:
111
HP),
LARGURA
ATÉ
1,5
M,
PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª
CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE
INTERFERÊNCIA. AF_04/2016
OMBREIRAS

QUANTIDADE MÍNIMA
4.518,02

2.919,33

M³

65,20

M³

65,20
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4.2.1

4.3.4

4.4.1

MURO DE ARRIMO
ARGAMASSADA

DE

ALVENARIA

DE

PEDRA

TABULEIRO
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO ARMADO
(PCA), FCK = 40 MPA, CAMADA COM ESPESSURA DE
12,5 CM. AF_11/2017
GUARDA COPO
GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE
ALTURA,
MONTANTES
TUBULARES
DE
1.1/2
ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2,
GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE
32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO.
AF_04/2019_P

M³

204.73

M²

92,40

M

12,00

b.1) Os atestados poderão ser apresentados em nome da licitante ou de qualquer técnico de
nível superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente, pertencente ao seu
quadro permanente, comprovada essa condição mediante apresentação de uma das seguintes
condições:
1- Carteira de Trabalho acompanhada das Guias de recolhimento do FGTS;
2- Certidão do CREA ou CAU para os Responsáveis Técnicos;
3- Contrato de Prestação de Serviços;
4- Contrato de Trabalho registrado na DRT.
c) Declaração emitida pela licitante de que visitou os locais de execução dos serviços e que tem
pleno conhecimento de suas condições. (ANEXO IX);
d) Comprovação de que recebeu os documentos, e, de que tomou conhecimento de todas as
informações e das condições objeto desta licitação (ANEXO VII);
3.5.1- Não serão aceitos atestados emitidos entre empresas do mesmo grupo empresarial ou
pela própria licitante.
3.5.2- Não serão aceitos atestados emitidos por empresas, das quais participem sócios ou
diretores da licitante.
3.6- QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA - A documentação consistira em:
a) Balanço Patrimonial do último exercício social, na forma da lei, que comprove a boa situação
financeira, vedado a sua substituição por balancete ou balanço provisório, podendo ser
atualizado por índice oficial quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data da
proposta, assinada pelo contador responsável;
a.1) Para Sociedades Anônimas, cópia autenticada da publicação do Balanço em Diário Oficial
ou jornal de grande circulação da sede do Licitante, observadas as ressalvas da Lei de
Sociedade por Ações, n° 6.404, de 15/12/76, em especial o art. 294;
a.2) Para Sociedades Limitadas, cópias autenticadas devendo ser assinadas por técnico em
Ciências Contábeis legalmente habilitado e pelo administrador da sociedade;
a.3) para as demais empresas, cópia autenticada do Balanço Patrimonial e a demonstração do
resultado, devendo ser assinado por técnico em Ciências Contábeis legalmente habilitado e pelo
administrador da sociedade empresária.
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a.4) as empresas com menos de 01 (um) ano de existência, que ainda não tenham Balanço de
final de exercício, deverão apresentar Demonstrações Contábeis envolvendo seus direitos,
obrigações e patrimônio líquido;

b) A boa situação financeira do licitante, será aferida pela observância, dos índices apurados
pela fórmula abaixo, cujo cálculo deverá ser demonstrado em documento próprio,
devidamente assinado por contabilista habilitado.
ILG - ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL >1,00
ILG =Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo
ILC - ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE >1,00
ILC = Ativo Circulante
Passivo Circulante
GEG - GRAU DE ENDIVIDAMENTO < 0,70
GEG =Passivo Circulante + exigível à Longo Prazo
Ativo Total
c) Certidão Negativa de Falência ou Concordata, expedida pelo distribuidor da sede do
licitante;
d) Comprovação de que possui até a data de apresentação das propostas, capital social
mínimo de 10 % do valor global orçado pela PREFEITURA, esta DECLARAÇÃO deverá ser
assinada pelo contador da empresa e em papel timbrado.
3.7 – Declaração que o licitante: (ANEXO VIII)
a) Aceita todas as condições do presente edital, e das especificações que farão parte
integrante do Contrato independentemente de sua transcrição;
b) Não se encontra declarada inidônea perante qualquer poder Público Federal, Estadual e
Municipal;
c) Fornecerá a documentação complementar que lhe for solicitado;
d) Fornecerá nos locais de execução, todos os equipamentos, máquinas, mão-de-obra e
materiais compatíveis com o objeto da licitação;
e) Responderá pela veracidade das informações constantes dos documentos de habilitação e
proposta que apresentar, sob pena de rescisão contratual, indenização por perdas e danos e
responsabilidade penal.
3.8 – A falta ou insuficiência de qualquer documento ou informação determinada neste edital
autoriza desde logo, a inabilitação do licitante.
3.9 - O Certificado de Registro Cadastral emitido por outros órgãos ou entidade da
Administração Pública poderá ser utilizado como cadastro para este certame. (§2º Art.34
da Lei 8.666/93).
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3.10 – A Licitante que enviar seus envelopes de Habilitação e Proposta de Preços e não
estiver seu representante na sessão de abertura das propostas deverá encaminhar os ANEXOS
XI e XII.
3.11 - Em conformidade com o artigo 3º da Lei Complementar nº 123/06, para fim de aplicação
neste edital, conceitua-se como microempresa e empresa de pequeno porte a sociedade
empresarial, a sociedade simples e os empresários devidamente registrados no Registro de
Empresas Mercantis ou no Registro de Pessoas Jurídicas, conforme entendimento do artigo 966
da lei nº 10.406/02 (Código Civil), desde que:
No caso de Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), para fins de gozo dos
direitos estabelecidos pela Lei Complementar nº 123/06, deverá ser apresentada também:
3.11.2 Certidão da Junta Comercial, no caso de empresas ali registradas (Conforme
Instrução Normativa nº 103, art. 8º, do Departamento Nacional de Registro do Comércio, de
30/04/2007, publicada no DOU de 22/05/2007).
a) No caso das microempresas, o empresário, a pessoa jurídica ou a ela equiparada, aufira, em
cada ano–calendário, receita bruta igual ou inferior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil
reais); e
b) No caso das empresas de pequeno porte, o empresário, a pessoa jurídica, ou a ela
equiparada, aufira, em cada ano-calendário, receita bruta superior a R$ 360.000,00 (trezentos e
sessenta mil reais) e igual ou inferior a R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais).
3.12 - Em se tratando das microempresas e empresas de pequeno porte, a comprovação de
regularidade fiscal somente será exigida para efeito de assinatura do contrato. Contudo,
deverão os licitantes, apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de
regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição. (Lei Complementar n.º 123, de
14/12/2006);
3.13 - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o
prazo de 05 (cinco) dias úteis; cujo termo inicial corresponderá ao momento em que a licitante
for declarada vencedora do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da PREFEITURA,
para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de
eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa;
3.14 - A não regularização da documentação dentro do prazo previsto no item acima, implicará
decadência do direito à contratação, sem prejuízo dos sansões previstas no art. 81 das Lei n.º
8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à PREFEITURA convocar as licitantes
remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a
licitação.
4- PROPOSTA DE PREÇOS
4.1- A proposta de Preços deverá ser entregue em envelope lacrado, contendo a via original
devidamente assinada, datilografada, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, EM PAPEL
TIMBRADO DA EMPRESA, endereçada à COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, com a
descrição em sua parte externa do nome ou Razão Social do licitante, a modalidade e nº da
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licitação, e a expressão "ENVELOPE B - PROPOSTA DE PREÇOS".
4.2- A Proposta de Preço deverá ser datilografada ou por computador sem emendas, rasuras ou
entrelinhas, conforme modelo constante do Anexo II, e deverão conter:
a) Razão Social da empresa, endereço, telefone e telefax;
b) Número do CGC, Inscrição Estadual e Municipal;
c) Número da Tomada de Preços e objeto da mesma;
d) Preços unitários e valor estimado global, em moeda nacional, prazos, condições de
pagamento, de acordo com o previsto neste Edital;
e) Validade da proposta - não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias;
4.3- Os preços apresentados são definitivos, CIF, na sede do Município, completos e suficientes
para o cumprimento integral do objeto da presente licitação, incluídas as despesas com
encargos sociais e trabalhistas, taxas, impostos, mão-de-obra, transporte e quaisquer outras
relacionadas direta ou indiretamente com o objeto;
4.4 – Nos preços apresentados não será aceito qualquer alteração posterior, por qualquer meio,
informando engano, erro ou omissão do responsável ou de seus funcionários.
4.5 – O valor estimado da Contratação é de R$2.865.220,49 (Dois milhões oitocentos e
sessenta e cinco mil duzentos e vinte reais e quarenta e nove centavos).
4.6 – Para os preços unitário dos itens das Planilhas Orçamentárias onde a fonte for
COMPOSIÇÃO, o licitante deverá apresentar a Planilha de Composição de Custo Unitário
para o item, conforme modelo anexo neste edital.
5- JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
5.1- Será considerado vencedor desta licitação o licitante que apresentar as propostas de
acordo com as especificações deste Edital e oferecer o menor preço global por lote.
5.2 - Após apreciação das propostas pela Comissão Permanente de Licitação, a documentação
será encaminhada para deliberação da autoridade competente quando à homologação e
adjudicação do objeto da Licitação.
5.3 - Até a assinatura do instrumento contratual, poderá a autoridade competente excluírem
licitantes, em despacho motivado, sem direito a indenização e sem prejuízo de outras sanções,
se tiver ciência do fato ou circunstância anterior ou posterior ao julgamento da Licitação que
revele inidoneidade ou falta de capacidade financeira, técnica ou administrativa.
5.4 - Será assegurado, como critério de desempate, preferência de contratação para as
microempresas e empresas de pequeno porte. (Art. 44 da Lei Complementar nº. 123, de
14/12/2006).
5.5 - 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.
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5.6 - Para efeito do disposto no subitem 5.5 deste Edital (Art. 45 da Lei Complementar n.º
123, de 14/12/2006), ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma:
a) 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.
b) Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma da
alínea “a” acima, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na
hipótese do § 1.º do art. 44 da Lei Complementar n.º 123/06 supramencionada, na ordem
classificatória, para o exercício do mesmo direito.
c) No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no § 1.º do art. 44 da Lei
Complementar n.º 123 retro mencionada, será realizado sorteio entre elas para que se
identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.
5.7 - Na hipótese da não contratação nos termos previstos nos subitens 5.5 e 5.6. Acima, o
objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.
5.7.1 - No caso de empate entre duas ou mais propostas vencedoras, o desempate será
mediante sorteio em ato público, para o qual todas as licitantes empatadas serão
convocadas.
5.8 - A condição prevista no item 5.6 somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não
tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.
5.9 - As dúvidas, reclamações e impugnações que porventura surgirem durante as reuniões
serão registradas em atas, e decididas a critério do Presidente da Comissão na própria reunião,
ou deixadas para posterior deliberação, comunicando-se o resultado aos interessados.
5.10 – Ocorrendo divergência entre valores e seus respectivos extensos, prevalecerão estes
últimos.
5.11 – No caso de divergência entre o preço unitário e o preço total, prevalecerá o primeiro, e
nesta hipótese a Comissão recalculará o total corretamente para poder efetuar o julgamento.
6- RECURSOS
6.1- Os recursos relativos a esta licitação serão formalizados de acordo com as disposições do
CAPITULO V - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS, da Lei nº8.666/93.
6.2 - Qualquer impugnação quanto ao teor deste Edital, que esteja em desacordo com as
disposições da Lei 8666/93, deverá o licitante fazê-lo até 05 (cinco) dias úteis antes da data
fixada para abertura dos envelopes de habilitação, devendo a Comissão Permanente de
Licitação julgar e responder a impugnação em até 03 (três) dias úteis antes da abertura dos
envelopes de habilitação.
6.3 - Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital o licitante que, tendo-os aceito sem
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objeções venha a apontar, depois da abertura das propostas, falhas ou irregularidades que o
viciarem, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recursos.
6.4 - Não serão admitidos recursos sobre fatos não apontados em atas, nem aqueles
interpostos fora do prazo.
7 - PRAZO DE ENTREGA
7.1 – A obra hora licitada terá o prazo de Execução no total de 180 (Cento e oitenta) dias após
a assinatura do contrato.
7.2 - Os contratos a serem firmados terão os prazos de duração de 180 (Cento e oitenta) dias a
partir das datas das assinaturas dos mesmos, podendo ser prorrogado por períodos anuais e
sucessivos, firmando-se para tanto, termos aditivos ao pacto original, desde que nenhuma das
partes se manifeste em contrário.
7.3 - Os serviços serão recebidos em perfeitas condições, atendidas as especificações contidas
neste Edital, e mediante a ordem de serviços emitida pela Prefeitura Municipal de Santana.
7.4 – A Prorrogação de que tratar o item 7.2 é adstritas ao Art. 57, inciso I e II da Lei 8.666/93.
8 - PAGAMENTOS
8.1 – Os pagamentos serão realizados mediante medição dos serviços efetivamente entregues
no período findo devidamente conferido e aprovado pela Secretaria de Obras e mediante a
apresentação do respectivo documento fiscal emitida pela Contratada, preenchidos
corretamente. Observado as transferências/liberações efetivadas conforme convênio
nº607/2022 com Estado da Bahia.
8.1.1 – A medição e o pagamento serão realizados por eventos, conforme descrito na planilha
Boletim de Medição, a ser disponibilizado pela Secretaria Municipal de Obras.
8.2 – As faturas deverão ser apresentadas até o 1º (primeiro) dia útil seguinte ao período de
entrega e os pagamentos serão efetuados no prazo de 05 (cinco) dias, contados a partir da data
de apresentação e autorizado pelo setor responsável.
8.3 - A Prefeitura Municipal de Santana - BA poderá deduzir de qualquer pagamento, de pleno
direito, os valores correspondentes a qualquer ônus decorrentes da execução do contrato.
8.4 - Nenhum pagamento isentará a contratada de responsabilidades contratuais.
8.5 - Para efeito de pagamento será observado o prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contados
da data final do período de adimplemento de cada parcela estipulada, conforme estabelece o
Art. 40, inciso XIV, alínea “a”, da Lei n.º 8.666/93.
8.6 - Os pagamentos serão creditados em nome da licitante vencedora, mediante Ordem
Bancária em Conta Corrente por ela indicada ou por meio de Ordem Bancária para pagamento
de faturas com Código de Barras, uma vez satisfeitas às condições estabelecidas neste Edital.
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8.7 - As notas fiscais/faturas só serão liberadas para pagamento, respeitada as cláusulas
contratuais e depois de aprovadas pela área gestora, e deverão estar isentas de erros ou
omissões, sem o que serão de forma imediata devolvidas à contratada para correções.
8.8 - A Nota Fiscal/Fatura deverá destacar o valor do ISS, INSS, IRPJ e demais contribuições
incidentes, para fins de retenção na fonte, de acordo com o art. 1º, § 6º da IN/SRF nº 480/2004,
ou informar a isenção, não incidência ou alíquota zero e respectivo enquadramento legal, sob
pena de retenção do imposto de renda e das contribuições sobre o valor total do documento
fiscal, no percentual correspondente à natureza dos serviços.
8.9 - A licitante vencedora é responsável pelos encargos trabalhistas, sociais, previdenciários,
tributários, comerciais, ambientais e demais resultantes da execução do contrato,
principalmente com a obrigatoriedade de requerer a exclusão do Município de Santana-Bahia
da lide das eventuais ações reclamatórias trabalhistas, propostas por empregados da licitante
vencedora, durante a vigência contratual, declarando-se como única e exclusiva responsável
pelas referidas ações.
8.10 - Na hipótese do MUNICÍPIO vir a ser condenada, solidária ou subsidiariamente em ações
reclamatórias trabalhistas, ambientais, etc., acima referidas, e se o contrato estiver vigente, o
valor da referida condenação será deduzido do valor das faturas vincendas e desde que não
haja possibilidade de composição entre as partes, visando o reembolso da importância
despendida pelo MUNICÍPIO, a título de condenação trabalhista solidária ou subsidiária, o
MUNICÍPIO utilizará o direito de regresso, em ação própria a ser intentada contra a licitante
vencedora, sendo que desde já a mesma expressa sua concordância com as duas hipóteses
previstas neste item.
8.11 - Os documentos de cobrança indicarão, obrigatoriamente, o número do contrato e da(s)
Nota(s) de Empenho emitida(s) pelo MUNICÍPIO que cubra(m) a execução dos
serviços/fornecimentos.
8.12 - A licitante vencedora se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, em
compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação, conforme exigência contida no art. 55, inciso XIII, da Lei n.º
8.666/93.
9 - REVISÃO DE PREÇOS
9.1 - A revisão de preços somente será efetuada desde que acha expressa autorização da
Secretaria responsável.
10 - CONTRATAÇÃO
10.1 - O adjudicatário da presente licitação será convocado para assinatura do contrato, na
forma da Lei, após a homologação, devendo comparecer no prazo de 05 (cinco) dias contados
da data da convocação.
10.2 - O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando
solicitado pela parte durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado aceito pela
Prefeitura Municipal de SANTANA - Bahia (Art. 64, parágrafo 1º, da Lei nº 8.666/93).
10.3 - Poderá a Prefeitura Municipal de SANTANA, quando o licitante convocado deixar de
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comparecer para assinatura do contrato no prazo de 10 (dez) dias a contar de sua convocação,
convocar licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo e igual prazo e nas
mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quando aos preços
atualizados de conformidade com este Edital, ou revogar a licitação independente da Comissão
previstas no Art. 81 da Lei nº 8.666/93.
10.4 - Decorridos 60 (sessenta) dias da data de entrega das propostas, sem convocação para
contratação, ficam os licitantes liberados dos compromissos assumidos.
10.5 - O Contratado não poderá transferir, no todo ou em parte, a execução do objeto do
contrato.
10.6 - As despesas com a contratação decorrente desta licitação correrão por conta da Dotação
Orçamentária: 02.03.00 – 1.019– 4.4.90.51.00 – Obras e Instalações – Fontes 0, 24,44,90;
10.7 - Os recursos financeiros necessários à execução do objeto do contrato serão efetivadas
conforme convênio nº607/2022 com Estado da Bahia.
11 - PENALIDADES
11.1 - A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato no prazo de 10(dez) dias
contados da data de sua convocação ficará sujeito à multa de 10% (dez por cento) sobre o valor
global da proposta.
11.2 - Em caso de inadimplemento de suas obrigações, ficará a contratada sujeita às
penalidades previstas no Capitulo IV - Seção II - Das Sanções Administrativas, da Lei 8666/93,
sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, ficando de logo estipulada multa de mora
0,1% (um décimo por cento) por dia de atraso na execução do objeto do contrato.
12 - RESCISÃO
12.1 - A rescisão do contrato será efetuada conforme disposto no Capítulo III - Seção V - Da
Inexecução e da Rescisão dos Contratos, da Lei nº 8.666/93.
13 - OBRIGAÇÕES DA LICITANTE VENCEDORA
13.1 - Acatar as orientações do MUNICÍPIO inclusive quanto ao cumprimento das Normas
Internas e de Segurança e Medicina do Trabalho.
13.2 - Responder por quaisquer acidentes de que sejam vítimas seus empregados, bem como
pelos acidentes causados a terceiros, quando executando o objeto deste contrato.
13.3 - Pagar pontualmente os encargos decorrentes das legislações Trabalhista, Previdenciária,
Fiscal, Social, Comerciais e Ambiental vigentes, efetuando por sua conta, os recolhimentos em
suas devidas épocas.
13.4 - Desfazer, corrigir ou substituir os serviços/fornecimentos rejeitados pela fiscalização
dentro do prazo estabelecido pela mesma, arcando com todas as despesas necessárias.
13.5 - Fornecer toda mão-de-obra, bem como todo material e equipamentos necessários à
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execução dos serviços ora licitados.
13.6 - Fornecer e afixar placa de identificação dos serviços, no padrão definido pelo MUNICÍPIO
e em local por ele indicado, cujo modelo encontra-se na publicação Instruções para a
Preparação de Placas.
13.7 - Assumir toda a responsabilidade pela execução dos serviços contratados perante o
MUNICÍPIO e terceiros, na forma da legislação em vigor; bem como por dano resultante do mau
procedimento, dolo ou culpa de empregados ou prepostos seus, e ainda, pelo fiel cumprimento
das leis e normas vigentes, mantendo o MUNICÍPIO isento de qualquer penalidade e
responsabilidade de qualquer natureza pela infringência da legislação em vigor, por parte da
licitante vencedora.
13.8 - Estará a cargo da licitante vencedora obter, às próprias expensas, todas as licenças, em
especial às da Legislação Ambiental, certidões e autorizações que lhe serão exigidas para a
sua atividade, devendo submeter-se a todas às leis, regulamentos ou determinações Federais,
Estaduais e Municipais relativas à execução dos serviços.
13.9 - A licitante vencedora deverá tomar todas as precauções necessárias para evitar prejuízos
a terceiros, ficando a mesma responsável pelos danos que ocorrerem em função dos
serviços/fornecimentos contratados.
13.10 - A licitante vencedora deverá, onde couber, estar constituída das instalações
necessárias e suficientes para apoio na execução dos serviços/fornecimentos, em local a ser
indicado pelo MUNICÍPIO, observadas as recomendações contidas nas Especificações
Técnicas constantes dos ANEXOS, parte integrante deste Edital.
13.11 - A licitante vencedora responsabiliza-se, por si e por seus sucessores, pela garantia de
que os materiais a serem utilizados na execução dos serviços objeto deste Edital são novos,
sem uso e livres de defeito de projeto ou fabricação, obrigando-se a garanti-lo pelo prazo de 01
(um) ano, contado da data de entrega dos mesmos ao MUNICÍPIO.
14 - FISCALIZAÇÃO E RECEBIMENTO DO OBJETO
14.1 - A fiscalização dos serviços e da obra caberá diretamente ao Departamento de Obras
através do seu técnico responsável, por intermédio de técnico designado na forma do Art. 67 da
Lei n.º 8.666/93, a quem compete verificar se a licitante vencedora está executando as obras
obedecendo ao contrato e aos documentos que o integram.
14.2 - A fiscalização terá poderes para agir e decidir perante a licitante vencedora, inclusive
rejeitando serviços e materiais que estiverem em desacordo com o Contrato, com as Normas
Técnicas da ABNT e com a melhor técnica consagrada pelo uso. Obrigando-se desde já a
licitante vencedora a assegurar e facilitar o acesso da Fiscalização aos serviços e a todos os
elementos que forem necessários ao desempenho de sua missão.
14.3 - A Fiscalização terá plenos poderes para sustar qualquer serviço/fornecimento que não
esteja sendo executado dentro dos termos do Contrato, dando conhecimento do fato a
Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos, responsável pelo
acompanhamento do contrato.
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14.4 - Cabe à Fiscalização verificar a ocorrência de fatos para os quais haja sido estipulada
qualquer penalidade contratual. A Fiscalização informará ao setor competente quanto ao fato,
instruindo o seu relatório com os documentos necessários, e em caso de multa, a indicação do
seu valor.
14.5 - Das decisões da Fiscalização, poderá a licitante vencedora recorrer a Secretaria
Municipal de Planejamento, responsável pelo acompanhamento do contrato, no prazo de 10
(dez) dias úteis da respectiva comunicação.
14.6 - A empresa licitante vencedora ficará obrigada a fornecer, as suas expensas, os serviços
e produtos que vierem a ser recusado.
14.7 - Será o Objeto desta licitação considerada recebido como definitivo, após vistoria pelo
Departamento de Obra, que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais,
observados o disposto no Art. 69 da Lei 8.666/93.
15 - DISPOSIÇÕES FINAIS
15.1 - Este Edital, a proposta da contratada, o parecer da Comissão e todos os elementos que
serviram de base à licitação, serão parte integrante do contrato, independentemente de
transcrição.
15.2 - Após a abertura dos envelopes das propostas, não serão aceitas desistências, salvo por
motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão que deverá,
obrigatoriamente, transcrevê-lo em ata.
15.3 - Fica assegurado à PREFEITURA alterar, no todo ou em parte, as condições deste Edital,
as especificações e qualquer exigência pertinente a esta TOMADA DE PREÇOS, desde que
seja feita divulgação, pela mesma forma em que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo
inicialmente estabelecido, exceto quando inquestionavelmente, as alterações não afetarem a
formulação das propostas.
15.4 - Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital perante a Prefeitura Municipal de
SANTANA-Bahia, o licitante que, tendo-os aceito sem objeção, venha a apontar, depois da
abertura dos envelopes, falhas ou irregularidade que porventura o viciarem, hipótese em que tal
comunicação não terá efeito de recurso.
15.5 - Fica fazendo parte integrante do presente Edital os anexos seguintes:
Anexo I – Modelo da Proposta;
Anexo II – Planilha orçamentária de Preços Máximos e Outras Planilhas;
Anexo III - Minuta do Contrato;
Anexo IV – Carta de Credenciamento;
Anexo V - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE MENOR TRABALHADOR.
Anexo VI – Declaração de Idoneidade
Anexo VII – Declaração de recebeu os documentos, e, de que tomou conhecimento de todas as
informações e das condições objeto desta licitação
ANEXO VIII - DECLARAÇÃO
ANEXO IX - DECLARÇÃO DE VISITA TÉCNICA AO LOCAL DAS OBRAS
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ANEXO X – Declaração de Renúncia - Fase Habilitação;
ANEXO XI- Declaração de Renúncia - Fase Julgamento;
ANEXO XII – Guia de Retirada do edital.
ANEXO XIII – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
15.6 - Fica eleito o foro da Cidade de Santana - Bahia, para dirimir as dúvidas ou questões
oriundas do Contrato a ser assinado entre o Licitante vencedor e a Prefeitura, renunciando as
partes a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
16 - MEMBROS DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO.
Maísa Cristiane Neves de Almeida - Presidente
Thais Silva dos Anjos – Membro
Alécio Nunes dos Santos – Membro
Santana-Ba, 30 de maio de 2022.

