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EDITAL DE LICITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2019 
 
I - REGÊNCIA LEGAL: Este Edital é regido pela Lei Federal nº 8.666/93, e suas 
ulteriores alterações, Deliberações do TCU, bem como pela lei Federal nº. 5.19466, 
que Regula o Exercício das Profissões Vinculadas ao CONFEA/CREA, Lei 
Complementar nº 123/06, que Institui o Estatuto Nacional da Microempresa e da 
Empresa de Pequeno Porte e pelas demais normas sobre licitação em vigor. 
 
II - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO Nº 003/2019  
 
III - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 137/2019 
 
IV - ÓRGÃOS INTERESSADOS: SECRETARIA MUNICIPAL DE 
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 
 
V - TIPO DE LICITAÇÃO MENOR PREÇO GLOBAL 
  
VI - REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL 
 
VII - RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS RELATIVOS A HABILITAÇÃO E 
PROPOSTAS - INÍCIO DA ABERTURA DOS ENVELOPES. 
 
DATA: 03 DE DEZEMBRO DE 2019 
       HORA: 09:00hs 
       LOCAL: Rua Duque de Caxias, 165, centro, Itororó-BA 
 
VIII - OBJETO: 
 
8.1. Constitui objeto desta Licitação, contratação de empresa especializada para 
pavimentação asfáltica e drenagem de ruas no distrito de Rio do Meio, Zona Rural do 
município de Itororó-Bahia, conforme Termo de Convênio n° 1028931-24, conforme 
especificações constantes na Planilha Orçamentária - Anexo III. 
  
IX - PROCEDIMENTO LICITATÓRIO: O procedimento licitatório constará de 02 (dois) 
Envelopes, em 02 (duas) fases distintas, sucessivas e eliminatórias: 
 
1.ª Fase - HABILITAÇÃO (Envelope n.º 01) 
2.ª Fase - PROPOSTA DE PREÇOS (Envelope n.º 02). 
 
X - CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO  
 
10.1 - A participação na presente licitação se efetivará mediante a apresentação, na 
data, hora e local expressamente indicado no Aviso de Licitação, da Documentação de 
Habilitação e da Proposta de Preços, endereçadas ao Presidente da Comissão 
Permanente de Licitação por sócio, diretor ou preposto devidamente qualificado através 
de Credencial, conforme Anexo VI, com firma reconhecida com plenos poderes para 
praticar todos os atos e representar o licitante em todas as fases do Processo 
Licitatório, devendo a sua apresentação preceder o momento de entrega dos 
envelopes. 
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10.1.1. - Poderá participar da presente licitação os interessados devidamente 
cadastrados ou que atenderem a todas as condições exigidas para cadastramento até 
o terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas, observada a necessária 
qualificação, devendo nestes casos apresentar o CRC ou o protocolo de 
cadastramento juntamente com os documentos de credenciamento, nos termos 
do Art. 22, § 2o da Lei Federal 8.666/93 
 
10.2 - O licitante deverá arcar com todos os custos de preparação e apresentação de 
sua proposta. Em nenhuma hipótese a Prefeitura Municipal de Itororó será responsável 
por tais custos, quaisquer que sejam os procedimentos seguidos na licitação ou os 
resultados desta. 
 
10.3 - O licitante poderá visitar e vistoriar o local do serviço objeto desta licitação, 
objetivando ter pleno conhecimento das condições e da natureza dos trabalhos a 
serem executados. As empresas interessadas em participar do certame deverão entrar 
em contato com o setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Itororó, para agendar 
dia e horário para a realização da vistoria do local onde vai ser realizada a Obra. Para 
maiores informações ligar no telefone: (73) 3265-1910 
 
10.4 - O licitante, após análise cuidadosa de todos os documentos, projetos, 
especificações e elementos do Edital e seus Anexos, poderá requerer quaisquer 
esclarecimentos, sempre por escrito, através de carta, e-mail, dirigida ao Presidente da 
Comissão Permanente de Licitação, no endereço constante do Edital, até cinco dias 
úteis antes da data estabelecida para a entrega das propostas. A Prefeitura Municipal 
de Itororó responderá por escrito, os esclarecimentos solicitados até três dias corridos 
antes da data estabelecida para a abertura das propostas, pelos meios próprios, sem, 
entretanto identificar os autores das questões. Não será atendido nenhum 
esclarecimento verbal de nenhum dos licitantes, sobre os elementos acima citados. 
 
10.5 - O não atendimento aos requisitos estabelecidos para a apresentação da 
Documentação de Habilitação e Proposta de Preços implicará na inabilitação e 
desclassificação do licitante. 
 
10.6 - Em qualquer ocasião antecedendo a data de entrega das propostas, a Prefeitura 
Municipal de Itororó poderá, por qualquer motivo, no interesse da Administração, por 
sua iniciativa ou em conseqüência de respostas fornecidas para solicitações de 
esclarecimentos, modificar os referidos documentos mediante a emissão de uma 
errata, que será dada