Maísa Cristiane Neves de Almeida
Presidente da Comissão de Licitação

ANEXO I
MODELO DA PROPOSTA
SANTANA (Ba), .................. de ................................ de 2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA
Att.: Comissão de Licitação
Referente: Tomada de Preço n.º010TP/2022.
OBJETO: Contratação de empresa para Obra de Pavimentação da Avenida Manoel Novais, sede

do Município de Santana – Bahia, em convênio nº 607/2022 com o Governo do Estado
da Bahia, conforme projeto, memorial descritivo e planilha orçamentária anexos ao
Edital.
Tendo examinado o Edital de TP n.º010TP/2022 e seus elementos técnicos constitutivos,
apresentamos nossa Proposta de Preços para realização das obras objeto da licitação em
referência, no valor global de R$_______,___ (______________), composto pelos preços dos
lotes descritos a baixo, conforme planilha orçamentária anexa a esta proposta:
ITEM
CONTRATO
LOTE
DESCRIÇÃO
VALOR R$
1

Convênio nº607/2022
LOTE I Obra de Pavimentação da Avenida
com o Governo do
Manoel Novais, sede do Município de
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Estado da Bahia

Santana – Bahia.

Os preços unitários e globais de cada item são os descritos na planilha orçamentária anexa a
esta proposta.
Comprometendo-nos, se nossa proposta for aceita, a realizar os serviços no prazo fixado no
edital, a contar da data de assinatura do contrato com a PREFEITURA.
Até que seja preparado e assinado um contrato formal, esta proposta, será considerada um
contrato de obrigação entre as partes.
Prazo de execução
180 (Cento e oitenta) dias
VALIDADE DA PROPOSTA
Manteremos válida nossa proposta pelo prazo de 60 (sessenta) dias, contados da abertura da
mesma.
DECLARAÇÕES
1 . Declaramos que, por ser de nosso conhecimento, nos submetemos a todas as cláusulas e
condições do Edital, relativo à Licitação supra, e às disposições da Lei Federal nº 8.666 de
21/06/93. E suas alterações, que integrarão o contrato.
2 . Declaramos sob as penas cabíveis que nossos preços englobam todas e quaisquer
despesas, diretas e indiretas com materiais, peças, ferramentas, equipamentos, mão de obra,
impostos, contribuições e aquelas pertinentes a legislação trabalhista e fiscal, taxas e
emolumentos junto a órgãos públicos municipais, estaduais e/ou federais, decorrentes da
execução dos serviços, ou qualquer outro custo que venha a incidir, inclusive lucro.

Cidade(UF), ....... de ................. de 20__.

Nome da empresa
CNPJ
Representante
RG/CPF

Tomada de Preços n º010TP/2022- Página 18 de 66

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: IMK5DJEXJGHABZWKYHAJFQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
8 de Junho de 2022
20 - Ano V - Nº 982

Santana

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA
CNPJ: 13.913.140/0001-00

ANEXO II
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE PREÇOS MÁXIMOS
LOTE I - TOMADA DE PREÇO N.º010TP/2022
Obra: Pavimentação da Avenida Manoel Novaes, Santana – Bahia - BANCOS: SINAPI - 09/2021 – Bahia - ORSE - 09/2021 – Sergipe - ECARGOS SOCIAS:
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases – BDI: 19,60%.
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Item

Código

Banco

1
1.1

74209/001 SINAPI

1.2

74210/001 SINAPI

1.3
2
2.1

99064 SINAPI

2.2

96386 SINAPI

2.3

101127 SINAPI

79473 SINAPI

2.4

95875 SINAPI

2.5

100576 SINAPI

3
3.1

101169 SINAPI

3.2

94273 SINAPI

3.3

94990 SINAPI

3.4

101094 SINAPI

4

Descrição
SERVIÇOS INICIAIS
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO
BARRACAO PARA DEPOSITO EM TABUAS DE MADEIRA, COBERTURA EM
FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO PISO ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E
AREIA)
LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA
CORTE E ATERRO COMPENSADO
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO
PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO,
CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO
DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (347HP/LÂMINA: 8,70M3).
AF_07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019
PAVIMENTAÇÃO
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO
COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X
ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016
PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE
ARGAMASSA. AF_05/2020
PONTES

Und

Quant.

Valor Unit

Valor Unit
com BDI

Total

Peso (%)

2,50

409,24

489,45

15.657,52
1.223,63

m²

18,00

661,01

790,57

14.230,22

0,50%

M

347,54

0,49

0,59

m³

756,54

7,35

8,79

203,67
935.837,25
6.650,44

0,01%
32,66%
0,23%

m³

19.652,73

6,95

8,31

163.357,42

5,70%

m³

19.652,73

11,52

13,78

270.773,74

9,45%

M3XKM

214.352,33

1,84

2,20

471.712,30

16,46%

9.036,04

2,16

2,58

23.343,34

0,81%

840.820,86

29,35%

m²

m²

0,55%
0,04%

m²

5.838,67

70,14

83,89

489.791,25

17,09%

M

1.390,16

44,53

53,26

74.036,97

2,58%

M³

31,28

758,62

907,31

28.379,37

0,99%

M

1.390,16

149,53

178,84

248.613,27

8,68%

984.200,18

34,35%
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4.1
4.1.1

102303 SINAPI

4.1.2

93361 SINAPI

4.2
4.2.1
4.3

73844/001 SINAPI

4.3.1

95957 SINAPI

4.3.2

101009 SINAPI

4.3.3

100953 SINAPI

4.3.4

97110 SINAPI

4.4
4.4.1

99839 SINAPI

5
5.1

00034723 SINAPI

5.2

92335 SINAPI

6
6.1

94288 SINAPI

7
7.1

6191 ORSE

MOVIMENTO DE TERRA
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM
RETROESCAVADEIRA (0,26 M3 / 88 HP), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO
MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ
1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM
LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016
OMBREIRAS
MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA
TABULEIRO
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE
CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK =
25 MPA. AF_01/2017
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE POSTE DE CONCRETO EM
CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK),
MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM).
AF_07/2020
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO ARMADO (PCA), FCK = 40
MPA, CAMADA COM ESPESSURA DE 12,5 CM. AF_11/2017
GUARDA CORPO
GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA,
MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA
SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE
32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P
SINALIZAÇÃO VIÁRIA
PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA
REFLETIVA
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO
RANHURADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020
DRENAGEM
EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO
EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016
SERVIÇOS FINAIS
LIMPEZA DE RUAS (varrição e remoção de entulhos)

3.898,96

0,14%

m³

130,40

7,44

8,90

1.160,33

0,04%

m³

130,40

17,56

21,00

2.738,63

0,10%

m³

409,46

623,27

745,43

305.224,14
305.224,14
659.405,55

10,65%
10,65%
23,01%

m³

130,68

3.342,56

3.997,70

522.419,67

18,23%

T

326,92

31,65

37,85

12.375,03

0,43%

87.614,56

0,83

0,99

86.973,22

3,04%

184,80

170,29

203,67

37.637,63

1,31%

TXKM

m²

M

24,00

545,97

652,98

m²

2,50

693,00

828,83

M

30,00

130,94

156,60

15.671,52

0,55%

15.671,52

0,55%

6.770,20

0,24%

2.072,07

0,07%

4.698,13

0,16%

79.141,25

2,76%
2,76%

M

1.390,16

47,60

56,93

79.141,25

M²

5.838,67

0,40

0,48
TOTAL GERAL:

2.793,22
2.793,22
2.865.220,49

0,10%
0,10%
100,00%
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Obra: Pavimentação da Avenida Manoel Novaes, Santana – Bahia - BANCOS: SINAPI - 09/2021 – Bahia - ORSE - 09/2021 – Sergipe - ECARGOS SOCIAS:
Não Desonerado – BDI: 19,60%.

Memorial de Calculo
Item

Código

Banco

1
1.1

74209/001

SINAPI

1.2

74210/001

SINAPI

1.3
2
2.1

99064

SINAPI

79473

SINAPI

2.2

96386

SINAPI

2.3

101127

SINAPI

2.4

95875

SINAPI

2.5

100576

SINAPI

3

Descrição
SERVIÇOS INICIAIS
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO
BARRACAO PARA DEPOSITO EM TABUAS DE MADEIRA,
COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO PISO
ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA)
LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA
CORTE E ATERRO COMPENSADO
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO
PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO,
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM
SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS
(347HP/LÂMINA: 8,70M3). AF_07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EMVIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM).
AF_07/2020
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019
PAVIMENTAÇÃO
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS,
REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA).
AF_05/2020

Und

Memorial de Calculo

m²

PLACA: 1,25 x 2,00 METROS

m²

BARRACÃO 3,00x6,00 METROS

M

EXTENSÃO DA RUA

m³

IDEM VOLUME DE CORTE
ATERRO DA BASE DAS NOVAS
AVENIDAS. VER VOLUME NO QUADRO
DE CUBAÇÃO DAS
VIAS.

m³

m³

IDEM ITEM 2.2

M3XKM

ITEM 2.3 x 1,30 (Empolamento) x
4,60Km(Jazida)

m²

ITEM 1.3 x (LARGURA DAS VIAS +
PASSEIOS)

3.1

101169

SINAPI

m²

3.2

94273

SINAPI

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO,
DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS
URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M

3.3

94990

SINAPI

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016

M³

Quantitativo
2.865.220,49
15.657,52
2,50

ITEM 1.3 x (LARGURA DAS VIAS SARJETAS)

ITEM 1.3 x 2(lados)

ITEM 1.3 x 2(lados) x 1,50(largura) x
0,06(espessura)

18,00

AV. MANOEL NOVAES
2.865.220,49
15.657,52
2,50
18,00

347,54
935.837,25
756,54

347,54
935.837,25
756,54

19.652,73

19.652,73

19.652,73

19.652,73

214.352,33

214.352,33

9.036,04

9.036,04

840.820,86

840.820,86

5.838,67

5.838,67

1.390,16

1.390,16

31,28

31,28
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3.4

101094

SINAPI

4
4.1
Item

Código

PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO
SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020
PONTES
MOVIMENTO DE TERRA

130,40

m³

IDEM ITEM 4.1.1

130,40

130,40

305.224,14

305.224,14

m³

VOLUME DE PEDRA PARA EXECUÇÃO
DE OMBREIRAS DAS
PONTES

93361

SINAPI

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA
HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111
HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM
SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE
INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

73844/001

SINAPI

4.2

OMBREIRAS

4.3
4.3.1

95957

SINAPI

4.3.2

101009

SINAPI

4.3.3

100953

SINAPI

4.3.4

97110

SINAPI

4.4

5

AV. MANOEL NOVAES
2.865.220,49

130,40

4.1.2

MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA
TABULEIRO
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS
DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL
TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE POSTE DE CONCRETO EM
CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM.
AF_07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO
(MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7TM, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30
KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO ARMADO (PCA), FCK
= 40 MPA, CAMADA COM ESPESSURA DE 12,5 CM. AF_11/2017

m³

VOLUME DE CONCRETO DAS
PEÇAS DO TABULEIRO. (CADA PEÇA
2,97M³)

T

SOMATÓRIO DAS PEÇAS DO
TABULEIRO. (7,43T CADA PEÇA)

TXKM

ITEM 4.3.2 x 268KM (SANTANA BARREIRAS)

m²

ÁREA DA FAIXA DE ROLAMENTO DA
PONTE

GUARDA CORPO

99839

Quantitativo
2.865.220,49

ESCAVAÇÃO DAS OMBREIRAS DAS
PONTES (PROFUNDIDADE
DE 1,00 metro)

SINAPI

4.4.1

1.390,16
984.200,18
3.898,96

m³

102303

Memorial de Calculo

1.390,16
984.200,18
3.898,96

Descrição

4.1.1

Und

ITEM 1.3 x 2(lados)

Banco

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA
ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO)
COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3 / 88 HP), LARG. DE 0,8 M A 1,5
M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.
AF_02/2021

4.2.1

M

SINAPI

GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA,
MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M,
TRAVESSA SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS
CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR
MECÂNICO. AF_04/2019_P

M

EXTENSÃO DA PONTE EM
AMBOS OS LADOS

SINALIZAÇÃO VIÁRIA

409,46

409,46

659.405,55

659.405,55

130,68

130,68

326,92

326,92

87.614,56

87.614,56

184,80

184,80

15.671,52

15.671,52

24,00

24,00

6.770,20

6.770,20
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5.1
Item
5.2

00034723
Código
92335

SINAPI
Banco
SINAPI

6
6.1
7
7.1

94288

6191

SINAPI

ORSE

PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM
PINTURA REFLETIVA
Descrição

m²
Und

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA,
CONEXÃO RANHURADA, DN 50 (2"), INSTALADO EMPRUMADAS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
DRENAGEM
EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN
LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10CM ALTURA.
AF_06/2016
SERVIÇOS FINAIS
LIMPEZA DE RUAS (varrição e remoção de entulhos)

M

M

M²

2,50

2,50

Quantitativo
2.865.220,49

AV. MANOEL NOVAES
2.865.220,49

CONSIDERAR 0,25M² POR PLACA

Memorial de Calculo

30,00

30,00

79.141,25

79.141,25

ITEM 1.3 x 2(lados)

1.390,16

1.390,16

ITEM 3.1

2.793,22
5.838,67

2.793,22
5.838,67

CONSIDERAR 3,00M POR PLACA

Cidade(UF), ....... de ................. de 20__.

Nome da empresa
CNPJ
Representante-RG/CPF
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Obra: Pavimentação da Avenida Manoel Novaes, Santana – Bahia - BANCOS: SINAPI - 09/2021 – Bahia - ORSE - 09/2021 – Sergipe - ECARGOS SOCIAS:
Não Desonerado – BDI: 19,60%.
Item

Código

MÊS 01

MÊS 02

MÊS 03

MÊS 04

MÊS 05

MÊS 06

Total

Peso (%)

15.657,52
1

SERVIÇOS INICIAIS
100%
280.751,18

2

40%

492.100,09

252.246,26

30%
492.100,09

40%

30%

32,66%

840.820,86

29,35%

984.200,18

34,35%

3.898,96

0,14%

305.224,14

10,65%

659.405,55

23,01%

15.671,52

0,55%

6.770,20

0,24%

79.141,25

2,76%

50%

152.612,07

OMBREIRAS
50%

4.3

336.328,34

MOVIMENTO DE TERRA
100%
152.612,07

4.2

252.246,26

PONTES
50%
3.898,96

4.1

935.837,25
30%

PAVIMENTAÇÃO

4

0,55%

280.751,18

MOVIMENTAÇÃO DE TERRA
30%

3

374.334,90

15.657,52

50%
659.405,55

TABULEIRO
100%
15.671,52

4.4

GUARDA CORPO
100%
6.770,20

5

SINALIZAÇÃO VIÁRIA
23.742,38

6

100%
23.742,38

DRENAGEM
30%

7

31.656,50
40%

30%
2.793,22

SERVIÇOS FINAIS
TOTAL GERAL SIMPLES:
TOTAL GERAL ACUMULADO:

2.793,22
296.408,70
296.408,70

374.334,90
670.743,60

437.262,21
1.108.005,81

1.103.677,78
2.211.683,59

367.984,85
2.579.668,43

100%
285.552,05
2.865.220,49

2.865.220,49

0,10%

100,00%

Cidade(UF), ....... de ................. de 20__.
Nome da empresa
CNPJ
Representante-RG/CPF
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ANEXO III
MINUTA DE CONTRATO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO
Contrato que celebram entre si a PREFEITURA
MUNICIPAL DE SANTANA-BA. e a empresa
........................................................... Para Obra de
Pavimentação da Avenida Manoel Novais, sede do
Município de Santana – Bahia.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA - BAHIA, entidade de Direito Publico interno, com
sede à Praça da Bandeira, n.º 339 – Centro, nesta cidade, inscrita no CNPJ nº
______________________, neste ato apresentado pelo seu Prefeito Municipal Sr.
__________________________, de ora em diante denominada simplesmente CONTRATANTE;
e de outro lado, a empresa ________________________________, pessoa jurídica de direito
privado, com sede a ____________________________, na cidade de ____________________,
inscrita no CNPJ sob nº __________, inscrição estadual nº _____________________, neste ato
representada pelo _________________________________, portador da cédula de identidade
RG sob n.º __________, e inscrito no CPF nº ____________________, residente e domiciliado
à __________________ , na cidade de __________________, doravante denominada
CONTRATADA, e de conformidade com os elementos constantes da Tomada de Preços nº
010TP/2022, e, ainda, com fulcro nas disposições da lei Federal nº 8.666/93, e alterações
posteriores tem entre si, como certo e avençado o presente instrumento, que reger-se-á
segundo as cláusulas e condições que mutuamente, aceitam e outorgam, a saber:
CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO - Constitui objeto do presente contrato a Contratação de
empresa para Obra de Pavimentação da Avenida Manoel Novais, sede do
Município de Santana – Bahia, em convênio nº 607/2022 com o Governo do Estado
da Bahia, conforme projeto, memorial descritivo e planilha orçamentária anexos ao
Edital da Tomada de Preços n.º010TP/2022. Que serão custeadas com recursos próprio.

PARÁGRAFO ÚNICO - O Edital Licitação na Modalidade de Tomada de Preços nº 010TP/2022,
e todos os documentos que compõe o respectivo processo ficam fazendo parte integrante do
presente contrato como se aqui estivesse transcrito.
CLAUSULA SEGUNDA - DO VALOR - O valor global da Obra Pavimentação em Paralelo objeto
deste contrato, conforme proposta vencedora apresentada pela contratada é R$ ____,___
(__________________________), é composto pelos valores abaixo descrito:
ITEM

CONTRATO

LOTE

DESCRIÇÃO

VALOR R$

Obra de Pavimentação da Avenida
Convênio nº 607/2022 com o
1
LOTE I Manoel
Novais,
sede
do
Governo do Estado da Bahia
Município de Santana – Bahia.
PARÁGRAFO 1º - As quantidades de serviços foram fixadas pela Contratante e são passíveis
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de oscilações, respeitando-se o valor final contratual.
PARÁGRAFO 2º - Os valores definidos nesta cláusula são definitivos, CIF, na sede do
Município, completos e suficientes para o cumprimento integral do objeto da presente licitação,
incluídas as despesas com encargos sociais e trabalhistas, taxas, impostos, mão-de-obra,
transporte e quaisquer outras relacionadas direta ou indiretamente com o objeto deste contrato;
CLAUSULA TERCEIRA - DO PRAZO - O prazo para execução das obras de pavimentação
objeto deste Contrato será de 180 (Cento e oitenta) dias a contar da assinatura deste termo, ou,
quando da total execução do objeto ora contratado, podendo ser prorrogado por períodos
anuais e sucessivos, firmando-se para tanto, termos aditivos ao pacto original, desde que
nenhuma das partes se manifeste em contrário.
PARAGRAFO PRIMEIRO - A obra somente serão recebidas em perfeitas condições, atendidas
as especificações contidas no Edital de Tomada de Preços n.º010TP/2022 e projetos aprovados
pelo responsável da Secretaria de Obras.
PARAGRAFO SEGUNDO - As Prorrogações de que tratar o caput desta Clausula são adstritas
ao Art. 57, inciso I e II da Lei 8.666/93
PARÁGRAFO TERCEIRO – As obras deverão ter início em até 5 (cinco) dias, contados da
expedição da ordem de serviço, obedecendo o cronograma de execução do contrato.
CLAUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - As despesas decorrentes do
presente contato correrão por conta da Dotação Orçamentária: 02.03.00 – 1.019– 4.4.90.51.00
– Obras e Instalações – Fontes 00, 24,44 e 90.
CLAUSULA QUINTA – DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO – as obras que constitui o objeto
deste contrato deverão ser fornecidas de conformidade com a metodologia proposta, podendo
ser readequada conforme os planos da Prefeitura.
PARÁGRAFO ÚNICO – O regime de contratação é o de empreitada por preço unitário.
CLAUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO - Os pagamentos serão realizados mediante medição
dos serviços efetivamente entregues no período findo devidamente conferido e aprovado pelo
responsável da Secretaria de Obras e mediante a apresentação do respectivo documento fiscal
emitida pela Contratada, preenchidos corretamente.
§1º – A medição e o pagamento serão realizados por eventos, conforme descrito na planilha
Boletim de Medição, a ser disponibilizado pela Secretaria Municipal de Obras.
§2º – As faturas deverão ser apresentadas até o 1º (primeiro) dia útil seguinte ao período de
entrega e os pagamentos serão efetuados no prazo de 05 (cinco) dias, contados a partir da data
de apresentação.
§3º - A Prefeitura Municipal de Santana - BA poderá deduzir de qualquer pagamento, de pleno
direito, os valores correspondentes a qualquer ônus decorrentes da execução do contrato.
§4º - Nenhum pagamento isentará a contratada de responsabilidades contratuais.
§5º - Para efeito de pagamento será observado o prazo de até 30 (trinta) dias corridos,
contados da data final do período de adimplemento de cada parcela estipulada, conforme
estabelece o Art. 40, inciso XIV, alínea “a”, da Lei n.º 8.666/93.
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§6º - A Nota Fiscal/Fatura deverá destacar o valor do ISS, INSS e IRPJ e demais contribuições
incidentes, para fins de retenção na fonte, de acordo com o art. 1º, § 6º da IN/SRF nº 480/2004,
ou informar a isenção, não incidência ou alíquota zero e respectivo enquadramento legal, sob
pena de retenção do imposto de renda e das contribuições sobre o valor total do documento
fiscal, no percentual correspondente à natureza dos serviços.
§7º - A Contratada é responsável pelos encargos trabalhistas, sociais, previdenciários,
tributários, comerciais, ambientais e demais resultantes da execução do contrato,
principalmente com a obrigatoriedade de requerer a exclusão do Município de Santana-Bahia
da lide das eventuais ações reclamatórias trabalhistas, propostas por empregados da licitante
vencedora, durante a vigência contratual, declarando-se como única e exclusiva responsável
pelas referidas ações.
§8º - Na hipótese do MUNICÍPIO vir a ser condenada, solidária ou subsidiariamente em ações
reclamatórias trabalhistas, ambientais, etc., acima referidas, e se o contrato estiver vigente, o
valor da referida condenação será deduzido do valor das faturas vincendas e desde que não
haja possibilidade de composição entre as partes, visando o reembolso da importância
despendida pelo MUNICÍPIO, a título de condenação trabalhista solidária ou subsidiária, o
MUNICÍPIO utilizará o direito de regresso, em ação própria a ser intentada contra a licitante
vencedora, sendo que desde já a mesma expressa sua concordância com as duas hipóteses
previstas neste item.
§9º - Os documentos de cobrança indicarão, obrigatoriamente, o número do contrato e da(s)
Nota(s) de Empenho emitida(s) pelo MUNICÍPIO que cubra(m) a execução dos
serviços/fornecimentos.
§10º - A Contratada se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, em
compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação, conforme exigência contida no art. 55, inciso XIII, da Lei n.º
8.666/93.
CLAUSULA SÉTIMA - DA REVISÃO DE PREÇOS – Os preços contratados somente poderão
ser revisados desde que a Secretaria de Obras autorize.
CLAUSULA OITAVA - DA INEXECUÇÃO DO CONTRATO - Em caso de inadimplemento de
suas obrigações contratuais, ficará a CONTRATADA sujeita às penalidades previstas no
Capítulo III- Seção V da Inexecução e da Rescisão dos Contratos da Lei 8666/93, sem prejuízo
da responsabilidade civil e criminal.
PARAGRAFO PRIMEIRO – Além do disposto no caput desta cláusula, a inexecução total ou
parcial do ajuste, caracterizará o descumprimento das obrigações assumidas, ficando a
CONTRATADA sujeita, além da Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato,
ficando a critério da Prefeitura Municipal, à:
a) Multa de 0,1% (um décimo por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor total
do contrato.
b) Multa de 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor total do contrato, por dia subsequente
ao trigésimo dia de atraso.
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PARAGRAFO SEGUNDO - A multa aplicada será descontada do valor a ser recebido (valor
total do contrato) pela CONTRATADA.
PARAGRAFO TERCEIRO - Se o valor da multa exceder ao do valor total do contrato, além da
perda deste valor, a CONTRATADA responderá pela sua diferença, que será descontada dos
pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou, ainda, se for o caso, cobrada
judicialmente.
CLAUSULA NONA - DA FISCALIZAÇÃO - A fiscalização dos serviços caberá diretamente a
Secretaria Municipal de Planejamento por intermédio de técnico do departamento de
engenharia da administração municipal, designado na forma do Art. 67 da Lei n.º 8.666/93, a
quem compete verificar se o Contratado está executando os serviços obedecendo ao contrato e
aos documentos que o integram.
§1º - A fiscalização terá poderes para agir e decidir perante a Contratada, inclusive rejeitando
serviços e materiais que estiverem em desacordo com o Contrato, com as Normas Técnicas da
ABNT e com a melhor técnica consagrada pelo uso. Obrigando-se desde já a Contratada a
assegurar e facilitar o acesso da Fiscalização aos serviços e a todos os elementos que forem
necessários ao desempenho de sua missão.
§2º - A Fiscalização terá plenos poderes para sustar qualquer serviço/fornecimento que não
esteja sendo executado dentro dos termos do Contrato, dando conhecimento do fato a
Secretaria Municipal de Planejamento, responsável pelo acompanhamento do contrato.
§3º - Cabe à Fiscalização verificar a ocorrência de fatos para os quais haja sido estipulada
qualquer penalidade contratual. A Fiscalização informará ao setor competente quanto ao fato,
instruindo o seu relatório com os documentos necessários, e em caso de multa, a indicação do
seu valor.
§4º - Das decisões da Fiscalização, poderá a Contratada recorrer a Secretaria Municipal de
Planejamento, responsável pelo acompanhamento do contrato, no prazo de 10 (dez) dias úteis
da respectiva comunicação.
§5º - A empresa licitante vencedora ficará obrigada a fornecer, as suas expensas, os serviços e
produtos que vierem a ser recusado.
CLAUSULA DÉCIMA - DO RECEBIMENTO - A obra objeto deste contrato serão recebidos de
acordo com o disposto nos Arts. 73 a 76 da Lei 8.666/93 com a redação determinada pela Lei
no 8.883/94.
§ÚNICO - Será o Objeto deste contrato considerado recebido como definitivo, após vistoria pelo
Departamento de Engenharia do Município, que comprove a adequação do objeto aos termos
contratuais, observados o disposto no Art. 69 da Lei 8.666/93.
CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO - A rescisão do presente contrato será
efetuada conforme disposto no Capítulo III- Seção V- Da Inexecução e da Rescisão dos
Contratos, Arts. 77 a 80 da Lei nº 8.666/93.
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - Fica estabelecido que a CONTRATADA não pode transferir,
no todo ou em parte, a execução do objeto deste contrato.
CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA EXECUÇÃO DO CONTRATO - Este contrato deverá ser
executado fielmente pelas partes, ficando ciente a CONTRATADA das estipulações contidas
nos Arts. 69 a 71 da Lei 8.666/93.
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CLAUSULA DÉCIMA QUARTA - OUTROS ENCARGOS E OBRIGAÇÕES DA
CONTRATADA/INCIDÊNCIAS FISCAIS - Além dos encargos assumidos em outras cláusulas
deste contrato, a CONTRATADA, sem alteração dos preços estipulados neste instrumento,
obriga-se a:
§1º. Assumir integral responsabilidade por todos os ônus e obrigações concernentes à
legislação tributária, trabalhista, securitária e previdenciária, os quais correrão por sua conta
exclusiva.
§2º. Pagar todos os tributos ou encargos legais devidos em decorrência deste contrato.
1. Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, após a assinatura do
contrato, de comprovada repercussão nos preços contratados, ensejará a revisão destes, para
mais ou para menos, conforme o caso.
2. Ficam excluídos da hipótese referida no item anterior, tributos ou encargos legais que, por
sua natureza jurídico tributária (impostos diretos e/ou pessoais) não reflitam diretamente nos
preços do objeto contratual.
§3º. Providenciar as licenças porventura necessárias à execução dos serviços ora contratados,
ficando a seu cargo as respectivas despesas.
§4º. Fornecer toda a mão de obra, sem qualquer vinculação empregatícia com o MUNICÍPIO,
bem como todos os materiais, equipamentos, inclusive os EPI - equipamentos de proteção
individual e os instrumentos necessários à execução dos serviços contratados.
§5º. Constituem obrigações da CONTRATADA, ainda, as demais atribuições
responsabilidades estabelecidas no Edital, na condição de vencedora do certame.

e

CLAUSULA DÉCIMA QUINTA – RESPONSABILIDADE - A CONTRATADA será responsável, na
forma da lei, por quaisquer danos ou prejuízos provenientes de vícios e/ou defeitos na execução
dos serviços contratados.
§1º. Correrão por conta da CONTRATADA às despesas que tiverem de ser feitas, por ela ou
pelo MUNICÍPIO, para reparação desses danos ou prejuízos.
§2º. Não serão indenizados os prejuízos que possam advir de erro, de qualquer equívoco da
proposta ou de má administração da CONTRATADA.
§3º. A CONTRATADA é a única responsável pela procedência dos serviços que vier a utilizar
na construção da pavimentação.
CLAUSULA DÉCIMA SEXTA - DO DANO MATERIAL OU PESSOAL - A CONTRATADA será
responsável por qualquer dano, material ou pessoal, causado a terceiros ou à PREFEITURA
MUNICIPAL DE SANTANA, durante a execução da obra contratados ou em decorrência deles.
CLAUSULA DÉCIMA SÉTIMA - ENCERRAMENTO DO CONTRATO - Concluídos os serviços
Página 5 de 23

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: IMK5DJEXJGHABZWKYHAJFQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Santana

Quarta-feira
8 de Junho de 2022
31 - Ano V - Nº 982

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA
CNPJ: 13.913.140/0001-00

objeto deste contrato, a CONTRATADA solicitará através da Fiscalização, a aprovação dos
mesmos. O MUNICÍPIO fará na ocasião, as observações que julgar necessárias, rejeitando os
serviços que não tenham sido executados a contento nos termos estabelecidos neste
instrumento. Ocorrendo esta hipótese, será dado um prazo para que a CONTRATADA, às suas
expensas, complete ou refaça os serviços rejeitados. Aceitos os serviços, o MUNICÍPIO emitirá
Termo de Encerramento Físico do Contrato, que possibilitará a liberação da garantia.
CLAUSULA DECIMA OITAVA - Este contrato regular-se-á pelas suas cláusulas e pelas
disposições contidas na Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.
CLÁUSULA DÉCIMA NONA - A contratada reconhece os direitos da Administração em caso de
rescisão administrativa prevista no Art.77 da Lei nº 8.666/93.
CLÁUSULA VIGÉSIMA – É obrigação da CONTRATADA manter, durante toda a execução do
contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas na licitação.
CLAUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DO FORO - Fica eleito o foro da cidade da Santana Bahia, para dirimir dúvidas ou questões oriundas do presente Contrato, renunciando as partes a
qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E, por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento contratual em 03 (três)
vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas.

SANTANA-Ba, ........de ............de 2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA
Contratante

Contratada

Testemunhas:
1–
2–
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ANEXO IV
TOMADA DE PREÇO Nº 010TP/2022.

MODELO DE PROCURAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO
Por este instrumento particular de Procuração, a (Razão Social da Empresa), com sede (endereço
completo da matriz), inscrita no CNPJ/MF sob n.º ____ e Inscrição Estadual sob n.º___, representada
neste ato por seu(s) (qualificação(ões) do(s) outorgante(s)) Sr(a)_________________, portador(a) da
Cédula de Identidade RG n.º_______ e CPF n.º___________, nomeia(m) e constitui(em) seu bastante
Procurador o(a) Sr(a)..., portador(a) da Cédula de Identidade RG n.º _____ , CPF n.º______, a quem
confere(imos)

amplos

poderes

para

representar

a

(Razão

Social

da

Empresa)

perante

__________________(indicação do órgão licitante), no que se referir a TOMADA DE PREÇOS N.º
010TP/2022, com poderes para tomar qualquer decisão durante todas as fases da TOMADA DE
PREÇOS, inclusive apresentar DECLARAÇÃO DE QUE A PROPONENTE CUMPRE OS REQUISITOS
DE HABILITAÇÃO, os envelopes PROPOSTA DE PREÇOS e DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO em
nome da Outorgante, confessar, transigir, firmar compromisso ou acordos, receber e dar quitação,
desistir expressamente da intenção de interpor recurso administrativo ao final de cada etapa do
processo licitatório durante a sessão, manifestar-se imediata e motivadamente sobre a intenção de
interpor recurso administrativo ao final de cada etapa do processo licitatório durante a sessão, assinar a
ata da sessão, prestar todos os esclarecimentos solicitados pela Comissão Permanente de Licitação,
enfim, praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome da Outorgante.
A presente Procuração é válida até o dia _______________ .

_____________ (UF), ______ de ___________ de 2022.

Nome da empresa
Representante
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RG/CPF

Anexo V
TOMADA DE PREÇO Nº 010TP/2022
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE MENOR TRABALHADOR

_____________________________________________(nome

da

empresa),

CNPJ

nº

___________________/____-__, sediada à Rua/Avenida ____________________, n.°___ , por
intermédio do seu representante legal o Sr. ____________________________, portador da
carteira

de

identidade

n.º

________________

SSP

_____,

e

do

CPF

n.º

_______________________, DECLARA, para os fins do disposto no inciso V do Art. 27 da Lei
n.º 8.666, de 21 de Junho de 1.993, acrescido pela Lei n.º 9.854, de 27 de outubro de 1.999,
que não emprega menor de 18 (Dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não
emprega menor de 16 (Dezesseis) anos.
SANTANA (BA), ______ de ___________ de 2022.

Nome da empresa
Representante
RG/CPF
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ANEXO VI
DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

Declaramos para os devidos fins da Tomada de Preços n.º010TP/2022 e sob
penas da Lei, que não estamos impedidos de licitar e/ou contratar com a Prefeitura
Municipal de SANTANA ou com a Administração Pública, nos termos do art. 87, incisos III
e IV da Lei 8.666/93.
Por ser a máxima expressão da verdade e para que surta seus efeitos legais,
afirmo a presente.

SANTANA (BA), ______ de ___________ de 2022.

Nome da empresa
Representante
RG/CPF
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ANEXO VII
DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins e em especial para a licitação na
modalidade Tomada de Preços n.º010TP/2022, que recebemos toda documentação da
licitação em tela, e, de que tomamos conhecimento de todas as informações e das
condições objeto desta licitação.
Por ser a máxima expressão da verdade e para que surta seus efeitos legais,
afirmo a presente.
SANTANA (BA), ______ de ___________ de 2022.

Nome da empresa
Representante
RG/CPF

Página 10 de 23

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: IMK5DJEXJGHABZWKYHAJFQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
8 de Junho de 2022
36 - Ano V - Nº 982

Santana

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA
CNPJ: 13.913.140/0001-00

ANEXO VIII

DECLARAÇÃO
Tomada de Preços n.º010TP/2022
Declaramos que:
a) Aceitamos todas as condições do presente edital, e das especificações que farão
parte integrante do Contrato independentemente de sua transcrição;
b) Não nos encontramos declarada inidônea perante qualquer poder Público Federal,
Estadual e Municipal;
c) Forneceremos a documentação complementar que lhe for solicitado;
d) Forneceremos nos locais de execução, todos os equipamentos, máquinas, mão-deobra e materiais compatíveis com o objeto da licitação;
e) Responderemos pela veracidade das informações constantes dos documentos de
habilitação e proposta que apresentar, sob pena de rescisão contratual,
indenização por perdas e danos e responsabilidade penal.
Por ser a máxima expressão da verdade e para que surta seus efeitos legais,
afirmo a presente.
SANTANA (BA), ______ de ___________ de 2022.

Nome da empresa
Representante
RG/CPF
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ANEXO IX

DECLARÇÃO DE VISITA TÉCNICA AO LOCAL DAS OBRAS

Declaramos para os devidos fins e em especial para a licitação na
modalidade Tomada de Preços n.º010TP/2022, que visitamos os locais onde será
executado

a

Obra

de

Pavimentação

da

Avenida

Manoel

Novais,

sede

do

Município de Santana – Bahia, objeto desta licitação, e que temos pleno conhecimento de

suas condições.
Por ser a máxima expressão da verdade e para que surta seus efeitos legais,
afirmo a presente.
SANTANA (BA), ______ de ___________ de 2022.

Nome da empresa
Representante
RG/CPF
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Anexo X
Declaração de Renúncia - Fase Habilitação
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N.º 010TP/2022

À COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA _____________________ - BA

A

empresa

_______________________________,

inscrita

no

CNPJ

sob

o

n.º

____________________________, participante da licitação modalidade TOMADA DE PREÇOS
Nº.010TP/2022, por seu representante legal, senhor(a) __________________, inscrito no CPF
sob o n.º _____________ e R.G. n,º __________________, declara, na forma e sob as penas
impostas pela Lei n. º 8.666/93, de 21 de Junho de 1.993, obrigando a empresa que representa
que não pretende recorrer da decisão da Comissão de Licitação, que julgou os documentos de
habilitação, renunciando, expressamente, ao direito de recurso da fase habilitatória e ao
respectivo prazo e concordando com o prosseguimento do procedimento licitatório, passandose à abertura dos envelopes de proposta de preço dos proponentes habilitados.
_______________ , em _____ , de _____________ , de 2022.

Nome da empresa
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Representante
RG/CPF

Anexo XI
Declaração de Renúncia - Fase Julgamento.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N.º 010TP/2022

À COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA _____________________ - BA

A

empresa

_______________________________,

inscrita

no

CNPJ

sob

o

n.º

____________________________, participante da licitação modalidade TOMADA DE PREÇOS
Nº.010TP/2022, por seu representante legal, senhor(a) __________________, inscrito no CPF
sob o n.º _____________ e R.G. n,º __________________, declara, na forma e sob as penas
impostas pela Lei n. º 8.666/93, de 21 de Junho de 1.993, obrigando a empresa que representa
que não pretende recorrer da decisão da Comissão de Licitação, que julgou as Propostas de
Preços, renunciando, expressamente, ao direito de recurso da fase julgamento das propostas e
ao respectivo prazo e concordando com o prosseguimento do procedimento licitatório.

_______________ , em _____ , de _____________ , de 2022.
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Nome da empresa
Representante
RG/CPF

ANEXO XII
GUIA DE RETIRADA DE EDITAL

GUIA DE RETIRADA DE
EDITAL

EDITAL N.º 010TP/2022
(TOMADA DE PREÇOS)

Documentos Constitutivos
EDITAL Nº. 010TP/2022
Anexo I – Modelo da Proposta;
Anexo II – Planilha orçamentária de Preços Máximos e Outras Planilhas;
Anexo III - Minuta do Contrato;
Anexo IV – Carta de Credenciamento;
Anexo V - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE MENOR TRABALHADOR.
Anexo VI – Declaração de Idoneidade
Anexo VII – Declaração de recebeu os documentos, e, de que tomou conhecimento de todas as
informações e das condições objeto desta licitação
ANEXO VIII - DECLARAÇÃO
ANEXO IX - DECLARÇÃO DE VISITA TÉCNICA AO LOCAL DAS OBRAS
ANEXO X – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
ANEXO XI – Declaração de Renúncia - Fase Habilitação;
ANEXO XII- Declaração de Renúncia - Fase Julgamento;
ANEXO XIII – Guia de Retirada do edital.
OBJETO: Constitui a Obra de Pavimentação da Avenida Manoel Novais, sede do

Município de Santana – Bahia, em convênio nº607/2022 com o Governo do Estado da Bahia,
conforme projeto, memorial descritivo e planilha orçamentária anexos ao Edital.
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Dados para correspondência informados pela licitante

EMPRESA:
ENDEREÇO:
CIDADE:

CEP:

TELEFONE:
FAX:
CNPJ/CPF:
E-mail:
(O edital retirado nos sítios www.santana.ba.gov.br https://sai.io.org.br/ba/santana/site/diariooficial
Confirmo as informações constantes desta Guia e declaro ter retirado o edital no sitio acima
descrito.
Pela licitante:
______________________________________
Assinatura
D A T A:

______/______/______.

MEMORIAL DESCRITIVO

PROJETO DE EXTENSÃO E PAVIMENTAÇÃO DA AVENIDA
MANOEL NOVAES
SANTANA/BA
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REVISÃO 00:
FEVEREIRO/2022
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APRESENTAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Santana apresenta o projeto executivo para extensão e pavimentação da Av. Manoel
Novaes, localizadas na sede do município. A pavimentação a ser executada será de paralelepípedos de pedra
granítica, com drenagem superficial em sarjetas e passeio com acessibilidade para deficientes. O projeto apresenta os
seguintes itens: Projeto de Pavimentação, Levantamento Topográfico, Memorial Descritivo,
Especificações Técnicas, Planilha Orçamentária, Cronograma Fisico-Financeiro, Sinalização Viária,
Drenagem Superficial.

MARCO AURÉLIO DOS SANTOS CARDOSO

Prefeito Municipal
Santana – Ba
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INTRODUÇÃO / JUSTIFICATIVAS
No atual estágio de desenvolvimento urbano, gerado pôr consequências político- socioeconômicas, nota-se uma
relação de qualidade de vida diretamente ligado à situação física do lugar habitado.
A constante evolução do quadro populacional nos grandes centros, desencadeou um processo de desordenamento do
uso dos espaços.
É com o objetivo de atender a essa demanda de falta de infraestrutura que a Prefeitura desenvolveu um projeto de
pavimentação para atender à diversas ruas, atendendo a qualidade de vida de aproximadamente 1000 habitantes que
moram na localidade, melhorando assim não só o sistema viário como também a qualidade de vida da população direta e
indiretamente ligada, gerando diversos benefícios não só na área de transportes como saúde e comercio, eliminando
fontes causadoras dedoenças e incrementando o comércio local.

OBJETIVO / METAS
Como já foi dito, o objetivo do projeto é atender às necessidades básicas das comunidades envolvidas, gerando
melhores condições de vida a sua população.
Diversos fatores são influenciados com essas melhorias, como saúde, educação, comércio e outras atividades
econômicas.
Neste projeto serão atendidas diversas ruas com largura média variável, totalizando 15.356,83 m² de área a ser
pavimentada.

MEMORIAL DESCRITIVO
INTRODUÇÃO
A drenagem com pavimentação das ruas se dará obedecendo ao melhor sistema viário existente, obedecendo

também ao tipo de pavimentação existente nas demais ruas, criando assim uma continuidade e uniformidade entre a
nova área pavimentada e a antiga.
Outra preocupação observada se diz respeito aos níveis de implantação da pavimentação, obedecendo este aos
níveis existentes, evitando assim problemas com adaptações com cotas entre as ruas pavimentadas e as edificações.
O material utilizado para a pavimentação será o paralelepípedo. O fato de se tratar de um material já conhecido e
utilizado trará consequências positivas, evitando-se assim problemasoperacionais.
A pavimentação será feita obedecendo todas as especificações técnicas necessárias para a produção e instalação
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deste material, de modo a permitir o tráfego de qualquer tipo de veículo. Essa implantação se dará obedecendo
todas as etapas de execução desde a compactação do subleito, implantação do colchão de areia e assentamento dos
paralelepípedos, recebendo posteriormente um rejunte de cimentado em argamassa de areia e cimento.
SERVIÇOS PRELIMINARES
Barracão de obra
Será construído abrigo provisório para a guarda de materiais de obras.
Placa de Obra
Será instalada placa de obra obedecendo a área da placa licitada e a proporcionalidade indicada no Manual Visual
de Placas e Adesivos de Obra. A placa terá a dimensão de 3,00x2,00 metros.
Locação da obra
Execução dos serviços de locação dos eixos das ruas. Compreende também o nivelamento para determinar a altura
de cortes e aterros. Além da mão de obra do topógrafo para execução deste serviço, são necessários os seguintes
equipamentos: teodolito, nível, tripé, balizas, marcos, piquetes e trenas.
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA
Regularização do Subleito
Regularização é a operação destinada a conformar o leito estrada, quando necessário, transversal e
longitudinalmente, compreendendo cortes ou aterros até 0,20m de espessura. O que exceder a 0,20m será considerado
como terraplenagem. De um modo geral, consiste num conjunto de operações, tais como escarificarão, umedecimento ou
aeração, compactação, conformação, etc, de forma que a camada concluída atenda às condições de greide e seção
transversal indicados no projeto. Esta Especificação destina-se à regularização do subleito de vias a pavimentar, com
terraplenagem já concluída.
Corte e Aterro Compensado
Consiste no corte do material excedente com aproveitamento do material para o aterro conformando o greide de
terraplenagem. O aterro não deve exceder a camadas superiores a 20cm sem compactação. Os solos para os aterros
previrão de cortes existentes, devidamente selecionados. A substituição desses materiais selecionados por outros de
qualidade nunca inferior, quer seja por necessidade de serviço ou interesse do Executante, somente poderá ser
processada após prévia autorização da fiscalização. Os solos para os aterros deverão ser isentos de matérias orgânicas
e argilas orgânicas. O lançamento do material para a construção dos aterros deve ser feito em camadas sucessivas,
em toda a largura da seção transversal, e em extensões tais que permitam seu umedecimento e compactação de acordo
com o previsto nestas especificações gerais. Para o corpo dos aterros, a espessura da camada compactada não deverá
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ultrapassar de 0,30m. Para as camadas finais essa espessura não deverá ultrapassar de 0,20m.
PAVIMENTAÇÃO
Fornecimento e assentamento de meio fio
Escavação de Valas
Na abertura das valas deverá se evitar o acúmulo, por um longo período de tempo, do material e da guia na beira da vala,
sobretudo quando este acúmulo possa restringir ou impedir o livre trânsito de veículos e pedestres.
Em todos os locais deve-se usar escavação manual devido ao pequeno volume por metro linear, adotando
profundidade de 20 cm e largura de 20 cm.
O fundo da vala deverá ser de forma tal, que no assentamento das guias sejam apresente um desnível +12cm do greide
reto.
A Empreiteira será responsável por eventuais danos não descritos no memorial, causados a terceiros.
Os meios fios serão em peças pré-fabricadas, confeccionadas com concreto pré-fabricado dimensões 100x15x13x20cm
(comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas, e terão acompanhamento topográfico
para seu perfeito assentamento. Após assentados e nivelados, serão fixados uns aos outros por “bolas” de
concreto, rejuntados com argamassa de cimento e areia e reaterrados até uma altura 0,15 m com material de boa
qualidade. O rejuntamento será feito com argamassa de cimento e areia média no traço de 1:3. A altura final do
espelho do meio fio no lado pavimentado será de 0,15 m em toda extensão da obra. Serão previstos locais de
rebaixamento para atender a acessibilidade de deficientes e idosos.
Reaterro de Guias
Qualquer reaterro só poderá ser iniciado após a autorização da fiscalização a quem cabe antes examinar o alinhamento e
nivel, metragem e a instalação das peças. Na operação manual de compactação do reaterro todo cuidado deve ser
tomado para não danificar tubulações. Quando o material retirado da vala for inconveniente ao reaterro, deverá ser
substituído por outro de boa qualidade. Qualquer material excedente deve-se usar para aterro das calçadas.
Pavimentação de paralelepípedos sobre colchão de areia:
Os paralelepípedos devem ser assentados em fiadas, normalmente ao eixo da via, ficando a maior dimensão na
área da fiada. As juntas devem ser alteradas com relação às duas fiadas vizinhas, de tal modo que cada junta fique dentro
do terço médio do paralelepípedo vizinho.
Inicia-se com o assentamento da primeira fileira normal ao eixo, de tal maneira que uma coincida com o eixo da pista.
Sobre a camada de areia, assentam-se os paralelepípedos que deverão ficar colocados de tal modo que sua face
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superior fique cerca de 0,01 m acima do cordel. Em seguida o calceteiro golpeia os paralelepípedos com o martelo,
até que suas faces superiores fiquem ao nível do cordel. Terminando o assentamento deste primeiro
paralelepípedo, o segundo será colocado ao seu lado, tocando-o ligeiramente e formando, pelas irregularidades de
suas faces, uma junta. O assentamentodeste será idêntico ao do primeiro.
A fileira deverá progredir do eixo da pista para o meio-fio, devendo terminar junto à sarjeta.
A Segunda fileira será iniciada colocando-se o centro do primeiro paralelepípedo sobre o eixo da pista. Os demais
paralelepípedos são assentados como os da primeira fileira.
A terceira fileira deverá ser assentada de tal modo que a junta fique no prolongamento das juntas daprimeira fileira, as
da quarta no prolongamento da segunda, e assim por diante.
Deve-se ter o cuidado de empregar paralelepípedos de larguras aproximadamente iguais numa mesma fileira.
O rejuntamento dos paralelepípedos será efetuado logo que seja terminado o seu assentamento.
O intervalo entre uma e outra operação deverá ser o mais breve possível principalmente em locais de muita precipitação,
ou sujeitas a outras causas que possam danificar o calçamento já assentado, porém, ainda não fixado e protegido pelo
rejuntamento.
O rejuntamento deverá ser feito com argamassa de cimento e areia na proporção 1:3, em massa.
Sarjetas
Constituem-se em dispositivos de drenagem superficial com largura de 30 cm e espessura de 10 cm construídos
longitudinalmente e lateralmente às vias de tráfego e/ou às plataformas de taludes, com o objetivo de interceptar as águas
afluentes que porventura possam comprometer a estabilidade destes taludes, a integridade da pavimentação e até
mesmo a segurança do tráfego apresentam seção triangular.
Os dispositivos serão executados em concreto simples, com fck = 15 MPa. O início dos serviços se dará após o término
da execução de pavimentação na via anexa aos dispositivos ou dos serviços de terraplanagem, quando da ocorrência
de banquetas de escalonamento, aterros ou cortes.
Escavação e regularização da superfície de assentamento, deixando-a com a geometria do dispositivo a ser executado.
As operações serão feitas manualmente, podendo-se, opcionalmente, utilizar-se, para execução de valetas de proteção
de aterros ou cortes, retro-escavadeira ou valetadeira e lâmina de motoniveladora para sarjetas em pé de corte; –
marcação da localização das valetas, com guias de madeira para referência da concretagem; – espalhamento e
acabamento do concreto; – execução de juntas de dilatação a cada 12 m, preenchidas com cimento asfáltico aquecido; –
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as saídas d'água serão executadas conforme os próprios dispositivos, prolongando-se as suas extensões até que seja
atingindo um local apropriado para o deságue, o qual será protegido com enrocamento; – conforme as condições de
drenagem locais, as sarjetas e valetas também poderão desaguar em caixas de recepção, interligadas por
tubulações de concreto, as quais encaminharão as águas captadas ao seu destino final.
Rampas e piso tátil
Para a execução das rampas de acessos o meio-fio existente deverá ser rebaixado. As rampas serão em concreto com
acabamento convencional com espessura de 6cm moldada in loco conforme projeto de detalhamento apresentado.
Deverá ser instalada sinalização tátil de alerta nos rebaixamentos de calçadas, conforme projeto e seguindo as
recomendações da NBR 9050/04. O piso tátil de alerta poderá ser em concreto pré-moldado rejuntado com argamassa
ACII, cor amarelo, linha tátil alerta 40x40 cm, ou similar, poderá ser aceito pela fiscalização.
Nas Calçadas serão aplicados pisos táteis de direcionais com dimensão de 40x40cm rejuntados com argamassa ACII,
conforme planilha orçamentária e projeto de detalhamento apresentado.
Calçadas
Os serviços de calçamento devem ser precedidos de limpeza do terreno no qual será executada a calçada nas
dimensões indicadas em projeto, 1,20 metros de rolamento com 0,10 metros de espessura do complemento de bordo e
0,15 metros meio-fio, formado assim um passeio com largura total de 1,45 metros. Essa deve ser a largura padrão
adotada em todo projeto, conforme a perfil indicado em planta.
A superfície de fundação do calçamento deve ser devidamente regularizada, de acordo com a seção transversal do
projeto, apresentando-se lisa e isenta de partículas soltas ou sulcadas e ainda, não deve apresentar solos que
contenham substâncias orgânicas, e sem quaisquer problemas de infiltrações d'água ou umidade excessiva.
A regularização de base para calçamento é feita de cimento e areia grossa sem peneirar com traço 1:3 e espessura de
3,0 cm, o lastro dos calçamentos é constituído por pedra britada com espessura de 3 cm.
Será executado calçada em concreto com FCK=12Mpa, traço 1:3:5, com preparo mecânico. As dimensões da
calçada: largura de 1,45m e espessura de 0,06m.
Juntas Segundo a Associação Brasileira de Cimento Portland (ABCP), devem ser empregadas ripas de madeira com 1 cm
de espessura e com altura do revestimento (utilizar 12 cm altura para a ripa), ficando cravadas na base e dispostas
transversalmente às guias, espaçadas de no máximo 1,50 m.
Após a concretagem, as ripas ficam incorporadas no concreto, porém aparentes na superfície do passeio. Deve ser
utilizada uma junta longitudinal no centro da calçada por tratar-se de calçadas com mais de 1,45 m de largura.
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Sinalização de vias
Serão implantadas placas de sinalização e de identificação de ruas. As placas de identificação serãoesmaltadas nas
dimensões de 50x30. As placas de sinalização serão com pintura refletiva com dimensões de acordo com o projeto
de sinalização viária apresentado com diâmetro de 50 cm.
Limpeza final da obra
A construção será entregue inteiramente limpa, de modo a retirar todas os resíduos, restos de obra e quaisquer sujeiras
provenientes dos materiais ou decorrentes da própria execução da obra.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS
Destinada à pavimentação à paralelepípedos de caminhos, ruas e praças, incluindo preparação do subleito e
assentamento de meio-fio.
1 - MEIO-FIO
1.1- Definição
Peças (guias) de concreto pré-moldadas e dimensões específicas, alinhadas segundo o greide de via pública, destinadas a
conter e proteger o bordo do pavimento, criar o ressalto protetor dos passeios, e assim oferecer o espaço à sarjeta.
1.2- Rampas de acessibilidade
As rampas serão moldadas in loco juntamente com execução da calçada nas dimensões especificadas em projeto.
PAVIMENTAÇÃO À PARALELEPÍPEDO (Paralelo)

1 - DISPOSIÇÕES ESPECIAIS (GEOMÉTRICAS)
a) ASSENTAMENTO EM TRECHOS RETOS
Inicia-se com o assentamento da primeira fileira, normal ao eixo, de tal maneira que uma junta coincida com o eixo da pista.
A fileira deverá progredir do eixo da pista para o meio-fio, devendo-se terminar junto a este.
A segunda fileira será iniciada colocando-se o centro do primeiro paralelepípedo sobre o eixo da pista.
Os demais paralelepípedos serão assentados como os da primeira fileira.
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A terceira fileira deverá ser assentada de tal modo que a sua junta fique no prolongamento das juntas da primeira fileira; os da
quarta, no prolongamento dos da segunda e assim por diante.
b) EM JUNÇÃO DE TRECHOS RETOS
Quando se tiver que fazer a junção de dois trechos de paralelepípedos, executados separadamente, de modo tal que suas fileiras
não se apresentem perfeitamente paralelas, formando então um triângulo, deve-se arrancar um certo comprimento de
paralelepípedos, escolher os maiores e assentar os mesmos no trecho onde o espaçamento é maior, sucessivamente, até
fechar a brecha. Deve-se arrumar as fileiras de maneira que se evite a colocação de paralelepípedos com formato triangular.
c) EM ALARGAMENTOS DE RUAS
Devem ser assentados prolongando-se normalmente as fileiras de paralelepípedos;
d) EM CURVAS
Nas curvas de grande raio, pela escolha dos tamanhos dos paralelepípedos e pela ligeira modificação da espessura da junta
transversal, manter-se-ão as fileiras normais ao eixo da pista.
e) EM CRUZAMENTOS
1º - No paralelogramo formado pelos prolongamentos dos alinhamentos dos bordos das duas pistas que se cruzam, as fileiras
mestras devem ser colocadas com forma de V, cujos vértices se encontram no centro desse paralelogramo e cujos lados são:
um, paralelo à diagonal maior; o outro, paralelo à perpendicular traçada do centro sobre essa diagonal.
2º - Quando as quinas dos cruzamentos forem quebradas ou arredondadas, na figura triangular formada na pista, as fileiras devem
ser também assentadas em V, sendo que o V maior, formado pelas duas primeiras fileiras, terá seu vértice coincidindo com a
interseção dos alinhamentos que formam a quina.
f) EM ENTRONCAMENTOS
Na pista principal, o calçamento deverá continuar sem modificações no seu arranjo; na secundária, o assentamento seguirá
da mesma forma, até encontrar o alinhamento do bordo da pista principal.

2 - EXECUÇÃO
2.1 - Na primeira operação, espalha-se um colchão de areia, que servirá de acomodação para osparalelos,
cuja espessura deverá ser tal que, somada à altura do paralelo, resulte em no máximo 0,20m.
2.2 - Os paralelos serão assentados normalmente ao eixo da pista.
2.3 - Ao fim de cada jornada diária de trabalho se caracterizará pelo cimentado do trecho de paralelos assentados,
conforme seguintes operações:
x

umedecimento da área trabalhada;

Página 25 de 23

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: IMK5DJEXJGHABZWKYHAJFQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
8 de Junho de 2022
51 - Ano V - Nº 982

Santana

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA
CNPJ: 13.913.140/0001-00

x
x

correção das irregularidades pronunciadas;
por fim, novamente umedecido, deverá ser imediatamente rejuntado com argamassacimento e
areia, traço 1:3.

3 - MATERIAIS
a) Paralelepípedo
É peça de granito ou outra rocha, com forma de paralelepípedo retangular, sendo desejável as dimensões: 20cm (comprimento) x
12cm (largura) x 10cm (altura). Ou dimensão similar.
As rochas das quais serão extraídos, deverão ser de grã média ou fina, homogêneas, sem fendilhamentos e sem alterações,
e apresentarem boa dureza e tenacidade.
As peças deverão se aproximar da forma prevista (dimensões), com faces planas, sem saliências e reentrâncias
acentuadas, principalmente a face que irá constituir a superfície de rolamento.
b) Areias
Podem ser de rio ou de cava. Devem ser constituídas de partículas limpas, duras e duráveis, de preferência silicosas, isentas de
torrões de argila ou materiais vegetais. (raízes, etc.)
c) Cimento
Cimento Portland comum.

4 – CONTROLES
As juntas longitudinais e transversais dos paralelos não deverão exceder a 1,5cm;
Através de sondagem em pontos diversos do pavimento, sua espessura (colchão de areia acrescido da altura do
paralelo), não deverá diferir de + 5% da espessura do projeto;

SINALIZAÇÃO VIÁRIA
1. APRESENTAÇÃO
Apresenta-se a seguir o Projeto de Sinalização Vertical, como parte integrante do projeto de pavimentação, a ser
implantado na sede do município, cujo objetivo é melhorar o sistema viário que será implantado, facilitando a fluidez do
trânsito entre os logradouros da comunidade, aumentando a segurança e melhorando as condições de vida da
população local.

2. PROJETO
O objetivo principal deste projeto é melhorar o sistema viário existente, na sede do município de Itajuípe, conforme planta anexa,
que será pavimentada com paralelepípedo.
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Para elaboração deste projeto foram realizados estudos que verificaram o volume de trânsito, o sentido de circulação
prioritário e as necessidades de sinalizações de regulamentação, advertência e orientação.

3. DESENVOLVIMENTO
Após a realização dos estudos, nas áreas a serem pavimentadas, constatou-se volume baixo de veículos e uma área pouco
povoada. O tipo de pavimentação que será adotado, paralelepípedo, torna inviável a sinalização horizontal, sendo adotadas
apenas linhas mestras no paralelepípedo para a divisão das pistas de rolamento, de acordo com o detalhe anexo. Quanto à
sinalização vertical, mostrou-se necessário a adoção da sinalização de regulamentação que será implantada de acordo com as
plantas deste projeto.

4. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
4.1. SINALIZAÇÃO VERTICAL
A sinalização vertical é um subsistema da sinalização viária, que se utiliza de sinais apostos sobre placas fixadas na posição
vertical, ao lado ou suspensas sobre a pista, transmitindo mensagens de caráter permanente ou, eventualmente, variável,
mediante símbolos e/ou legendas preestabelecidas e legalmente instituídas. A sinalização vertical tem a finalidade de fornecer
informações que permitam aos usuários das vias adotarem comportamentos adequados, de modo a aumentar a segurança,
ordenar os fluxos de tráfego e orientar os usuários da via.
A sinalização vertical é classificada segundo sua função, que pode ser de:
x Regulamentar as obrigações, limitações, proibições ou restrições que governam o uso da via;
x

Advertir os condutores sobre condições com potencial risco existentes na via ou nas suas
proximidades, tais como escolas e passagens de pedestres;

x

Indicar direções, localizações, pontos de interesse turístico ou de serviços e transmitir mensagens
educativas, dentre outras, de maneira a ajudar o condutor em seu deslocamento.

Os sinais possuem formas padronizadas, associadas ao tipo de mensagem que pretendetransmitir (regulamentação,
advertência ou indicação).
4.1.1. MATERIAIS DAS PLACAS
Os materiais mais adequados para serem utilizados como substratos para a confecção das placas de sinalização são o aço
chapa 16 e postes em aço galvanizado 2.1/2x3.6 m. Os materiais mais utilizados para confecção dos sinais são as tintas e
películas. As tintas utilizadas são: esmalte sintético, fosco ou semifosco ou pintura eletrostática.
As películas utilizadas são: plásticas (não retrorrefletivas) ou retrorrefletivas dos seguintes tipos: de esferas inclusas, de
esferas encapsuladas ou de lentes prismáticas, a serem definidas de acordo com as necessidades de projeto.
Os materiais utilizados devem possuir propriedades físicas e químicas que garantam as características essenciais do sinal,
durante toda sua vida útil, em quaisquer condições climáticas, inclusive após execução do processo de manutenção.
Em função do comprometimento com a segurança da via, não deve ser utilizada tinta brilhante ou películas retrorrefletivas do
tipo “esferas expostas”. O verso da placa deverá ser na cor preta, fosca ou semifosca.
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4.1.2. SUPORTE DAS PLACAS
Os suportes devem ser dimensionados e fixados de modo a suportar as cargas próprias das placas e os esforços sob a ação do
vento, garantindo a correta posição do sinal.
Os suportes devem ser fixados de modo a manter rigidamente as placas em sua posição permanente e apropriada, evitando que
sejam giradas ou deslocadas.
Para fixação da placa ao suporte devem ser usados elementos fixadores adequados de forma a impedir a soltura ou
deslocamento da mesma.
O material utilizado para a confecção dos suportes deve ser aço galvanizado 2.1/2x3.6m
Exemplos de suportes:

Em determinados casos as placas podem ser fixadas em suportes existentes usados para outros fins, tais como, postes de
iluminação, colunas ou braços de sustentação de grupos semafóricos.
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Por questão de segurança e visibilidade é recomendável, quando possível, que a estrutura de viadutos, pontes e passarelas
seja utilizada como suporte dos sinais, mantida a altura livre destinada à passagem de veículos.
Os suportes devem possuir cores neutras e formas que não interfiram na interpretação do significado do sinal. Não devem
constituir obstáculos à segurança de veículos e pedestres.
Para sinais usados temporariamente, os suportes podem ser portáteis ou removíveiscom características de forma e peso que
impeçam seu deslocamento.
4.1.3. POSICIONAMENTO NA VIA
A regra geral de posicionamento das placas de sinalização, consiste em colocá-las nolado direito da via no sentido do fluxo
de tráfego que devem regulamentar, exceto nos casos específicos.
As placas de sinalização devem ser colocadas na posição vertical, fazendo um ângulo de 93º a 95º em relação ao sentido do
fluxo de tráfego, voltadas para o lado externo da via. Esta inclinação tem por objetivos assegurar boa visibilidade e leitura dos
sinais, evitando o reflexo especular que pode ocorrer com a incidência de faróis de veículos ou de raios solares sobre a placa.

4.1.3.1. EM VIAS URBANAS
A borda inferior da placa ou do conjunto de placas colocada lateralmente à via deve ficar a uma altura livre entre 2,0 e 2,5 metros
em relação ao solo, inclusive para a mensagem complementar, se esta existir.
As placas assim colocadas se beneficiam da iluminação pública e provocam menor impacto na circulação dos pedestres,
assim como ficam livres do encobrimento causado pelos veículos.
Para as placas suspensas a altura livre mínima deve ser de 4,6 metros.
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O afastamento lateral das placas, medido entre a borda lateral da mesma e da pista, deve ser, no mínimo, de 0,30 metros para
trechos retos da via, e 0,40 metros nos trechos em curva.
Nos casos de placas suspensas, devem ser considerados os mesmos valores medidos entre o suporte e a borda da pista.

A colocação de placas laterais em vias de trânsito rápido, com características semelhantes às vias rurais, poderá ser efetuada
da mesma forma à aplicada nestas últimas, desde que não obstrua a eventual circulação de pedestres.
4.1.3.2. EM VIAS RURAIS
As placas devem ser implantadas com 1,2 m de altura, a contar da borda inferiorda placa à superfície da pista de rolamento.
Para as placas suspensas a altura livre mínima deve ser de 5,5 m.

As placas devem ser implantadas com um afastamento mínimo de 1,2 m do bordoexterno do acostamento, ou pista, quando
este não existir.
Em via com dispositivos de proteção contínua (defensas ou barreiras) o afastamento lateral deve ser 0,80 m a contar do
dispositivo.
Para placas suspensas o afastamento deve ser 1,80 m entre o suporte e o bordo externo do acostamento ou pista.
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1. DIAGRAMAÇÃO DOS SINAIS
As dimensões das placas são projetadas de acordo com as normas de legibilidade, que estão diretamente
relacionadas com as velocidades permitidas na via, logo as placas, de acordo com a sua função, a serem utilizadas
neste projeto devem seguir estritamente as dimensões e os formatos contidos neste projeto.

2. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
2.1. Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito – Vol. I;
2.2. Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito – Vol. II;
2.3. Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito – Vol. III;
2.4. Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito – Vol. IV;
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MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES
TÉCNICAS

PONTES PRÉ-MOLDADEAS
AV. MANOEL NOVAES

REVISÃO 00:
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APRESENTAÇÃO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA apresenta o projeto executivo para execução de
PONTES PRÉ-MOLDADA, a serem construídas nas extensões da Av. Manoel Novaes, na sede do
município. As pontes a serem executadas serão compostas por ombreiras em pedra argamassada e peças prémoldadas conforme projeto apresentado. O projeto apresenta os seguintes itens: PROJETO DE
INFRAESTRUTURA, MEMORIAL DESCRITIVO, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PLANILHA
ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO.

DANIEL SANTOS ARAÚJO
Engenheiro Civil
CREA - BA 72.539 D
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1. CAPACIDADE TÉCNICA PROFISSIONAL
Os profissionais responsáveis pela execução deverão apresentar atestado técnico profissional dosseguintes serviços:
x

Alvenaria de embasamento de pedras;

x

Estrutura em concreto armado pré-moldado;

2. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
2.1. Normas e Disposições Gerais Todos os serviços a serem executados, deverão ser baseados nos desenhos do
projeto em anexo a este memorial e no desenvolvimento do projeto final executivo, tanto no que diz respeito às cotas de
assentamento das estruturas, vãos da estrutura e às tensões admissíveis requeridas para o terreno.
2.1.1. Aterros e Reaterro Os solos para aterro e reaterro deverão ser criteriosamente selecionados, isentos de materiais
rochosos, orgânicos ou entulhos. Para controle da compactação de solos coesivos deverá ser empregado o método do
DNER-4764.
2.1.2. Especificação de Concreto Magro Entende-se como concreto magro ao concreto de regularização do fundo de cavas,
que serve de suporte do concreto estrutural.
2.1.3. Especificação de normas de referência utilizada Fixar as condições exigíveis para a execução e recebimento de
concretos, argamassas e caldas de cimento.
Deve-se seguir as seguintes normas NBR:
x DNER-EM 034/97 - Água para concreto.
x DNER-EM 036/95 - Recebimento e aceitação de cimento Portland comum e Portland de alto forno.
x DNER-EM 037/97 - Agregado graúdo para concreto de cimento.
x DNER-EM 038/97 - Agregado miúdo para concreto de cimento.
x ABNT NBR - 5738/2015 - Moldagem e cura de corpos-de-prova cilíndricos ou prismáticos de Concreto.
x ABNT NBR - 5746/1977 - Análise química de cimento Portland - determinação do enxofre na forma desulfeto.
x ABNT NBR – 5739/2007 - Ensaio de compressão de corpos de prova cilíndricos.
x ABNT NBR – 6120/1980 – Cargas para o cálculo de estruturas de edificações.
x ABNT NBR - 5750/1992 - Amostragem de concreto fresco.
x ABNT NBR - 6118/2014 - Projeto e execução de obras de concreto armado.
x ABNT NBR - 6122/2010 – Projeto e execução de fundações.
x ABNT NBR - 6123/1988 – Forças devidas ao vento em edificações.
x ABNT NBR - 7187/2003 - Projeto e execução de pontes de concreto armado e protendido.
x ABNT NBR - 7188/2013 - Carga móvel rodoviária e de pedestres em pontes, viadutos, passarelas e outras estruturas.
x ABNT NBR - 7212/2012 - Execução de concreto dosado em central.
x ABNT NBR - 7223/1992 - Concreto - determinação da consistência pelo abatimento do tronco de cone.
x ABNT NBR - 7480/2007 - Aço destinado a armaduras para estruturas de concreto armado – Especificação.
x ABNT NBR - 7681/2013 - Calda de cimento para injeção.
x ABNT NBR - 7682/1983 - Calda de cimento - determinação do índice de fluidez.
x ABNT NBR - 7683/1983 - Calda de cimento - determinação dos índices de exsudação e expansão.
x ABNT NBR - 7684/1983 - Calda de cimento - determinação da resistência à compressão.
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x ABNT NBR - 8681/2003 - Ações e segurança nas estruturas – Procedimento.
x ABNT NBR - 8953/2015 - Concreto para fins estruturais - classificação por grupos de resistência.
x ABNT NBR - 9062/2006 - Projeto e execução de estruturas de concreto pré-moldado.
x ABNT NBR - 9606/1992 - Determinação da consistência pelo espalhamento do tronco de cone.
x ABNT NBR - 10839/1989 - Execução de obras de arte especiais em concreto armado e protendido.
x ABNT NBR - 12655/2015 - Preparo, controle e recebimento do concreto.
x Manual de Construção de Obras de Arte Especiais - DNER, 1996.
3. SERVIÇOS INICIAIS
3.1. Barracão de Obra e Instalações Provisórias
3.1.1. Barracão de Obra
O Executante deverá prover-se de um galpão com no mínimo 15,00 m², assoalhado com tábuas brutas de pinus, paredes em
chapas compensadas resinadas de 12 mm, ou tábuas de pinus, cobertura em chapas de zinco, para servir de depósito
de materiais e escritório de obra. Poderá ser utilizado um container em chapas de aço para substituir o barraco de
obra.
3.1.2. Instalação Provisória de Luz e Força
O Executante deverá prover-se da luz e força necessária ao atendimento dos serviços da obra, ligando seu ponto de força à
rede pública, atendendo as prescrições da NR-18, ou utilizando gerador de energia.
3.1.3. Instalações Sanitárias Provisórias
As instalações sanitárias provisórias para seus operários serão providenciadas pelo Executante. Sendo no mínimo uma
unidade sanitária de 1,50m². A construção, localização e condições de manutenção destas instalações sanitárias
deverão garantir condições de higiene, atendendo as exigências mínimas da saúde pública, como também serão de ordem a
não causar quaisquer inconvenientes às construções próximas ao local da obra.
3.2. Locação e Implantação da Obra
A obra deverá ser locada, de acordo com a planta de implantação, onde constam os pontos de referência de nível. Os
níveis marcados na Planta de Implantação deverão ser rigorosamente obedecidos. E devendo ser definidos com a
utilização de topografo.
3.3. Placa de Obra
O Executante construirá ”porta-placa”, no qual serão colocadas as placas para identificação da obra de acordo com
as exigências do contratante, e das placas exigidas pela legislação profissional vigente, conforme art. 16 da
resolução n.º 218 do CREA.
3.4. Mobilização e Desmobilização
3.4.1. Limpeza Permanente da obra e remoção de entulhos
A obra será mantida limpa, sendo o entulho transportado para locais apropriados, onde será utilizado como aterro, se for o
caso. Durante a execução da obra, deverão ser removidos periodicamente os entulhos de obra, mantendo
perfeitas
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condições de tráfego os acessos à obra, tanto para veículos como para pedestres. É de responsabilidade de o
Executante dar solução adequada ao lixo do canteiro.
3.4.2. Maquinas e equipamentos de segurança e andaimes
Caberá ao Executante o fornecimento de todas as máquinas, tais como betoneiras, guinchos, serras, vibradores,
geradores, retro-escavadeiras, escavadeiras, caminhões, etc., necessárias à boa execução dos serviços, bem como dos
equipamentos de segurança (botas, capacetes, cintos, óculos, extintores, etc.) necessários e exigidos pela Legislação
vigente. Equipamentos para os funcionários podem executar todos os serviços necessários para a conclusão da obra. Serão
obedecidas todas as recomendações com relação à segurança do trabalho contidas nas normas reguladoras relativas ao
assunto, como NR-6 Equipamentos de Proteção Individual, NR-18 Condições e Meio Ambiente de Trabalho de
Trabalho na Indústria da Construção. Os andaimes deverão apresentar boas condições de segurança observar as
distâncias mínimas da rede elétrica e demais exigências das normas brasileiras; ser dotados de proteção contra queda de
materiais em todas as faces livres.
3.4.3. Desmontagem das instalações
Concluídos os serviços, o canteiro será desativado, devendo ser feita imediatamente a retirada das máquinas,
equipamentos, restos de materiais e entulhos em geral.
3.4.4. Remoção final dos entulhos
Será feita a limpeza do total do tabuleiro e feita a remoção de entulhos que sobrarem após a execução da obra deve ser
destinado a um local de bota fora, especificado pelo fiscal responsável pela obra.
3.4.5. Arremates finais e retoques
Após a limpeza, serão feitos todos os pequenos arremates finais e retoques que forem necessários, para que não tenha
imperfeições estéticas na obra finalizada.
3.5. Locação da obra por topografo
Para locação correta da obra a mesma deve ser feita por um profissional especializado neste serviço, deve ser feito por
topografo para que não ocorra problemas futuros de alterações de dimensões de elementos. Foi considerado 32h de
trabalho para a locação total da obra.
3.6. Engenheiro Civil responsável pela obra
Mesmo a empresa possuindo engenheiro civil pleno responsável pela empresa, foi considerado um período de pelo menos
8h semanais de inspeção e verificações dos andamentos dos serviços de execução da obra, pelo total previsto para a
execução total da obra.
4. MOVIMENTO DE TERRA
Serão efetuadas pelo EXECUTANTE todas as escavações à obtenção dos níveis de fundação indicados no Projeto e
substituição dos materiais instáveis por outros. Aterros, transporte, descarga necessários serão
Páginapor
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4.1. Escavação/ carga e transporte
A contratada deverá executar a retirada de todo o solo que se encontra sobre a estrutura, este material deverá ser
retirado com o auxílio de uma escavadeira hidráulica, retroescavadeira, pá-carregadeira juntamente com um caminhão
com caçamba basculante e demais instrumentos necessários para carregar e transportar o material.
4.2. Escavação manual
Na execução das escavações manuais devem ser tomados os devidos cuidados em relação as alturas que ocorrem nos
taludes, caso ocorra alturas maiores que 1,8m os mesmos devem ser escorados para que não ocorra perigo de soterramento
dos funcionários. A EXECUTANTE após o termino do processo da escavação mecanizada deverá proceder a escavação
manual para retirar o restante do material que a escavação mecanizada não conseguiu.
4.3. Escavação mecânica em rocha
Como em quase toda a extensão da obra está presente rocha na superfície, será necessário em certos locais o
nivelamento do terreno ou remoção de elementos que possam atrapalhar a estabilidade dos elementos executados no
local. Para maior facilidade neste serviço orienta-se a utilização de escavadeira hidráulica ou dependendo das condições
de chegar ao local do serviço a utilização de retroescavadeira,caso esta possa atender à necessidade.
4.4. Ensecadeiras com tabuas simples
As ensecadeiras se fazem necessário para a execução dos elementos que ficam em contato direto com a lamina de água,
sendo necessário sua utilização para execução dos elementos em concreto com o ambiente totalmente seco, modificando o
curso da lamina de água. As mesmas devem ser executadas com parede de madeira simples, e preenchidas com solo
de 1ª categorias ou com bolsas com sacos de areias, maisapropriado a utilização de solo argiloso para estanqueidade da
água. Elas devem ter dimensões compatíveis para o trabalho e execução dos blocos de fundação.
4.5. Moto bomba para drenagem
Faz-se necessário a utilização de moto bomba para drenagem das ensecadeiras para o trabalho em local seco, e também
para possíveis vazios que possam ocorrer e a água invada as ensecadeiras.
4.6. Escavação/carga/transporte de material para aterros das cabeceiras.
Fica a cargo da EXECUTANTE a execução dos aterros necessários para acesso a ponte, sendo a retirada do material de
uma jazida próxima referenciada pela prefeitura. O valor médio de transporte considerado e de 5 a 10km, a escavação, a
carga e o transporte em caminhões basculante com capacidade mínima de 6m³ fica a cargo da EXECUTANTE. O material
utilizado deve ter boa qualidade para compactação e não possuir matéria orgânica.
4.7. Espalhamento e Compactação mecânica dos aterros.
Fica a cargo da EXECUTANTE a execução dos aterros necessários para acesso a ponte, os mesmos devem ter grau de
compactação a 100% de Proctor Normal, para que haja total estanqueidade do maciço de solo, no caso de ocorrer alguma
enchente não carregue o material embora.
Página 37 de 23
4.8. Gabiões de contenção lateral dos aterros.

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: IMK5DJEXJGHABZWKYHAJFQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Santana

Quarta-feira
8 de Junho de 2022
63 - Ano V - Nº 982

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA
CNPJ: 13.913.140/0001-00

Como as laterais as margens das alas das cortinas estão muito desprotegidas e em momentos de cheias do rio, pode
ocorrer fugas da agua do rio por detrás as cortinas e alas, assim criando um canal entre a estrada e as contenções.
Outro problema que pode ocorrer e o desbarrocamento das maciços de solo das margens próximas as contenções. Para
solucionar isso será executado enroncamentos feitos de gabiões caixa preenchidos com pedra de mão de peso
especifico maior que 18,0 kN/m³. Serão construídos por caixas começando por 2,5 m; 2,0 m; 1,5 m e 1,0m formando
uma escada, cada estrutura com altura de 1,0 m de altura chegando a 4,0m de altura com extensão de 6,0 m em cada
lateral das alas das cortinas.
5. INFRA-ESTRUTURA
5.1. Pedra de mão enchimento
Para o preenchimento dos gabiões para que se torne um muro de contenção por gravidade, e necessário que todas as
caixas sejam preenchidas com pedra de mão que possuem um bom peso especifico, característica necessária para
utilização em gabiões. As pedras de mão devem ter no mínimo 18,0 kN/m³ de peso específico para total eficiência do
conjunto.
5.2. Transporte de pedra de mão
Para a aplicação do material para execução se faz necessário o transporte deste material da jazida de obtenção da
obra até o local de execução O transporte será feito por caminhões basculante com capacidade mínima de 6,0 m³, sobre
rodovia em grande parte de revestimento primário. A distância média de transporte (DMT) considerada e de 25 KM, com
peso especifico do material de 18,0 kN/m³.
6. SUPER-ESTRUTURA
6.1. Longarinas 0,70x0,60x10,00m – classe 45
Serão executadas longarinas Classe 45 conforme especificações das normas, pré-moldadas em concreto armado, com fck
mínimo de 35 MPa, com seção de 60 x 70 cm e comprimento de 10,00m, os aços utilizados para armaduras dos elementos
são: CA-50 e CA-60, e necessário a utilização de no máximo brita nº 1 com diâmetro máximo de 19mm, para que não ocorra
falta de concreto entre armaduras e de cobrimento mínimo. As especificações, dimensões e locação das longarinas estão
especificadas nos projetos em anexo a este memorial.
6.2. Transporte Longarinas
Como as longarinas executadas na obra serão pré-moldados, e necessário o transporte dos elementos executados
na empresa vencedora até o local da obra. Para este serviço foi considerado o peso dos elementos utilizando o peso
do concreto armado de 25 kN/m³, conforme especificado pela NBR 6120/1980. Sendo transportada por rodovia
pavimentada. A distância média de transporte (DMT) considerada foi de 380 km usando a cidade de Luis Eduardo
Magalhães como raio de referência. O transporte deve ser feito com veículo capaz de suportar as dimensões e condições de
transporte do local até a obra.
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6.3. Lançamento e Montagem das longarinas.
Pelas dimensões e peso considerado das longarinas a serem utilizadas na obra, faz-se necessária a utilização de
guindaste com lança para a colocação das longarinas em suas posições. E necessário equipamento capaz de executar
o serviço com a lança aberta capaz de lançar as longarinas de 10,00m, as longarinas já possuem esperas para o cimento das
longarinas com o guindaste. O peso aproximado de cada longarina e de 10 toneladas, assim sendo necessário a
utilização de equipamento capaz de içar e fazer o lançamento com distância média de 8 m do ponto de apoio do veículo
com o guindaste.
6.4. Concreto enchimento dos apoios entrada.
Para a ligação entre as longarinas apoiadas sobre as cortinas, faz-se necessário a utilização de uma viga transversina sobre
a cortina ligando todas as longarinas. Para esta ligação e necessário a ancoragem entre a armadura de espera 18 das
cortinas e a armadura transversal que transpassa por dentro das longarinas, fazendo com que todas trabalhem em
conjunto. Os enchimentos dos apoios de entrada devem ser executados com concreto com fck mínimo de 25MPa, os
aços utilizados para armaduras dos elementossão: CA-50 e CA-60. As dimensões e locação da transversina intermediária
estão especificadas nos projetos em anexo a este memorial.
6.5. Concreto enchimento dos apoios intermediários.
Para a ligação entre as longarinas apoiadas sobre as transversinas intermediárias, faz-se necessário a utilização de
uma viga transversina sobre a cortina ligando todas as longarinas. Para a execução dos enchimentos serão ligados
através da armadura de espera vinda da transversina de apoio e amarradasatravés das armaduras que fazem a ligação
entre as longarinas fazendo-as trabalharem juntas, com este tipo de ligação não se faz necessário a utilização de aparelhos
de apoio sendo elas ligação de ancoragem suficiente a resistir aos efeitos de rotação sobre o apoio. Os enchimentos dos
apoios intermediários devem ser executados com concreto com fck mínimo de 25MPa, os aços utilizados para armaduras
dos elementos
são: CA-50 e CA-60. As dimensões e locação da viga de fechamento intermediária estão especificadas nos projetos em
anexo a este memorial.
6.6. Junta de dilatação.
Como a estrutura possui grande extensão e necessário a utilização de juntas de dilatação em certos locais da estrutura,
fazendo com a laje trabalhe em partes quando submetidas as variações térmicas, podendo assim aparecer o surgimento de
trincas sobre o tabuleiro. O local indicado para execução destas juntas está especificado na planta baixa. Será utilizado
juntas em EPS na ligação das longarinas e em parte do tabuleiro essa espessura da junta será de 10mm, mais detalhes nas
plantas em anexo a este memorial.
6.9. Concreto para laje.
Sobre a laje de forma feita com as vigotas treliçadas, será executado um concreto de capeamento de maneira que a
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especificações do projeto arquitetônico. Sobre o banzo superior será utilizada armadura superior utilizando tela
soldada do tipo Q 196, que possui malha de 10 cm por 10 cm com armadura de 6,00 mm em ambas as direções. E
sobre os apoios onde ocorre a ligação entre as longarinas deve ser utilizada armadura de 6,3mm de CA-50 espaçadas a
cada 25 cm. As dimensões e locação da laje em concreto armado estão especificados nos projetos em anexo a este
memorial.
7. PROTEÇÕES
7.1. Tubos em aço galvanizado de ø 65 mm.
Para completar o guarda corpo serão executados tubos de aço galvanizado com diâmetro de 65 mm, que serão fixados no
topo dos pilaretes em concreto armado. Os tubos devem estar em ótima qualidade e bem fixados, para que não ocorra
problemas futuros.
7.2. Transporte e montagem tubos de aço galvanizado.
O transporte e a montagem dos tubos fixados aos pilaretes de concreto armado, devem ser feitos com cuidados para
não danificar o material. Este item contempla o transporte e a montagem dos tubos.
8. CONSIDERAÇÕES FINAIS
8.1. Alterações do Projeto
Não será permitida nenhuma alteração do projeto sem prévia autorização do fiscal responsável pela obra, quando as
especificações ou quaisquer outros documentos forem eventualmente omissos ou surgirem dúvidas na interpretação
de qualquer peça gráfica ou outro elemento informativo, deverá sempre ser consultada a FISCALIZAÇÃO, que
diligenciará no sentido de que a omissão ou dúvidas sejam sanadas em tempo hábil. Se as circunstâncias ou as condições
locais tornarem aconselhável a substituição de alguns materiais especificados, está substituição só poderá se efetuar
mediante expressa autorização, por escrito, do autor do projeto, para cada caso particular.
8.2. Fiscalização
A construtora atuará na obra com profissionais habilitados, adiante designados por FISCALIZAÇÂO, com autoridade para
exercer, toda e qualquer ação de orientação geral, controle e fiscalização das obras e serviços de construção. A
EXECUTORA é obrigada a facilitar meticulosa fiscalização dos materiais, execução das obras e serviços contratados,
facultando a fiscalização o acesso a todas as partes da obra contratada. Obriga-se, ainda, do mesmo modo, a facilitar à
fiscalização em oficinas, depósitos, armazéns e dependências onde se encontrem os materiais destinados à construção,
serviços e ou obras e reparos, mesmo que de propriedade de terceiros. A EXECUTORA é obrigada a retirar da obra,
imediatamente depois de registrado no diário de obras, qualquer empregado, tarefeiro, operário ou subordinado seu que a
critério da FISCALIZAÇÂO, venha demonstrando conduta nociva ou incapacidade técnica. Em hipótese alguma deve ser
retirado da obra o diário de obra contendo as informações dos serviços prestados diários, apenas sendo permitido a retirada
da primeira via pelo fiscal responsável, para possíveis medições dos serviços prestados.
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A EXECUTORA assumirá integral responsabilidade pela boa execução e eficiência dos serviços que executar, de
acordo com os projetos e especificações técnicas fornecidas, bem como pelo que eventualmente executar em
desacordo com esses documentos e os danos decorrentes da realização dos ditos trabalhados. A EXECUTORA deverá
emitir a referida ART pela execução da obra, quitando-a, entregando as vias correspondentes aos órgãos de controle
e ao contratado a fiscalização. Para equipamentos, mão de obra e materiais para a obra e serviços que forem ajustados,
caberá a EXECUTORA fornecer e conservar, pelo período em que for necessário, equipamentos e ferramentas
adequadas a perfeita execução da obra, encarregar mão-de-obra idônea, de modo a reunir em serviço uma equipe
homogênea e suficiente de operários, mestres, encarregados e engenheiros, que possa assegurar o progresso
satisfatório as obras, bem como obter os materiais necessários em quantidades suficientes a conclusão das obras e
serviços no prazos pré-estabelecidos.
8.4. Aceitação final da obra
Para a entrega final da obra os trabalhos deverão totalmente concluídos de acordo com os projetos e suas respectivas
especificações técnicas, sendo que o local deverá ser entregue completamente limpo, livre de entulhos e sobras de
materiais provenientes da execução da obra e suas instalações. Quando as obrasficarem inteiramente concluídas, de
perfeito acordo com o projeto e suas especificações técnicas e satisfeitas todas as exigências deste material, será
efetuada uma vistoria conjunta (EXECUTORA E FISCALIZAÇÂO) para o recebimento da obra.
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ANEXO XIII

Orçamento, Peças Técnicas e de
Engenharia.
(A prefeitura fornecerá o projeto em arquivo digital)
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APRESENTAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Santana apresenta o projeto executivo para extensão e pavimentação da Av.
Manoel Novaes e Rua Arnóbio Oliveira, localizadas na sede do município. A pavimentação a ser
executada será de paralelepípedos de pedra granítica, com drenagem superficial em sarjetas e passeio
com acessibilidade para deficientes. O projeto apresenta os seguintes itens: Projeto de Pavimentação,
Levantamento

Topográfico,

Memorial

Descritivo,

Especificações

Técnicas,

Planilha

Orçamentária, Cronograma Fisico-Financeiro, Sinalização Viária, Drenagem Superficial.
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INTRODUÇÃO / JUSTIFICATIVAS
No atual estágio de desenvolvimento urbano, gerado pôr consequências políticosocioeconômicas, nota-se uma relação de qualidade de vida diretamente ligado à situação física do lugar
habitado.
A constante evolução do quadro populacional nos grandes centros, desencadeou um processo
de desordenamento do uso dos espaços.
É com o objetivo de atender a essa demanda de falta de infraestrutura que a Prefeitura
desenvolveu um projeto de pavimentação para atender à diversas ruas, atendendo a qualidade de vida
de aproximadamente 1000 habitantes que moram na localidade, melhorando assim não só o sistema
viário como também a qualidade de vida da população direta e indiretamente ligada, gerando diversos
benefícios não só na área de transportes como saúde e comercio, eliminando fontes causadoras de
doenças e incrementando o comércio local.
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OBJETIVO / METAS
Como já foi dito, o objetivo do projeto é atender às necessidades básicas das comunidades
envolvidas, gerando melhores condições de vida a sua população.
Diversos fatores são influenciados com essas melhorias, como saúde, educação, comércio e
outras atividades econômicas.
Neste projeto serão atendidas diversas ruas com largura média variável, totalizando 15.356,83
m² de área a ser pavimentada.
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MEMORIAL DESCRITIVO
I NTRODUÇÃO
ÃO

A drenagem com pavimentação das ruas se dará obedecendo ao melhor sistema viário
existente, obedecendo também ao tipo de pavimentação existente nas demais ruas, criando assim uma
continuidade e uniformidade entre a nova área pavimentada e a antiga.
Outra preocupação observada se diz respeito aos níveis de implantação da pavimentação,
obedecendo este aos níveis existentes, evitando assim problemas com adaptações com cotas entre as
ruas pavimentadas e as edificações.
O material utilizado para a pavimentação será o paralelepípedo. O fato de se tratar de um
material já conhecido e utilizado trará consequências positivas, evitando-se assim problemas
operacionais.
A pavimentação será feita obedecendo todas as especificações técnicas necessárias para a
produção e instalação deste material, de modo a permitir o tráfego de qualquer tipo de veículo. Essa
implantação se dará obedecendo todas as etapas de execução desde a compactação do subleito,
implantação do colchão de areia e assentamento dos paralelepípedos, recebendo posteriormente um
rejunte de cimentado em argamassa de areia e cimento.
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SERVIÇOS PRELIMINARES

Barracão de obra
Será construído abrigo provisório para a guarda de materiais de obras.
Placa de Obra
Será instalada placa de obra obedecendo a área da placa licitada e a proporcionalidade indicada no
Manual Visual de Placas e Adesivos de Obra. A placa terá a dimensão de 3,00x2,00 metros.
Locação da obra
Execução dos serviços de locação dos eixos das ruas. Compreende também o nivelamento para
determinar a altura de cortes e aterros. Além da mão de obra do topógrafo para execução deste serviço,
são necessários os seguintes equipamentos: teodolito, nível, tripé, balizas, marcos, piquetes e trenas.
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA
Regularização do Subleito
Regularização é a operação destinada a conformar o leito estrada, quando necessário, transversal e
longitudinalmente, compreendendo cortes ou aterros até 0,20m de espessura. O que exceder a 0,20m
será considerado como terraplenagem. De um modo geral, consiste num conjunto de operações, tais
como escarificarão, umedecimento ou aeração, compactação, conformação, etc, de forma que a camada
concluída atenda às condições de greide e seção transversal indicados no projeto. Esta Especificação
destina-se à regularização do subleito de vias a pavimentar, com terraplenagem já concluída.
Corte e Aterro Compensado
Consiste no corte do material excedente com aproveitamento do material para o aterro conformando o
greide de terraplenagem. O aterro não deve exceder a camadas superiores a 20cm sem compactação.
Os solos para os aterros previrão de cortes existentes, devidamente selecionados. A substituição desses
materiais selecionados por outros de qualidade nunca inferior, quer seja por necessidade de serviço ou
interesse do Executante, somente poderá ser processada após prévia autorização da fiscalização. Os
solos para os aterros deverão ser isentos de matérias orgânicas e argilas orgânicas. O lançamento do
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material para a construção dos aterros deve ser feito em camadas sucessivas, em toda a largura da
seção transversal, e em extensões tais que permitam seu umedecimento e compactação de acordo com
o previsto nestas especificações gerais. Para o corpo dos aterros, a espessura da camada compactada
não deverá ultrapassar de 0,30m. Para as camadas finais essa espessura não deverá ultrapassar de
0,20m.

PAVIMENTAÇÃO
Fornecimento e assentamento de meio fio
Escavação de Valas
Na abertura das valas deverá se evitar o acúmulo, por um longo período de tempo, do material e da guia
na beira da vala, sobretudo quando este acúmulo possa restringir ou impedir o livre trânsito de veículos
e pedestres.
Em todos os locais deve-se usar escavação manual devido ao pequeno volume por metro linear,
adotando profundidade de 20 cm e largura de 20 cm.
O fundo da vala deverá ser de forma tal, que no assentamento das guias sejam apresente um desnível
+12cm do greide reto.
A Empreiteira será responsável por eventuais danos não descritos no memorial, causados a terceiros.
Os meios fios serão em peças pré-fabricadas, confeccionadas com concreto pré-fabricado dimensões
100x15x13x20cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas, e terão
acompanhamento topográfico para seu perfeito assentamento. Após assentados e nivelados, serão
fixados uns aos outros por “bolas” de concreto, rejuntados com argamassa de cimento e areia e
reaterrados até uma altura 0,15 m com material de boa qualidade. O rejuntamento será feito com
argamassa de cimento e areia média no traço de 1:3. A altura final do espelho do meio fio no lado
pavimentado será de 0,15 m em toda extensão da obra. Serão previstos locais de rebaixamento para
atender a acessibilidade de deficientes e idosos.
Reaterro de Guias
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Qualquer reaterro só poderá ser iniciado após a autorização da fiscalização a quem cabe antes examinar
o alinhamento e nivel, metragem e a instalação das peças. Na operação manual de compactação do
reaterro todo cuidado deve ser tomado para não danificar tubulações. Quando o material retirado da vala
for inconveniente ao reaterro, deverá ser substituído por outro de boa qualidade. Qualquer material
excedente deve-se usar para aterro das calçadas.
Pavimentação de paralelepípedos sobre colchão de areia:
Os paralelepípedos devem ser assentados em fiadas, normalmente ao eixo da via, ficando a maior
dimensão na área da fiada. As juntas devem ser alteradas com relação às duas fiadas vizinhas, de tal
modo que cada junta fique dentro do terço médio do paralelepípedo vizinho.
Inicia-se com o assentamento da primeira fileira normal ao eixo, de tal maneira que uma coincida com o
eixo da pista. Sobre a camada de areia, assentam-se os paralelepípedos que deverão ficar colocados
de tal modo que sua face superior fique cerca de 0,01 m acima do cordel. Em seguida o calceteiro
golpeia os paralelepípedos com o martelo, até que suas faces superiores fiquem ao nível do cordel.
Terminando o assentamento deste primeiro paralelepípedo, o segundo será colocado ao seu lado,
tocando-o ligeiramente e formando, pelas irregularidades de suas faces, uma junta. O assentamento
deste será idêntico ao do primeiro.
A fileira deverá progredir do eixo da pista para o meio-fio, devendo terminar junto à sarjeta.
A Segunda fileira será iniciada colocando-se o centro do primeiro paralelepípedo sobre o eixo da pista.
Os demais paralelepípedos são assentados como os da primeira fileira.
A terceira fileira deverá ser assentada de tal modo que a junta fique no prolongamento das juntas da
primeira fileira, as da quarta no prolongamento da segunda, e assim por diante.
Deve-se ter o cuidado de empregar paralelepípedos de larguras aproximadamente iguais numa mesma
fileira.
O rejuntamento dos paralelepípedos será efetuado logo que seja terminado o seu assentamento.
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O intervalo entre uma e outra operação deverá ser o mais breve possível principalmente em locais de
muita precipitação, ou sujeitas a outras causas que possam danificar o calçamento já assentado, porém,
ainda não fixado e protegido pelo rejuntamento.
O rejuntamento deverá ser feito com argamassa de cimento e areia na proporção 1:3, em massa.
Sarjetas
Constituem-se em dispositivos de drenagem superficial com largura de 30 cm e espessura de 10 cm
construídos longitudinalmente e lateralmente às vias de tráfego e/ou às plataformas de taludes, com o
objetivo de interceptar as águas afluentes que porventura possam comprometer a estabilidade destes
taludes, a integridade da pavimentação e até mesmo a segurança do tráfego apresentam seção
triangular.
Os dispositivos serão executados em concreto simples, com fck = 15 MPa. O início dos serviços se dará
após o término da execução de pavimentação na via anexa aos dispositivos ou dos serviços de
terraplanagem, quando da ocorrência de banquetas de escalonamento, aterros ou cortes.
Escavação e regularização da superfície de assentamento, deixando-a com a geometria do dispositivo
a ser executado. As operações serão feitas manualmente, podendo-se, opcionalmente, utilizar-se, para
execução de valetas de proteção de aterros ou cortes, retro-escavadeira ou valetadeira e lâmina de
motoniveladora para sarjetas em pé de corte; – marcação da localização das valetas, com guias de
madeira para referência da concretagem; – espalhamento e acabamento do concreto; – execução de
juntas de dilatação a cada 12 m, preenchidas com cimento asfáltico aquecido; – as saídas d'água serão
executadas conforme os próprios dispositivos, prolongando-se as suas extensões até que seja atingindo
um local apropriado para o deságue, o qual será protegido com enrocamento; – conforme as condições
de drenagem locais, as sarjetas e valetas também poderão desaguar em caixas de recepção,
interligadas por tubulações de concreto, as quais encaminharão as águas captadas ao seu destino final.

Rampas e piso tátil
Para a execução das rampas de acessos o meio-fio existente deverá ser rebaixado. As rampas serão
em concreto com acabamento convencional com espessura de 6cm moldada in loco conforme projeto
de detalhamento apresentado. Deverá ser instalada sinalização tátil de alerta nos rebaixamentos de
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calçadas, conforme projeto e seguindo as recomendações da NBR 9050/04. O piso tátil de alerta poderá
ser em concreto pré-moldado rejuntado com argamassa ACII, cor amarelo, linha tátil alerta 40x40 cm,
ou similar, poderá ser aceito pela fiscalização.
Nas Calçadas serão aplicados pisos táteis de direcionais com dimensão de 40x40cm rejuntados com
argamassa ACII, conforme planilha orçamentária e projeto de detalhamento apresentado.

Calçadas
Os serviços de calçamento devem ser precedidos de limpeza do terreno no qual será executada a
calçada nas dimensões indicadas em projeto, 1,20 metros de rolamento com 0,10 metros de espessura
do complemento de bordo e 0,15 metros meio-fio, formado assim um passeio com largura total de 1,45
metros. Essa deve ser a largura padrão adotada em todo projeto, conforme a perfil indicado em planta.
A superfície de fundação do calçamento deve ser devidamente regularizada, de acordo com a seção
transversal do projeto, apresentando-se lisa e isenta de partículas soltas ou sulcadas e ainda, não deve
apresentar solos que contenham substâncias orgânicas, e sem quaisquer problemas de infiltrações
d'água ou umidade excessiva.
A regularização de base para calçamento é feita de cimento e areia grossa sem peneirar com traço 1:3
e espessura de 3,0 cm, o lastro dos calçamentos é constituído por pedra britada com espessura de 3
cm.
Será executado calçada em concreto com FCK=12Mpa, traço 1:3:5, com preparo mecânico. As
dimensões da calçada: largura de 1,45m e espessura de 0,06m.
Juntas Segundo a Associação Brasileira de Cimento Portland (ABCP), devem ser empregadas ripas de
madeira com 1 cm de espessura e com altura do revestimento (utilizar 12 cm altura para a ripa), ficando
cravadas na base e dispostas transversalmente às guias, espaçadas de no máximo 1,50 m.
Após a concretagem, as ripas ficam incorporadas no concreto, porém aparentes na superfície do
passeio. Deve ser utilizada uma junta longitudinal no centro da calçada por tratar-se de calçadas com
mais de 1,45 m de largura.
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Sinalização de vias
Serão implantadas placas de sinalização e de identificação de ruas. As placas de identificação serão
esmaltadas nas dimensões de 50x30. As placas de sinalização serão com pintura refletiva com
dimensões de acordo com o projeto de sinalização viária apresentado com diâmetro de 50 cm.

Limpeza final da obra
A construção será entregue inteiramente limpa, de modo a retirar todas os resíduos, restos de obra e
quaisquer sujeiras provenientes dos materiais ou decorrentes da própria execução da obra.
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PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS
Destinada à pavimentação à paralelepípedos de caminhos, ruas e praças, incluindo preparação do
subleito e assentamento de meio-fio.
1 - MEIO-FIO
1.1- Definição
Peças (guias) de concreto pré-moldadas e dimensões específicas, alinhadas segundo o greide de via
pública, destinadas a conter e proteger o bordo do pavimento, criar o ressalto protetor dos passeios, e assim
oferecer o espaço à sarjeta.
1.2- Rampas de acessibilidade
As rampas serão moldadas in loco juntamente com execução da calçada nas dimensões especificadas
em projeto.
PAVIMENTAÇÃO À PARALELEPÍPEDO (Paralelo)

1 - DISPOSIÇÕES ESPECIAIS (GEOMÉTRICAS)
a) ASSENTAMENTO EM TRECHOS RETOS
Inicia-se com o assentamento da primeira fileira, normal ao eixo, de tal maneira que uma junta coincida com o
eixo da pista.
A fileira deverá progredir do eixo da pista para o meio-fio, devendo-se terminar junto a este.
A segunda fileira será iniciada colocando-se o centro do primeiro paralelepípedo sobre o eixo da pista.
Os demais paralelepípedos serão assentados como os da primeira fileira.
A terceira fileira deverá ser assentada de tal modo que a sua junta fique no prolongamento das juntas da
primeira fileira; os da quarta, no prolongamento dos da segunda e assim por diante.
b) EM JUNÇÃO DE TRECHOS RETOS
Quando se tiver que fazer a junção de dois trechos de paralelepípedos, executados separadamente, de
modo tal que suas fileiras não se apresentem perfeitamente paralelas, formando então um triângulo, deve-se
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arrancar um certo comprimento de paralelepípedos, escolher os maiores e assentar os mesmos no trecho onde
o espaçamento é maior, sucessivamente, até fechar a brecha. Deve-se arrumar as fileiras de maneira que se
evite a colocação de paralelepípedos com formato triangular.
c) EM ALARGAMENTOS DE RUAS
Devem ser assentados prolongando-se normalmente as fileiras de paralelepípedos;
d) EM CURVAS
Nas curvas de grande raio, pela escolha dos tamanhos dos paralelepípedos e pela ligeira modificação
da espessura da junta transversal, manter-se-ão as fileiras normais ao eixo da pista.
e) EM CRUZAMENTOS
1º - No paralelogramo formado pelos prolongamentos dos alinhamentos dos bordos das duas pistas que
se cruzam, as fileiras mestras devem ser colocadas com forma de V, cujos vértices se encontram no centro desse
paralelogramo e cujos lados são: um, paralelo à diagonal maior; o outro, paralelo à perpendicular traçada do
centro sobre essa diagonal.
2º - Quando as quinas dos cruzamentos forem quebradas ou arredondadas, na figura triangular formada
na pista, as fileiras devem ser também assentadas em V, sendo que o V maior, formado pelas duas primeiras
fileiras, terá seu vértice coincidindo com a interseção dos alinhamentos que formam a quina.
f) EM ENTRONCAMENTOS
Na pista principal, o calçamento deverá continuar sem modificações no seu arranjo; na secundária, o
assentamento seguirá da mesma forma, até encontrar o alinhamento do bordo da pista principal.
2 - EXECUÇÃO
2.1 - Na primeira operação, espalha-se um colchão de areia, que servirá de acomodação para os
paralelos, cuja espessura deverá ser tal que, somada à altura do paralelo, resulte em no máximo 0,20m.
2.2 - Os paralelos serão assentados normalmente ao eixo da pista.
2.3 - Ao fim de cada jornada diária de trabalho se caracterizará pelo cimentado do trecho de paralelos
assentados, conforme seguintes operações:
x

umedecimento da área trabalhada;
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x

correção das irregularidades pronunciadas;

x

por fim, novamente umedecido, deverá ser imediatamente rejuntado com argamassa
cimento e areia, traço 1:3.

3 - MATERIAIS
a) Paralelepípedo
É peça de granito ou outra rocha, com forma de paralelepípedo retangular, sendo desejável as dimensões:
20cm (comprimento) x 12cm (largura) x 10cm (altura). Ou dimensão similar.
As rochas das quais serão extraídos, deverão ser de grã média ou fina, homogêneas, sem
fendilhamentos e sem alterações, e apresentarem boa dureza e tenacidade.
As peças deverão se aproximar da forma prevista (dimensões), com faces planas, sem
saliências e reentrâncias acentuadas, principalmente a face que irá constituir a superfície
de rolamento.
b) Areias
Podem ser de rio ou de cava. Devem ser constituídas de partículas limpas, duras e duráveis, de preferência
silicosas, isentas de torrões de argila ou materiais vegetais. (raízes, etc.)
c) Cimento
Cimento Portland comum.

4 - CONTROLES
As juntas longitudinais e transversais dos paralelos não deverão exceder a 1,5cm;
Através de sondagem em pontos diversos do pavimento, sua espessura (colchão de areia acrescido
da altura do paralelo), não deverá diferir de + 5% da espessura do projeto;

Página 15 de 23

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: IMK5DJEXJGHABZWKYHAJFQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Santana

Quarta-feira
8 de Junho de 2022
85 - Ano V - Nº 982

SINALIZAÇÃO VIÁRIA

PROJETO DE EXTENSÃO E PAVIMENTAÇÃO DA
AVENIDA MANOEL NOVAES E RUA ARNÓBIO OLIVEIRA
SANTANA/BA

REVISÃO 00:
FEVEREIRO/2022

Página 16 de 23

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: IMK5DJEXJGHABZWKYHAJFQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
8 de Junho de 2022
86 - Ano V - Nº 982

Santana

1. APRESENTAÇÃO
Apresenta-se a seguir o Projeto de Sinalização Vertical, como parte integrante do projeto de
pavimentação, a ser implantado na sede do município, cujo objetivo é melhorar o sistema viário que será
implantado, facilitando a fluidez do trânsito entre os logradouros da comunidade, aumentando a segurança e
melhorando as condições de vida da população local.

2. PROJETO
O objetivo principal deste projeto é melhorar o sistema viário existente, na sede do município de Itajuípe,
conforme planta anexa, que será pavimentada com paralelepípedo.
Para elaboração deste projeto foram realizados estudos que verificaram o volume de trânsito, o sentido
de circulação prioritário e as necessidades de sinalizações de regulamentação, advertência e orientação.

3. DESENVOLVIMENTO
Após a realização dos estudos, nas áreas a serem pavimentadas, constatou-se volume baixo de veículos
e uma área pouco povoada. O tipo de pavimentação que será adotado, paralelepípedo, torna inviável a sinalização
horizontal, sendo adotadas apenas linhas mestras no paralelepípedo para a divisão das pistas de rolamento, de
acordo com o detalhe anexo. Quanto à sinalização vertical, mostrou-se necessário a adoção da sinalização de
regulamentação que será implantada de acordo com as plantas deste projeto.
4. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

4.1. SINALIZAÇÃO VERTICAL
A sinalização vertical é um subsistema da sinalização viária, que se utiliza de sinais apostos
sobre placas fixadas na posição vertical, ao lado ou suspensas sobre a pista, transmitindo mensagens
de caráter permanente ou, eventualmente, variável, mediante símbolos e/ou legendas preestabelecidas
e legalmente instituídas. A sinalização vertical tem a finalidade de fornecer informações que permitam
aos usuários das vias adotarem comportamentos adequados, de modo a aumentar a segurança,
ordenar os fluxos de tráfego e orientar os usuários da via.
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A sinalização vertical é classificada segundo sua função, que pode ser de:
x

Regulamentar as obrigações, limitações, proibições ou restrições que governam o uso
da via;

x

Advertir os condutores sobre condições com potencial risco existentes na via ou nas suas
proximidades, tais como escolas e passagens de pedestres;

x

Indicar direções, localizações, pontos de interesse turístico ou de serviços e transmitir
mensagens educativas, dentre outras, de maneira a ajudar o condutor em seu
deslocamento.

Os sinais possuem formas padronizadas, associadas ao tipo de mensagem que pretende
transmitir (regulamentação, advertência ou indicação).
4.1.1. MATERIAIS DAS PLACAS
Os materiais mais adequados para serem utilizados como substratos para a confecção
das placas de sinalização são o aço chapa 16 e postes em aço galvanizado 2.1/2x3.6 m. Os
materiais mais utilizados para confecção dos sinais são as tintas e películas. As tintas utilizadas
são: esmalte sintético, fosco ou semifosco ou pintura eletrostática.
As películas utilizadas são: plásticas (não retrorrefletivas) ou retrorrefletivas dos
seguintes tipos: de esferas inclusas, de esferas encapsuladas ou de lentes prismáticas, a serem
definidas de acordo com as necessidades de projeto.
Os materiais utilizados devem possuir propriedades físicas e químicas que garantam as
características essenciais do sinal, durante toda sua vida útil, em quaisquer condições climáticas,
inclusive após execução do processo de manutenção.
Em função do comprometimento com a segurança da via, não deve ser utilizada tinta
brilhante ou películas retrorrefletivas do tipo “esferas expostas”. O verso da placa deverá ser na
cor preta, fosca ou semifosca.
4.1.2. SUPORTE DAS PLACAS
Os suportes devem ser dimensionados e fixados de modo a suportar as cargas próprias
das placas e os esforços sob a ação do vento, garantindo a correta posição do sinal.
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Os suportes devem ser fixados de modo a manter rigidamente as placas em sua posição
permanente e apropriada, evitando que sejam giradas ou deslocadas.
Para fixação da placa ao suporte devem ser usados elementos fixadores adequados de forma a
impedir a soltura ou deslocamento da mesma.
O material utilizado para a confecção dos suportes deve ser aço galvanizado 2.1/2x3.6
m
Exemplos de suportes:
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Em determinados casos as placas podem ser fixadas em suportes existentes usados
para outros fins, tais como, postes de iluminação, colunas ou braços de sustentação de grupos
semafóricos.
Por questão de segurança e visibilidade é recomendável, quando possível, que a
estrutura de viadutos, pontes e passarelas seja utilizada como suporte dos sinais, mantida a altura
livre destinada à passagem de veículos.
Os suportes devem possuir cores neutras e formas que não interfiram na interpretação
do significado do sinal. Não devem constituir obstáculos à segurança de veículos e pedestres.
Para sinais usados temporariamente, os suportes podem ser portáteis ou removíveis
com características de forma e peso que impeçam seu deslocamento.
4.1.3. POSICIONAMENTO NA VIA
A regra geral de posicionamento das placas de sinalização, consiste em colocá-las no
lado direito da via no sentido do fluxo de tráfego que devem regulamentar, exceto nos casos
específicos.
As placas de sinalização devem ser colocadas na posição vertical, fazendo um ângulo de 93º a
95º em relação ao sentido do fluxo de tráfego, voltadas para o lado externo da via. Esta inclinação
tem por objetivos assegurar boa visibilidade e leitura dos sinais, evitando o reflexo especular que
pode ocorrer com a incidência de faróis de veículos ou de raios solares sobre a placa.

4.1.3.1. EM VIAS URBANAS
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A borda inferior da placa ou do conjunto de placas colocada lateralmente à via
deve ficar a uma altura livre entre 2,0 e 2,5 metros em relação ao solo, inclusive para a
mensagem complementar, se esta existir.
As placas assim colocadas se beneficiam da iluminação pública e provocam
menor impacto na circulação dos pedestres, assim como ficam livres do encobrimento
causado pelos veículos.
Para as placas suspensas a altura livre mínima deve ser de 4,6 metros.

O afastamento lateral das placas, medido entre a borda lateral da mesma e da
pista, deve ser, no mínimo, de 0,30 metros para trechos retos da via, e 0,40 metros nos
trechos em curva.
Nos casos de placas suspensas, devem ser considerados os mesmos valores
medidos entre o suporte e a borda da pista.

A colocação de placas laterais em vias de trânsito rápido, com características
semelhantes às vias rurais, poderá ser efetuada da mesma forma à aplicada nestas
últimas, desde que não obstrua a eventual circulação de pedestres.

4.1.3.2. EM VIAS RURAIS
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As placas devem ser implantadas com 1,2 m de altura, a contar da borda inferior
da placa à superfície da pista de rolamento.
Para as placas suspensas a altura livre mínima deve ser de 5,5 m.

As placas devem ser implantadas com um afastamento mínimo de 1,2 m do bordo
externo do acostamento, ou pista, quando este não existir.
Em via com dispositivos de proteção contínua (defensas ou barreiras) o afastamento
lateral deve ser 0,80 m a contar do dispositivo.
Para placas suspensas o afastamento deve ser 1,80 m entre o suporte e o bordo externo
do acostamento ou pista.
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5. DIAGRAMAÇÃO DOS SINAIS
As dimensões das placas são projetadas de acordo com as normas de legibilidade, que estão
diretamente relacionadas com as velocidades permitidas na via, logo as placas, de acordo com a sua função, a
serem utilizadas neste projeto devem seguir estritamente as dimensões e os formatos contidos neste projeto.

6. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
6.1. Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito – Vol. I;
6.2. Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito – Vol. II;
6.3. Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito – Vol. III;
6.4. Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito – Vol. IV;
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APRESENTAÇÃO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA apresenta o projeto executivo para execução de
PONTES PRÉ-MOLDADA, a serem construídas nas extensões da Av. Manoel Novaes e Rua Arnóbio
Oliveira, na sede do município. As pontes a serem executadas serão compostas por ombreiras em pedra
argamassada e peças pré-moldadas conforme projeto apresentado. O projeto apresenta os seguintes itens:
PROJETO DE INFRAESTRUTURA, MEMORIAL DESCRITIVO, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS,
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO.

___________________________________________________________________

DANIEL SANTOS ARAÚJO
Engenheiro Civil
CREA - BA 72.539 D
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1. CAPACIDADE TÉCNICA PROFISSIONAL
Os profissionais responsáveis pela execução deverão apresentar atestado técnico profissional dos
seguintes serviços:
x

Alvenaria de embasamento de pedras;

x

Estrutura em concreto armado pré-moldado;

2. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
2.1. Normas e Disposições Gerais Todos os serviços a serem executados, deverão ser baseados nos
desenhos do projeto em anexo a este memorial e no desenvolvimento do projeto final executivo, tanto no
que diz respeito às cotas de assentamento das estruturas, vãos da estrutura e às tensões admissíveis
requeridas para o terreno.
2.1.1. Aterros e Reaterro Os solos para aterro e reaterro deverão ser criteriosamente selecionados, isentos
de materiais rochosos, orgânicos ou entulhos. Para controle da compactação de solos coesivos deverá ser
empregado o método do DNER-4764.
2.1.2. Especificação de Concreto Magro Entende-se como concreto magro ao concreto de regularização do
fundo de cavas, que serve de suporte do concreto estrutural.
2.1.3. Especificação de normas de referência utilizada Fixar as condições exigíveis para a execução e
recebimento de concretos, argamassas e caldas de cimento.
Deve-se seguir as seguintes normas NBR:
x DNER-EM 034/97 - Água para concreto.
x DNER-EM 036/95 - Recebimento e aceitação de cimento Portland comum e Portland de alto forno.
x DNER-EM 037/97 - Agregado graúdo para concreto de cimento.
x DNER-EM 038/97 - Agregado miúdo para concreto de cimento.
x ABNT NBR - 5738/2015 - Moldagem e cura de corpos-de-prova cilíndricos ou prismáticos de Concreto.
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x ABNT NBR - 5746/1977 - Análise química de cimento Portland - determinação do enxofre na forma de
sulfeto.
x ABNT NBR – 5739/2007 - Ensaio de compressão de corpos de prova cilíndricos.
x ABNT NBR – 6120/1980 – Cargas para o cálculo de estruturas de edificações.
x ABNT NBR - 5750/1992 - Amostragem de concreto fresco.
x ABNT NBR - 6118/2014 - Projeto e execução de obras de concreto armado.
x ABNT NBR - 6122/2010 – Projeto e execução de fundações.
x ABNT NBR - 6123/1988 – Forças devidas ao vento em edificações.
x ABNT NBR - 7187/2003 - Projeto e execução de pontes de concreto armado e protendido.
x ABNT NBR - 7188/2013 - Carga móvel rodoviária e de pedestres em pontes, viadutos, passarelas e outras
estruturas.
x ABNT NBR - 7212/2012 - Execução de concreto dosado em central.
x ABNT NBR - 7223/1992 - Concreto - determinação da consistência pelo abatimento do tronco de cone.
x ABNT NBR - 7480/2007 - Aço destinado a armaduras para estruturas de concreto armado – Especificação.
x ABNT NBR - 7681/2013 - Calda de cimento para injeção.
x ABNT NBR - 7682/1983 - Calda de cimento - determinação do índice de fluidez.
x ABNT NBR - 7683/1983 - Calda de cimento - determinação dos índices de exsudação e expansão.
x ABNT NBR - 7684/1983 - Calda de cimento - determinação da resistência à compressão.
x ABNT NBR - 7685/1983 - Calda de cimento - determinação de vida útil.
x ABNT NBR - 8681/2003 - Ações e segurança nas estruturas – Procedimento.
x ABNT NBR - 8953/2015 - Concreto para fins estruturais - classificação por grupos de resistência.
x ABNT NBR - 9062/2006 - Projeto e execução de estruturas de concreto pré-moldado.
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x ABNT NBR - 9606/1992 - Determinação da consistência pelo espalhamento do tronco de cone.
x ABNT NBR - 10839/1989 - Execução de obras de arte especiais em concreto armado e protendido.
x ABNT NBR - 12655/2015 - Preparo, controle e recebimento do concreto.
x Manual de Construção de Obras de Arte Especiais - DNER, 1996.
3. SERVIÇOS INICIAIS
3.1. Barracão de Obra e Instalações Provisórias
3.1.1. Barracão de Obra
O Executante deverá prover-se de um galpão com no mínimo 15,00 m², assoalhado com tábuas brutas de
pinus, paredes em chapas compensadas resinadas de 12 mm, ou tábuas de pinus, cobertura em chapas
de zinco, para servir de depósito de materiais e escritório de obra. Poderá ser utilizado um container em
chapas de aço para substituir o barraco de obra.
3.1.2. Instalação Provisória de Luz e Força
O Executante deverá prover-se da luz e força necessária ao atendimento dos serviços da obra, ligando seu
ponto de força à rede pública, atendendo as prescrições da NR-18, ou utilizando gerador de energia.
3.1.3. Instalações Sanitárias Provisórias
As instalações sanitárias provisórias para seus operários serão providenciadas pelo Executante. Sendo no
mínimo uma unidade sanitária de 1,50m². A construção, localização e condições de manutenção destas
instalações sanitárias deverão garantir condições de higiene, atendendo as exigências mínimas da saúde
pública, como também serão de ordem a não causar quaisquer inconvenientes às construções próximas ao
local da obra.
3.2. Locação e Implantação da Obra
A obra deverá ser locada, de acordo com a planta de implantação, onde constam os pontos de referência
de nível. Os níveis marcados na Planta de Implantação deverão ser rigorosamente obedecidos. E devendo
ser definidos com a utilização de topografo.
3.3. Placa de Obra
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O Executante construirá ”porta-placa”, no qual serão colocadas as placas para identificação da obra de
acordo com as exigências do contratante, e das placas exigidas pela legislação profissional vigente,
conforme art. 16 da resolução n.º 218 do CREA.
3.4. Mobilização e Desmobilização
3.4.1. Limpeza Permanente da obra e remoção de entulhos
A obra será mantida limpa, sendo o entulho transportado para locais apropriados, onde será utilizado como
aterro, se for o caso. Durante a execução da obra, deverão ser removidos periodicamente os entulhos de
obra, mantendo em perfeitas condições de tráfego os acessos à obra, tanto para veículos como para
pedestres. É de responsabilidade de o Executante dar solução adequada ao lixo do canteiro.
3.4.2. Maquinas e equipamentos de segurança e andaimes
Caberá ao Executante o fornecimento de todas as máquinas, tais como betoneiras, guinchos, serras,
vibradores, geradores, retro-escavadeiras, escavadeiras, caminhões, etc., necessárias à boa execução dos
serviços, bem como dos equipamentos de segurança (botas, capacetes, cintos, óculos, extintores, etc.)
necessários e exigidos pela Legislação vigente. Equipamentos para os funcionários podem executar todos
os serviços necessários para a conclusão da obra. Serão obedecidas todas as recomendações com relação
à segurança do trabalho contidas nas normas reguladoras relativas ao assunto, como NR-6 Equipamentos
de Proteção Individual, NR-18 Condições e Meio Ambiente de Trabalho de Trabalho na Indústria da
Construção. Os andaimes deverão apresentar boas condições de segurança observar as distâncias
mínimas da rede elétrica e demais exigências das normas brasileiras; ser dotados de proteção contra queda
de materiais em todas as faces livres.
3.4.3. Desmontagem das instalações
Concluídos os serviços, o canteiro será desativado, devendo ser feita imediatamente a retirada das
máquinas, equipamentos, restos de materiais e entulhos em geral.
3.4.4. Remoção final dos entulhos
Será feita a limpeza do total do tabuleiro e feita a remoção de entulhos que sobrarem após a execução da
obra deve ser destinado a um local de bota fora, especificado pelo fiscal responsável pela obra.
3.4.5. Arremates finais e retoques
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Após a limpeza, serão feitos todos os pequenos arremates finais e retoques que forem necessários, para
que não tenha imperfeições estéticas na obra finalizada.
3.5. Locação da obra por topografo
Para locação correta da obra a mesma deve ser feita por um profissional especializado neste serviço, deve
ser feito por topografo para que não ocorra problemas futuros de alterações de dimensões de elementos.
Foi considerado 32h de trabalho para a locação total da obra.
3.6. Engenheiro Civil responsável pela obra
Mesmo a empresa possuindo engenheiro civil pleno responsável pela empresa, foi considerado um período
de pelo menos 8h semanais de inspeção e verificações dos andamentos dos serviços de execução da obra,
pelo total previsto para a execução total da obra.
4. MOVIMENTO DE TERRA
Serão efetuadas pelo EXECUTANTE todas as escavações à obtenção dos níveis de fundação indicados no
Projeto e substituição dos materiais instáveis por outros. Aterros, transporte, descarga necessários serão
por conta do contratante.
4.1. Escavação/ carga e transporte
A contratada deverá executar a retirada de todo o solo que se encontra sobre a estrutura, este material
deverá ser retirado com o auxílio de uma escavadeira hidráulica, retroescavadeira, pá-carregadeira
juntamente com um caminhão com caçamba basculante e demais instrumentos necessários para carregar
e transportar o material.
4.2. Escavação manual
Na execução das escavações manuais devem ser tomados os devidos cuidados em relação as alturas que
ocorrem nos taludes, caso ocorra alturas maiores que 1,8m os mesmos devem ser escorados para que não
ocorra perigo de soterramento dos funcionários. A EXECUTANTE após o termino do processo da escavação
mecanizada deverá proceder a escavação manual para retirar o restante do material que a escavação
mecanizada não conseguiu.
4.3. Escavação mecânica em rocha
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Como em quase toda a extensão da obra está presente rocha na superfície, será necessário em certos
locais o nivelamento do terreno ou remoção de elementos que possam atrapalhar a estabilidade dos
elementos executados no local. Para maior facilidade neste serviço orienta-se a utilização de escavadeira
hidráulica ou dependendo das condições de chegar ao local do serviço a utilização de retroescavadeira,
caso esta possa atender à necessidade.
4.4. Ensecadeiras com tabuas simples
As ensecadeiras se fazem necessário para a execução dos elementos que ficam em contato direto com a
lamina de água, sendo necessário sua utilização para execução dos elementos em concreto com o ambiente
totalmente seco, modificando o curso da lamina de água. As mesmas devem ser executadas com parede
de madeira simples, e preenchidas com solo de 1ª categorias ou com bolsas com sacos de areias, mais
apropriado a utilização de solo argiloso para estanqueidade da água. Elas devem ter dimensões compatíveis
para o trabalho e execução dos blocos de fundação.
4.5. Moto bomba para drenagem
Faz-se necessário a utilização de moto bomba para drenagem das ensecadeiras para o trabalho em local
seco, e também para possíveis vazios que possam ocorrer e a água invada as ensecadeiras.
4.6. Escavação/carga/transporte de material para aterros das cabeceiras.
Fica a cargo da EXECUTANTE a execução dos aterros necessários para acesso a ponte, sendo a retirada
do material de uma jazida próxima referenciada pela prefeitura. O valor médio de transporte considerado e
de 5 a 10km, a escavação, a carga e o transporte em caminhões basculante com capacidade mínima de
6m³ fica a cargo da EXECUTANTE. O material utilizado deve ter boa qualidade para compactação e não
possuir matéria orgânica.
4.7. Espalhamento e Compactação mecânica dos aterros.
Fica a cargo da EXECUTANTE a execução dos aterros necessários para acesso a ponte, os mesmos devem
ter grau de compactação a 100% de Proctor Normal, para que haja total estanqueidade do maciço de solo,
no caso de ocorrer alguma enchente não carregue o material embora.
4.8. Gabiões de contenção lateral dos aterros.
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Como as laterais as margens das alas das cortinas estão muito desprotegidas e em momentos de cheias
do rio, pode ocorrer fugas da agua do rio por detrás as cortinas e alas, assim criando um canal entre a
estrada e as contenções. Outro problema que pode ocorrer e o desbarrocamento das maciços de solo das
margens próximas as contenções. Para solucionar isso será executado enroncamentos feitos de gabiões
caixa preenchidos com pedra de mão de peso especifico maior que 18,0 kN/m³. Serão construídos por
caixas começando por 2,5 m; 2,0 m; 1,5 m e 1,0m formando uma escada, cada estrutura com altura de 1,0
m de altura chegando a 4,0m de altura com extensão de 6,0 m em cada lateral das alas das cortinas.
5. INFRA-ESTRUTURA
5.1. Pedra de mão enchimento
Para o preenchimento dos gabiões para que se torne um muro de contenção por gravidade, e necessário
que todas as caixas sejam preenchidas com pedra de mão que possuem um bom peso especifico,
característica necessária para utilização em gabiões. As pedras de mão devem ter no mínimo 18,0 kN/m³
de peso específico para total eficiência do conjunto.
5.2. Transporte de pedra de mão
Para a aplicação do material para execução se faz necessário o transporte deste material da jazida de
obtenção da obra até o local de execução O transporte será feito por caminhões basculante com capacidade
mínima de 6,0 m³, sobre rodovia em grande parte de revestimento primário. A distância média de transporte
(DMT) considerada e de 25 KM, com peso especifico do material de 18,0 kN/m³.
6. SUPER-ESTRUTURA
6.1. Longarinas 0,70x0,60x10,00m – classe 45
Serão executadas longarinas Classe 45 conforme especificações das normas, pré-moldadas em concreto
armado, com fck mínimo de 35 MPa, com seção de 60 x 70 cm e comprimento de 10,00m, os aços utilizados
para armaduras dos elementos são: CA-50 e CA-60, e necessário a utilização de no máximo brita nº 1 com
diâmetro máximo de 19mm, para que não ocorra falta de concreto entre armaduras e de cobrimento mínimo.
As especificações, dimensões e locação das longarinas estão especificadas nos projetos em anexo a este
memorial.
6.2. Transporte Longarinas
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Como as longarinas executadas na obra serão pré-moldados, e necessário o transporte dos elementos
executados na empresa vencedora até o local da obra. Para este serviço foi considerado o peso dos
elementos utilizando o peso do concreto armado de 25 kN/m³, conforme especificado pela NBR 6120/1980.
Sendo transportada por rodovia pavimentada. A distância média de transporte (DMT) considerada foi de
380 km usando a cidade de Luis Eduardo Magalhães como raio de referência. O transporte deve ser feito
com veículo capaz de suportar as dimensões e condições de transporte do local até a obra.
6.3. Lançamento e Montagem das longarinas.
Pelas dimensões e peso considerado das longarinas a serem utilizadas na obra, faz-se necessária a
utilização de guindaste com lança para a colocação das longarinas em suas posições. E necessário
equipamento capaz de executar o serviço com a lança aberta capaz de lançar as longarinas de 10,00m, as
longarinas já possuem esperas para o içamento das longarinas com o guindaste. O peso aproximado de
cada longarina e de 10 toneladas, assim sendo necessário a utilização de equipamento capaz de içar e
fazer o lançamento com distância média de 8 m do ponto de apoio do veículo com o guindaste.
6.4. Concreto enchimento dos apoios entrada.
Para a ligação entre as longarinas apoiadas sobre as cortinas, faz-se necessário a utilização de uma viga
transversina sobre a cortina ligando todas as longarinas. Para esta ligação e necessário a ancoragem entre
a armadura de espera 18 das cortinas e a armadura transversal que transpassa por dentro das longarinas,
fazendo com que todas trabalhem em conjunto. Os enchimentos dos apoios de entrada devem ser
executados com concreto com fck mínimo de 25MPa, os aços utilizados para armaduras dos elementos
são: CA-50 e CA-60. As dimensões e locação da transversina intermediária estão especificadas nos projetos
em anexo a este memorial.
6.5. Concreto enchimento dos apoios intermediários.
Para a ligação entre as longarinas apoiadas sobre as transversinas intermediárias, faz-se necessário a
utilização de uma viga transversina sobre a cortina ligando todas as longarinas. Para a execução dos
enchimentos serão ligados através da armadura de espera vinda da transversina de apoio e amarradas
através das armaduras que fazem a ligação entre as longarinas fazendo-as trabalharem juntas, com este
tipo de ligação não se faz necessário a utilização de aparelhos de apoio sendo elas ligação de ancoragem
suficiente a resistir aos efeitos de rotação sobre o apoio. Os enchimentos dos apoios intermediários devem
ser executados com concreto com fck mínimo de 25MPa, os aços utilizados para armaduras dos elementos
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são: CA-50 e CA-60. As dimensões e locação da viga de fechamento intermediária estão especificadas nos
projetos em anexo a este memorial.
6.6. Junta de dilatação.
Como a estrutura possui grande extensão e necessário a utilização de juntas de dilatação em certos locais
da estrutura, fazendo com a laje trabalhe em partes quando submetidas as variações térmicas, podendo
assim aparecer o surgimento de trincas sobre o tabuleiro. O local indicado para execução destas juntas está
especificado na planta baixa. Será utilizado juntas em EPS na ligação das longarinas e em parte do tabuleiro
essa espessura da junta será de 10mm, mais detalhes nas plantas em anexo a este memorial.
6.9. Concreto para laje.
Sobre a laje de forma feita com as vigotas treliçadas, será executado um concreto de capeamento de
maneira que a laje apresente uma espessura total final de 6 cm, o concreto deve apresentar fck mínimo de
25 MPa, obedecendo as especificações do projeto arquitetônico. Sobre o banzo superior será utilizada
armadura superior utilizando tela soldada do tipo Q 196, que possui malha de 10 cm por 10 cm com
armadura de 6,00 mm em ambas as direções. E sobre os apoios onde ocorre a ligação entre as longarinas
deve ser utilizada armadura de 6,3mm de CA-50 espaçadas a cada 25 cm. As dimensões e locação da laje
em concreto armado estão especificados nos projetos em anexo a este memorial.
7. PROTEÇÕES
7.1. Tubos em aço galvanizado de ø 65 mm.
Para completar o guarda corpo serão executados tubos de aço galvanizado com diâmetro de 65 mm, que
serão fixados no topo dos pilaretes em concreto armado. Os tubos devem estar em ótima qualidade e bem
fixados, para que não ocorra problemas futuros.
7.2. Transporte e montagem tubos de aço galvanizado.
O transporte e a montagem dos tubos fixados aos pilaretes de concreto armado, devem ser feitos com
cuidados para não danificar o material. Este item contempla o transporte e a montagem dos tubos.
8. CONSIDERAÇÕES FINAIS
8.1. Alterações do Projeto
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Não será permitida nenhuma alteração do projeto sem prévia autorização do fiscal responsável pela obra,
quando as especificações ou quaisquer outros documentos forem eventualmente omissos ou surgirem
dúvidas na interpretação de qualquer peça gráfica ou outro elemento informativo, deverá sempre ser
consultada a FISCALIZAÇÃO, que diligenciará no sentido de que a omissão ou dúvidas sejam sanadas em
tempo hábil. Se as circunstâncias ou as condições locais tornarem aconselhável a substituição de alguns
materiais especificados, está substituição só poderá se efetuar mediante expressa autorização, por escrito,
do autor do projeto, para cada caso particular.
8.2. Fiscalização
A construtora atuará na obra com profissionais habilitados, adiante designados por FISCALIZAÇÂO, com
autoridade para exercer, toda e qualquer ação de orientação geral, controle e fiscalização das obras e
serviços de construção. A EXECUTORA é obrigada a facilitar meticulosa fiscalização dos materiais,
execução das obras e serviços contratados, facultando a fiscalização o acesso a todas as partes da obra
contratada. Obriga-se, ainda, do mesmo modo, a facilitar à fiscalização em oficinas, depósitos, armazéns e
dependências onde se encontrem os materiais destinados à construção, serviços e ou obras e reparos,
mesmo que de propriedade de terceiros. A EXECUTORA é obrigada a retirar da obra, imediatamente depois
de registrado no diário de obras, qualquer empregado, tarefeiro, operário ou subordinado seu que a critério
da FISCALIZAÇÂO, venha demonstrando conduta nociva ou incapacidade técnica. Em hipótese alguma
deve ser retirado da obra o diário de obra contendo as informações dos serviços prestados diários, apenas
sendo permitido a retirada da primeira via pelo fiscal responsável, para possíveis medições dos serviços
prestados.
8.3. Obrigações da Executora
A EXECUTORA assumirá integral responsabilidade pela boa execução e eficiência dos serviços que
executar, de acordo com os projetos e especificações técnicas fornecidas, bem como pelo que
eventualmente executar em desacordo com esses documentos e os danos decorrentes da realização dos
ditos trabalhados. A EXECUTORA deverá emitir a referida ART pela execução da obra, quitando-a,
entregando as vias correspondentes aos órgãos de controle e ao contratado a fiscalização. Para
equipamentos, mão de obra e materiais para a obra e serviços que forem ajustados, caberá a EXECUTORA
fornecer e conservar, pelo período em que for necessário, equipamentos e ferramentas adequadas a
perfeita execução da obra, encarregar mão-de-obra idônea, de modo a reunir em serviço uma equipe
homogênea e suficiente de operários, mestres, encarregados e engenheiros, que possa assegurar o

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: IMK5DJEXJGHABZWKYHAJFQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Santana

Quarta-feira
8 de Junho de 2022
105 - Ano V - Nº 982

progresso satisfatório as obras, bem como obter os materiais necessários em quantidades suficientes a
conclusão das obras e serviços no prazos pré-estabelecidos.
8.4. Aceitação final da obra
Para a entrega final da obra os trabalhos deverão totalmente concluídos de acordo com os projetos e suas
respectivas especificações técnicas, sendo que o local deverá ser entregue completamente limpo, livre de
entulhos e sobras de materiais provenientes da execução da obra e suas instalações. Quando as obras
ficarem inteiramente concluídas, de perfeito acordo com o projeto e suas especificações técnicas e
satisfeitas todas as exigências deste material, será efetuada uma vistoria conjunta (EXECUTORA E
FISCALIZAÇÂO) para o recebimento da obra.

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: IMK5DJEXJGHABZWKYHAJFQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
8 de Junho de 2022
106 - Ano V - Nº 982

Santana







 

     





35<232+
-,35<232+ =

%!%%

,

+503)

 

!  > $  
= $  ? $  
     
 %

99:-.,';-






+


 



 

#
2









$



 #



 $#!$



#







 !





$



6
#

$ 



#

#



##







#

 



8
8%+



!   

" 

,-&.
 

 &&'  &'
(   & '   &)*$+  &

 )/  &)/(1 !

&,'.4!,',--
&& 
2
5')/&)/& 
  & &  75'   )/
2
& &(1 
 )/  & '   
& && &  +# 9 *!#-
2
(1 
& & / ' &2 ' 
#5;
  &&&:#;+' *#5;-(1 
' )/&)/ ' & 

  & &  (1 
&,'.4
5')/  &< =' & &

 &)*#+  & -(1 
  & &' + 7( -&&
 (   &:7(   > 

55#5#+  &5  ( 5  ' 
5&'-  '  +'  ? -(1$ $
5')/  +)-'  &
 & ( & &
2
     /(1 $
 &?&    '&  & 

 (1 
',
&,'!,',--

#$ %

&" 

&"  
 !

' 

+/%0/1/2
   !  #$#

 ()*
3//)
%

! $$   #

%

#     #$
56/%7612/
$ # !  $$

%
6200)
#%

 $# $  !# $##

%

 $#  #! #

%

### !  #

$$%

 #$ $ ! ####

!%

783%72370

256/)

!#!$  !#!  !  

 %

# $ # #$ #$ 

!%

#! !$  # !# #



%

# $  # !! !$#

!$!%

578%233+7
6%75750

686/)
3+8)

  

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: IMK5DJEXJGHABZWKYHAJFQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
8 de Junho de 2022
107 - Ano V - Nº 982

Santana







 

     





35<232+
-,35<232+ =

%!%%

,

+503)

 

!  > $  
= $  ? $  
     
 %

99:-.,';-








##





 ##$



8%2

8%6

#! 



#

  



#

 



##

 #



#

 



8%8


!#



/


##





 ##





!   

" 

 )/ (&:+: 
 & & &='  & ' )/&-
&  +$# !!-! 
  5 < &(@  (1 
&    ?' 
+ )*!2 &@  *-'&:
('  # B& 
 & < &(@  (1 $
-,-
'    
'"9,-
+ )/  && -5')/ &'&' 
 & ( )/
& &'  &:(;C
(1 
   & &
 / ' '&+' ;-&(1 

#$ %

&" 

&"  
 !

' 

 ()*

2

#  !  $##

2

# $  #!$#

%

2

63/%228+8
 $ $# # #
0/5%83///

+30/)
$%
263+)

2

#$! ##$ #

  $

!#%

&

#$  #$ #! ##

#%

!$$ !# 

 !$ #

#%

!!   #$ #$#$#

#%

+/%01+/2

3//)

   $ ! $

%

& & / ' '&+' ;-
 &?5 & '   &
&5;
   &5 &#;+' *&5;-
(1 
5')/  & &+-(;C

  '(1 
@"-!-
'7) &'
 & & &''    ) & 

'  ( & (
#5!( 5'9 (1  1
9A.4&;-

  '$ &'

(& 
&')  &' :  5/

 ' +F-
&' 7(   &
&)/(  

%

0%11323

328)

 $ # !!!# 

%

# #  $$ $ !#

$%

  

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: IMK5DJEXJGHABZWKYHAJFQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
8 de Junho de 2022
108 - Ano V - Nº 982

Santana







 

     





35<232+
-,35<232+ =

%!%%

,

+503)

 

!  > $  
= $  ? $  
     
 %

99:-.,';-






0
$
1


 !!



$  



!   

" 

!-,@,
5')/ =& &'
 
&'# 5&'(1$ $
,-&.B
 ' +GHJJKMNPQJQPMNPRQQSTUWYPZ-

#$ %

&" 

&"  
 !

' 

 ()*

15%+8+2/

210)



# $ $ $ #  

$%



2%15622
!#!$  !  #
''9@,-9>
2%70/%22385

3+3)
%
+3333)

  

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: IMK5DJEXJGHABZWKYHAJFQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
8 de Junho de 2022
109 - Ano V - Nº 982

Santana

Obra

Pavimentação da Avenida Manoel Novaes, Santana - Bahia

Bancos

SINAPI - 09/2021 - Bahia
ORSE - 09/2021 - Sergipe

B.D.I.

Encargos Sociais

Não Desonerado: embutido nos
preços unitário dos insumos de
mão de obra, de acordo com as
bases.

19,60%

Cronograma Físico-Financeiro
Item

Código

MÊS 01

MÊS 02

MÊS 03

374.334,90

280.751,18

MÊS 04

MÊS 05

MÊS 06

Total

Peso (%)

15.657,52
1

SERVIÇOS INICIAIS
100%
280.751,18

2

MOVIMENTAÇÃO DE TERRA
30%

40%

40%

32,66%

840.820,86

29,35%

984.200,18

34,35%

3.898,96

0,14%

305.224,14

10,65%

659.405,55

23,01%

15.671,52

0,55%

6.770,20

0,24%

79.141,25

2,76%

2.793,22

0,10%

30%

50%

152.612,07

OMBREIRAS
50%

4.3

30%
492.100,09

MOVIMENTO DE TERRA
100%
152.612,07

4.2

935.837,25
252.246,26

PONTES
50%
3.898,96

4.1

336.328,34

PAVIMENTAÇÃO
492.100,09

4

0,55%

30%
252.246,26

3

15.657,52

50%
659.405,55

TABULEIRO
100%
15.671,52

4.4

GUARDA CORPO
100%
6.770,20

5

6

7

SINALIZAÇÃO VIÁRIA
23.742,38

31.656,50

30%

40%

1.103.677,78
2.211.683,59

367.984,85
2.579.668,43

100%
23.742,38

DRENAGEM
30%
2.793,22

SERVIÇOS FINAIS
TOTAL GERAL SIMPLES:
TOTAL GERAL ACUMULADO:

296.408,70
296.408,70

374.334,90
670.743,60

437.262,21
1.108.005,81

100%
285.552,05
2.865.220,49
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2.865.220,49

100,00%

Quarta-feira
8 de Junho de 2022
110 - Ano V - Nº 982

Santana

Obra

Pavimentação da Rua Manoel Novaes, Santana - Bahia

Bancos

SINAPI - 09/2021 - Bahia
ORSE - 09/2021 - Sergipe

B.D.I.

Encargos Sociais

Não Desonerado

19,60%

Memorial de Calculo
Item

Código

Banco

1
1.1

74209/001

SINAPI

1.2

74210/001

SINAPI

1.3
2
2.1

99064

SINAPI

79473

SINAPI

2.2

96386

SINAPI

2.3

101127

SINAPI

2.4

95875

SINAPI

2.5

100576

SINAPI

3
3.1

101169

SINAPI

Descrição

Und

SERVIÇOS INICIAIS
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO
BARRACAO PARA DEPOSITO EM TABUAS DE MADEIRA,
COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO PISO
ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA)
LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA
CORTE E ATERRO COMPENSADO
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO
PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO,
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

m²

PLACA: 1,25 x 2,00 METROS

m²

BARRACÃO 3,00x6,00 METROS

M

EXTENSÃO DA RUA

m³

IDEM VOLUME DE CORTE
ATERRO DA BASE DAS NOVAS
AVENIDAS. VER VOLUME NO
QUADRO DE CUBAÇÃO DAS
VIAS.

m³

ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA
IDEM ITEM 2.2
EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS
m³
(347HP/LÂMINA: 8,70M3). AF_07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM
ITEM 2.3 x 1,30 (Empolamento) x
VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE:
M3XKM
4,60Km(Jazida)
M3XKM). AF_07/2020
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO
ITEM 1.3 x (LARGURA DAS VIAS +
m²
PASSEIOS)
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019
PAVIMENTAÇÃO
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS,
ITEM 1.3 x (LARGURA DAS VIAS REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E
m²
SARJETAS)
AREIA). AF_05/2020

3.2

94273

SINAPI

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO,
DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS
URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

3.3

94990

SINAPI

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO
COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA,
ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016

3.4

101094

SINAPI

4
4.1

Memorial de Calculo

PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO
SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020
PONTES
MOVIMENTO DE TERRA

M

ITEM 1.3 x 2(lados)

M³

ITEM 1.3 x 2(lados) x 1,50(largura)
x 0,06(espessura)

M

ITEM 1.3 x 2(lados)
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Quantitativo
2.865.220,49
15.657,52
2,50
18,00

AV. MANOEL NOVAES
2.865.220,49
15.657,52
2,50
18,00

347,54
935.837,25
756,54

347,54
935.837,25
756,54

19.652,73

19.652,73

19.652,73

19.652,73

214.352,33

214.352,33

9.036,04

9.036,04

840.820,86

840.820,86

5.838,67

5.838,67

1.390,16

1.390,16

31,28

31,28

1.390,16

1.390,16

984.200,18
3.898,96

984.200,18
3.898,96

Quarta-feira
8 de Junho de 2022
111 - Ano V - Nº 982

Santana

Obra

Pavimentação da Rua Manoel Novaes, Santana - Bahia

Bancos

SINAPI - 09/2021 - Bahia
ORSE - 09/2021 - Sergipe

B.D.I.

Encargos Sociais

Não Desonerado

19,60%

Memorial de Calculo
Item

Código

Banco

Descrição

Und

4.1.1

102303

SINAPI

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M
(MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO
POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3 / 88 HP),
LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO
NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

4.1.2

93361

SINAPI

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA
HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA:
111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0
M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO
NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

73844/001

SINAPI

MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE PEDRA
ARGAMASSADA

4.3
4.3.1

95957

SINAPI

4.3.2

101009

SINAPI

4.3.3

100953

SINAPI

4.3.4

97110

SINAPI

4.4

4.4.1

99839

SINAPI

00034723

SINAPI

5
5.1

m³

ESCAVAÇÃO DAS OMBREIRAS
DAS PONTES (PROFUNDIDADE
DE 1,00 metro)

m³

IDEM ITEM 4.1.1

m³

VOLUME DE PEDRA PARA
EXECUÇÃO DE OMBREIRAS DAS
PONTES

OMBREIRAS

4.2
4.2.1

Memorial de Calculo

TABULEIRO
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE
ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO
INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE POSTE DE CONCRETO
EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK)
11,7 TM. AF_07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM
GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7
TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT
EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO ARMADO (PCA),
FCK = 40 MPA, CAMADA COM ESPESSURA DE 12,5 CM.
AF_11/2017
GUARDA CORPO
GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE
ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE
1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR
BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM
CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P
SINALIZAÇÃO VIÁRIA
PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM
PINTURA REFLETIVA

Quantitativo

AV. MANOEL NOVAES

2.865.220,49

2.865.220,49

130,40

130,40

130,40

130,40

305.224,14

305.224,14

409,46

409,46

659.405,55

659.405,55

m³

VOLUME DE CONCRETO DAS
PEÇAS DO TABULEIRO. (CADA
PEÇA 2,97M³)

130,68

130,68

T

SOMATÓRIO DAS PEÇAS DO
TABULEIRO. (7,43T CADA PEÇA)

326,92

326,92

TXKM

ITEM 4.3.2 x 268KM (SANTANA BARREIRAS)

87.614,56

87.614,56

m²

ÁREA DA FAIXA DE ROLAMENTO
DA PONTE

M

EXTENSÃO DA PONTE EM
AMBOS OS LADOS

m²

CONSIDERAR 0,25M² POR PLACA
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184,80

184,80

15.671,52

15.671,52

24,00

24,00

6.770,20

6.770,20

2,50

2,50

Quarta-feira
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Santana

Obra

Pavimentação da Rua Manoel Novaes, Santana - Bahia

Bancos

SINAPI - 09/2021 - Bahia
ORSE - 09/2021 - Sergipe

B.D.I.

Encargos Sociais

Não Desonerado

19,60%

Memorial de Calculo
Item

Código

Banco

Descrição

Und

Memorial de Calculo

Quantitativo
2.865.220,49

5.2

92335

SINAPI

6
6.1

94288

SINAPI

7
7.1

6191

ORSE

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE
MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM
PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
DRENAGEM
EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO,
MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10
CM ALTURA. AF_06/2016
SERVIÇOS FINAIS
LIMPEZA DE RUAS (varrição e remoção de entulhos)

M

CONSIDERAR 3,00M POR PLACA

AV. MANOEL NOVAES
2.865.220,49

30,00

30,00

79.141,25

79.141,25

M

ITEM 1.3 x 2(lados)

1.390,16

1.390,16

M²

ITEM 3.1

2.793,22
5.838,67

2.793,22
5.838,67
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Santana

SONDAGEM À PERCUSSÃO
17/07/2019
18/07/2019

Data inicial:
Data ﬁnal:

15:30 Cota:
Nível do Solo
11:40 Coordenada:

Hora inicial:
Hora Final:

SPT- 01/1

0.0

Resistência à penetração

Amostra

Avanço

Profundidade
do ensaio (m)

Nível de água

PERFIL GEOLóGICO E GEOTÉCNICO INDIVIDUAL DE FURO DE SONDAGEM SPT
Graﬁco

Golpes/Penetração
1º 2º 3º
15 cm 15 cm 15 cm

Nspt

Penetração 15 - 45 cm
Penetração 0 - 30 cm

10

20

30

40

50

Amostrador

Peso: 65 kg

ɸ Interior 34,9 mm

Altura de queda: 75 cm

ɸ Externo 50,8 mm

Reves" mento:63,5 cm

Classiﬁcação do solo

0.00

TH
CA
1

3

3

4

7

2

2

3

4

7

3

3

3

4

7

4

2

2

3

5

5

2

3

4

7

6

2

4

4

8

7

3

3

5

8

8

3

4

4

8

9

3

5

5

10

10

2

3

5

8

11

3

4

5

9

12

3

3

4

7

13

4

5

5

10

14

4

6

6

12

15

5

6

8

14

16

6

6

8

14

17

8

7

8

15

2.0

4.0
4.70

6.0
SILTE POUCO ARENOSO, TONALIDADE
ROSADO, CONSISTÊNCIA MÉDIA.

8.0

10.0

12.0

13.45

14.0

16.0

17.0

SILTE POUCO ARENOSO, TONALIDADE
ROSADO, CONSISTÊNCIA RIJA.

17.45

Cliente:
PREFEITURA MUNICIPALDE SANTANA/BA

Obra: EXTENSÃO AV. MANOEL NOVAES E RUA ARNÓBIO OLIVEIRA
Local: SANTANA - BA
Responsável Técnico:

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: IMK5DJEXJGHABZWKYHAJFQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.
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Santana

SONDAGEM À PERCUSSÃO
17/07/2019
18/07/2019

Data inicial:
Data ﬁnal:

15:30 Cota:
Nível do Solo
11:40 Coordenada:

Hora inicial:
Hora Final:

SPT - 01/2

18.0

TH
CA

Resistência à penetração

Amostra

Avanço

Nível de água

Profundidade
do ensaio (m)

PERFIL GEOLóGICO E GEOTÉCNICO INDIVIDUAL DE FURO DE SONDAGEM SPT
Graﬁco

Golpes/Penetração
1º 2º 3º
15 cm 15 cm 15 cm

Nspt

Penetração 15 - 45 cm
Penetração 0 - 30 cm

10

20

30

40

50

Amostrador

Peso: 65 kg

ɸ Interior 34,9 mm

Altura de queda: 75 cm

ɸ Externo 50,8 mm

Reves" mento:63,5 cm

Classiﬁcação do solo

18

8

9

19

9

9

10 19

20

11 13 16 29

21

13 30/12

20.0

SILTE POUCO ARENOSOS, TONALIDADE
ROSADO, CONSISTÊNCIA DURA.

30
21.27

22.0
Furo paralisado a 21,27 metros. Impenetrável ao
amostrador padrão conforme descrito no item 6.4.1
da Norma NBR 6484-2001 - Solo - Sondagem de
Simples Reconhecimento com SPT.
Impenetrável ao amostrador padrão conforme NBR
6484/2001.

22
23
24.0

24
25
26.0

26
27
28.0

28
29
30.0

30
31
32.0

32
33
34.0

34
35.0

18.00

17

7

35

Cliente:
PREFEITURA MUNICIPALDE SANTANA/BA

Obra: EXTENSÃO AV. MANOEL NOVAES E RUA ARNÓBIO OLIVEIRA
Local: SANTANA - BA
Responsável Técnico:

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: IMK5DJEXJGHABZWKYHAJFQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.
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Santana

SONDAGEM À PERCUSSÃO
18/07/2019
19/07/2019

Data inicial:
Data ﬁnal:

13:50 Cota:
Nível do Solo
18:20 Coordenada:

Hora inicial:
Hora Final:

SPT- 02/1

0.0

Resistência à penetração

Amostra

Avanço

Profundidade
do ensaio (m)

Nível de água

PERFIL GEOLóGICO E GEOTÉCNICO INDIVIDUAL DE FURO DE SONDAGEM SPT
Graﬁco

Golpes/Penetração
1º 2º 3º
15 cm 15 cm 15 cm

Nspt

Penetração 15 - 45 cm
Penetração 0 - 30 cm

10

20

30

40

50

Amostrador

Peso: 65 kg

ɸ Interior 34,9 mm

Altura de queda: 75 cm

ɸ Externo 50,8 mm

Reves" mento:63,5 cm

Classiﬁcação do solo

0.00

TH
CA
1

2

3

4

7

2

2

3

3

6

3

3

4

5

9

4

3

4

4

8

5

3

4

6

10

6

4

4

5

9

7

3

5

5

10

8

4

5

6

11

9

4

6

8

14

10

5

6

7

13

11

6

9

9

18

12

3

4

4

8

13

4

4

5

9

14

4

5

6

11

15

5

5

7

12

16

6

6

6

12

17

8

7

7

14

2.0

4.0

SILTE POUCO ARENOSO, TONALIDADE
ROSADO, CONSISTÊNCIA MÉDIA.

3.90

5.45

6.0

7.45

8.0
7.92

10.0

12.0

SILTE POUCO ARENOSO, TONALIDADE
ROSADO, CONSISTÊNCIA RIJA.

14.0

16.0

17.0

17.45

Cliente:
PREFEITURA MUNICIPALDE SANTANA/BA

Obra: EXTENSÃO AV. MANOEL NOVAES E RUA ARNÓBIO OLIVEIRA
Local: SANTANA - BA
Responsável Técnico:

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: IMK5DJEXJGHABZWKYHAJFQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.
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Santana

SONDAGEM À PERCUSSÃO
18/07/2019
18/07/2019

Data inicial:
Data ﬁnal:

13:50 Cota:
Nível do Solo
16:00 Coordenada:

Hora inicial:
Hora Final:

SPT - 02/2

18.0

TH
CA

Resistência à penetração

Amostra

Avanço

Nível de água

Profundidade
do ensaio (m)

PERFIL GEOLóGICO E GEOTÉCNICO INDIVIDUAL DE FURO DE SONDAGEM SPT
Graﬁco

Golpes/Penetração
1º 2º 3º
15 cm 15 cm 15 cm

Nspt

Penetração 15 - 45 cm
Penetração 0 - 30 cm

10

20

30

40

50

Amostrador

Peso: 65 kg

ɸ Interior 34,9 mm

Altura de queda: 75 cm

ɸ Externo 50,8 mm

Reves" mento:63,5 cm

Classiﬁcação do solo

18

8

9

19

9

9

10 19

20

11 13 16 29

21

13 30/10

20.0

SILTE POUCO ARENOSO, TONALIDADE
ROSADO, CONSISTÊNCIA DURA.

30
21.25

22.0
Furo paralisado a 21.25 metros. Impenetrável ao
amostrador padrão conforme descrito no item 6.4.1
da Norma NBR 6484-2001 - Solo - Sondagem de
Simples Reconhecimento com SPT.
Impenetrável ao amostrador padrão conforme NBR
6484/2001.

22
23
24.0

24
25
26.0

26
27
28.0

28
29
30.0

30
31
32.0

32
33
34.0

34
35.0

18.00

17

7

35

Cliente:
PREFEITURA MUNICIPALDE SANTANA/BA

Obra: EXTENSÃO AV. MANOEL NOVAES E RUA ARNÓBIO OLIVEIRA
Local: SANTANA - BA
Responsável Técnico:

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: IMK5DJEXJGHABZWKYHAJFQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.
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Santana

SONDAGEM À PERCUSSÃO
19/07/2019
19/07/2019

Data inicial:
Data ﬁnal:

07:30 Cota:
Nível do Solo
18:00 Coordenada:

Hora inicial:
Hora Final:

SPT- 03/1

0.0

Resistência à penetração

Amostra

Avanço

Profundidade
do ensaio (m)

Nível de água

PERFIL GEOLóGICO E GEOTÉCNICO INDIVIDUAL DE FURO DE SONDAGEM SPT
Graﬁco

Golpes/Penetração
1º 2º 3º
15 cm 15 cm 15 cm

Nspt

Penetração 15 - 45 cm
Penetração 0 - 30 cm

10

20

30

40

50

Amostrador

Peso: 65 kg

ɸ Interior 34,9 mm

Altura de queda: 75 cm

ɸ Externo 50,8 mm

Reves" mento:63,5 cm

Classiﬁcação do solo

0.00

ARGILA COM MATÉRIA ORGÂNICA,
TONALIDADE CINZA ESCURO, CONSISTÊNCIA
MOLE.

TH
CA

1.45

1

1

2

2

4

2

2

2

2

4

3

2

2

3

5

4

2

3

3

6

5

2

3

4

7

6

2

2

3

5

7

2

3

3

6

8

2

2

2

4

9

2

3

4

7

10

3

4

4

8

11

4

5

5

10

12

4

4

5

9

13

4

5

5

10

14

4

5

6

11

15

4

5

7

12

16

6

7

7

14

17

8

7

7

14

2.0

3.00

4.0

6.0

8.0

SILTE POUCO ARENOSO, TONALIDADE
ROSADO, CONSISTÊNCIA MÉDIA A RIJA.

10.0

12.0

14.0

16.0

17.0

17.45

Cliente:
PREFEITURA MUNICIPALDE SANTANA/BA

Obra: EXTENSÃO AV. MANOEL NOVAES E RUA ARNÓBIO OLIVEIRA
Local: SANTANA - BA
Responsável Técnico:

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: IMK5DJEXJGHABZWKYHAJFQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
8 de Junho de 2022
118 - Ano V - Nº 982

Santana

SONDAGEM À PERCUSSÃO
19/07/2019
19/07/2019

Data inicial:
Data ﬁnal:

07:30 Cota:
Nível do Solo
18:00 Coordenada:

Hora inicial:
Hora Final:

SPT - 03/2

18.0

TH
CA

Resistência à penetração

Amostra

Avanço

Nível de água

Profundidade
do ensaio (m)

PERFIL GEOLóGICO E GEOTÉCNICO INDIVIDUAL DE FURO DE SONDAGEM SPT
Graﬁco

Golpes/Penetração
1º 2º 3º
15 cm 15 cm 15 cm

7

18

7
9

7

19

7

20

13 19 /1230

Nspt

Penetração 15 - 45 cm
Penetração 0 - 30 cm

10

20

30

40

50

Amostrador

Peso: 65 kg

ɸ Interior 34,9 mm

Altura de queda: 75 cm

ɸ Externo 50,8 mm

Reves" mento:63,5 cm

Classiﬁcação do solo

18.00

14

11 20

SILTE POUCO ARENOSO, TONALIDADE
ROSADO, CONSISTÊNCIA DURA.

20.0
20.42

49
Furo paralisado a 20.42 metros. Impenetrável ao
amostrador padrão conforme descrito no item 6.4.1
da Norma NBR 6484-2001 - Solo - Sondagem de
Simples Reconhecimento com SPT.
Impenetrável ao amostrador padrão conforme NBR
6484/2001.

21
22.0

22
23
24.0

24
25
26.0

26
27
28.0

28
29
30.0

30
31
32.0

32
33
34.0

34
35.0

35

Cliente:
PREFEITURA MUNICIPALDE SANTANA/BA

Obra: EXTENSÃO AV. MANOEL NOVAES E RUA ARNÓBIO OLIVEIRA
Local: SANTANA - BA
Responsável Técnico:

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: IMK5DJEXJGHABZWKYHAJFQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
8 de Junho de 2022
119 - Ano V - Nº 982

Santana

SONDAGEM À PERCUSSÃO
19/07/2019
19/07/2019

Data inicial:
Data ﬁnal:

07:30 Cota:
Nível do Solo
18:00 Coordenada:

Hora inicial:
Hora Final:

SPT- 04/1

0.0

Resistência à penetração

Amostra

Avanço

Profundidade
do ensaio (m)

Nível de água

PERFIL GEOLóGICO E GEOTÉCNICO INDIVIDUAL DE FURO DE SONDAGEM SPT
Graﬁco

Golpes/Penetração
1º 2º 3º
15 cm 15 cm 15 cm

Nspt

Penetração 15 - 45 cm
Penetração 0 - 30 cm

10

20

30

40

50

Amostrador

Peso: 65 kg

ɸ Interior 34,9 mm

Altura de queda: 75 cm

ɸ Externo 50,8 mm

Reves" mento:63,5 cm

Classiﬁcação do solo

0.00

ARGILA COM MATÉRIA ORGÂNICA,
TONALIDADE CINZA ESCURO, CONSISTÊNCIA
MOLE.

TH
CA

1.45
2.0

1

1

2

2

4

2

2

3

4

7

3

3

4

5

9

4

3

3

4

7

5

3

4

4

8

6

2

3

3

6

7

2

3

4

7

8

3

3

3

6

9

3

3

4

7

10

3

4

4

8

11

3

4

5

9

12

3

4

4

8

13

4

4

4

8

14

4

6

6

12

15

5

6

7

13

16

6

6

7

13

17

7

7

8

15

2.00

4.0

SILTE POUCO ARENOSO, TONALIDADE
ROSADO, CONSISTÊNCIA MÉDIA A RIJA.

6.0

8.0

9.45

10.0

12.0

14.0

SILTE POUCO ARENOSO, TONALIDADE
VARIEGADA, CONSISTÊNCIA RIJA.

16.0

17.0

17.45

Cliente:
PREFEITURA MUNICIPALDE SANTANA/BA

Obra: EXTENSÃO AV. MANOEL NOVAES E RUA ARNÓBIO OLIVEIRA
Local: SANTANA - BA
Responsável Técnico:

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: IMK5DJEXJGHABZWKYHAJFQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
8 de Junho de 2022
120 - Ano V - Nº 982

Santana

SONDAGEM À PERCUSSÃO
19/07/2019
19/07/2019

Data inicial:
Data ﬁnal:

07:30 Cota:
Nível do Solo
18:00 Coordenada:

Hora inicial:
Hora Final:

SPT - 04/2

18.0

TH
CA

Resistência à penetração

Amostra

Avanço

Nível de água

Profundidade
do ensaio (m)

PERFIL GEOLóGICO E GEOTÉCNICO INDIVIDUAL DE FURO DE SONDAGEM SPT
Graﬁco

Golpes/Penetração
1º 2º 3º
15 cm 15 cm 15 cm

8

18

8

9

19

9

20

13 19 /830

Nspt

Penetração 15 - 45 cm
Penetração 0 - 30 cm

10

20

30

40

50

Amostrador

Peso: 65 kg

ɸ Interior 34,9 mm

Altura de queda: 75 cm

ɸ Externo 50,8 mm

Reves" mento:63,5 cm

Classiﬁcação do solo

18.00

17

11 11 22

SILTE POUCO ARENOSO, TONALIDADE
VARIEGADA, CONSISTÊNCIA DURA.

20.0
20.38

49
Furo paralisado a 20.38 metros. Impenetrável ao
amostrador padrão conforme descrito no item 6.4.1
da Norma NBR 6484-2001 - Solo - Sondagem de
Simples Reconhecimento com SPT.
Impenetrável ao amostrador padrão conforme NBR
6484/2001.

21
22.0

22
23
24.0

24
25
26.0

26
27
28.0

28
29
30.0

30
31
32.0

32
33
34.0

34
35.0

35

Cliente:
PREFEITURA MUNICIPALDE SANTANA/BA

Obra: EXTENSÃO AV. MANOEL NOVAES E RUA ARNÓBIO OLIVEIRA
Local: SANTANA - BA
Responsável Técnico:

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: IMK5DJEXJGHABZWKYHAJFQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
8 de Junho de 2022
121 - Ano V - Nº 982

Santana

SONDAGEM À PERCUSSÃO
19/07/2019
19/07/2019

Data inicial:
Data ﬁnal:

07:30 Cota:
Nível do Solo
18:00 Coordenada:

Hora inicial:
Hora Final:

SPT- 05/1

0.0

Resistência à penetração

Amostra

Avanço

Profundidade
do ensaio (m)

Nível de água

PERFIL GEOLóGICO E GEOTÉCNICO INDIVIDUAL DE FURO DE SONDAGEM SPT
Graﬁco

Golpes/Penetração
1º 2º 3º
15 cm 15 cm 15 cm

Nspt

Penetração 15 - 45 cm
Penetração 0 - 30 cm

10

20

30

40

50

Amostrador

Peso: 65 kg

ɸ Interior 34,9 mm

Altura de queda: 75 cm

ɸ Externo 50,8 mm

Reves" mento:63,5 cm

Classiﬁcação do solo

0.00

ARGILA COM MATÉRIA ORGÂNICA,
TONALIDADE CINZA ESCURO, CONSISTÊNCIA
MOLE.

TH
CA

1.45

1

1

1

1

2

2

1

1

1

2

3

2

2

3

5

4

2

2

2

4

5

2

3

3

6

6

2

2

2

4

7

2

2

3

5

8

2

2

1

3

9

1

2

3

5

10

3

4

4

8

11

3

4

6

10

12

4

4

6

10

13

4

4

5

9

14

4

5

5

10

15

5

5

6

11

16

6

6

6

12

17

7

7

8

15

2.0

2.60

SILTE POUCO ARENOSO, TONALIDADE
VARIEGADA, CONSISTÊNCIA MÉDIA.

4.0

5.45
6.0

8.0

10.0

SILTE POUCO ARENOSO, TONALIDADE
ROSADO, CONSISTÊNCIA RIJA.

12.0

14.0

16.0

17.0

17.45

Cliente:
PREFEITURA MUNICIPALDE SANTANA/BA

Obra: EXTENSÃO AV. MANOEL NOVAES E RUA ARNÓBIO OLIVEIRA
Local: SANTANA - BA
Responsável Técnico:

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: IMK5DJEXJGHABZWKYHAJFQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
8 de Junho de 2022
122 - Ano V - Nº 982

Santana

SONDAGEM À PERCUSSÃO
19/07/2019
19/07/2019

Data inicial:
Data ﬁnal:

07:30 Cota:
Nível do Solo
18:00 Coordenada:

Hora inicial:
Hora Final:

SPT - 05/2

18.0

TH
CA

Resistência à penetração

Amostra

Avanço

Nível de água

Profundidade
do ensaio (m)

PERFIL GEOLóGICO E GEOTÉCNICO INDIVIDUAL DE FURO DE SONDAGEM SPT
Graﬁco

Golpes/Penetração
1º 2º 3º
15 cm 15 cm 15 cm

8

18

8
9

9

Nspt

Penetração 15 - 45 cm
Penetração 0 - 30 cm

10

20

30

40

50

Amostrador

Peso: 65 kg

ɸ Interior 34,9 mm

Altura de queda: 75 cm

ɸ Externo 50,8 mm

Reves" mento:63,5 cm

Classiﬁcação do solo

18.00

17

19

9

9

18

20

12 15 /230

45

SILTE POUCO ARENOSO, TONALIDADE
RODADO, CONSISTÊNCIA RIJA A DURA.

20.0
20.32
Furo paralisado a 20.32 metros. Impenetrável ao
amostrador padrão conforme descrito no item 6.4.1
da Norma NBR 6484-2001 - Solo - Sondagem de
Simples Reconhecimento com SPT.
Impenetrável ao amostrador padrão conforme NBR
6484/2001.

21
22.0

22
23
24.0

24
25
26.0

26
27
28.0

28
29
30.0

30
31
32.0

32
33
34.0

34
35.0

35

Cliente:
PREFEITURA MUNICIPALDE SANTANA/BA

Obra: EXTENSÃO AV. MANOEL NOVAES E RUA ARNÓBIO OLIVEIRA
Local: SANTANA - BA
Responsável Técnico:

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: IMK5DJEXJGHABZWKYHAJFQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
8 de Junho de 2022
123 - Ano V - Nº 982

Santana

SONDAGEM À PERCUSSÃO
20/07/2019
20/07/2019

Data inicial:
Data ﬁnal:

07:30 Cota:
Nível do Solo
18:00 Coordenada:

Hora inicial:
Hora Final:

SPT- 06/1

0.0

Resistência à penetração

Amostra

Avanço

Profundidade
do ensaio (m)

Nível de água

PERFIL GEOLóGICO E GEOTÉCNICO INDIVIDUAL DE FURO DE SONDAGEM SPT
Graﬁco

Golpes/Penetração
1º 2º 3º
15 cm 15 cm 15 cm

Nspt

Penetração 15 - 45 cm
Penetração 0 - 30 cm

10

20

30

40

50

Amostrador

Peso: 65 kg

ɸ Interior 34,9 mm

Altura de queda: 75 cm

ɸ Externo 50,8 mm

Reves" mento:63,5 cm

Classiﬁcação do solo

0.00

ARGILA COM MATÉRIA ORGÂNICA,
TONALIDADE CINZA ESCURO, CONSISTÊNCIA
MOLE.

TH
CA

1.45

1

1

1

1

2

2

2

2

2

4

3

2

2

2

4

4

1

1

2

3

5

1

2

3

5

6

2

2

2

4

7

2

2

3

5

8

2

3

3

6

9

2

3

4

7

10

3

3

4

7

11

3

3

5

8

12

4

4

4

8

13

5

5

5

10

14

5

5

6

11

15

5

6

6

12

16

5

6

7

13

17

6

7

7

14

2.0

2.70

4.0

6.0

8.0

SILTE POUCO ARENOSO, TONALIDADE
ROSADO, CONSISTÊNCIA ,MOLE A MÉDIA.

10.0

12.0

14.0

16.0

17.0

17.45

Cliente:
PREFEITURA MUNICIPALDE SANTANA/BA

Obra: EXTENSÃO AV. MANOEL NOVAES E RUA ARNÓBIO OLIVEIRA
Local: SANTANA - BA
Responsável Técnico:

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: IMK5DJEXJGHABZWKYHAJFQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
8 de Junho de 2022
124 - Ano V - Nº 982

Santana

SONDAGEM À PERCUSSÃO
20/07/2019
20/07/2019

Data inicial:
Data ﬁnal:

07:30 Cota:
Nível do Solo
18:00 Coordenada:

Hora inicial:
Hora Final:

SPT - 06/2

18.0

TH
CA

Resistência à penetração

Amostra

Avanço

Nível de água

Profundidade
do ensaio (m)

PERFIL GEOLóGICO E GEOTÉCNICO INDIVIDUAL DE FURO DE SONDAGEM SPT
Graﬁco

Golpes/Penetração
1º 2º 3º
15 cm 15 cm 15 cm

Nspt

10

20

30

40

50

Peso: 65 kg
Altura de queda: 75 cm

ɸ Externo 50,8 mm

Reves" mento:63,5 cm

Classiﬁcação do solo

18

8

8

19

8

9

10 19

20

10 11 19 30

21

14 30/13

20.0

SILTE POUCO ARENOSO, TONALIDADE
RODADO, CONSISTÊNCIA RIJA A DURA.

30

21.28
Furo paralisado a 21.28 metros. Impenetrável ao
amostrador padrão conforme descrito no item 6.4.1
da Norma NBR 6484-2001 - Solo - Sondagem de
Simples Reconhecimento com SPT.
Impenetrável ao amostrador padrão conforme NBR
6484/2001.

22
23
24.0

24
25
26.0

26
27
28.0

28
29
30.0

30
31
32.0

32
33
34.0

34
35.0

35

Cliente:
PREFEITURA MUNICIPALDE SANTANA/BA

18.00

16

7

22.0

Penetração 15 - 45 cm
Penetração 0 - 30 cm

Amostrador
ɸ Interior 34,9 mm

Obra: EXTENSÃO AV. MANOEL NOVAES E RUA ARNÓBIO OLIVEIRA
Local: SANTANA - BA
Responsável Técnico:

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: IMK5DJEXJGHABZWKYHAJFQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

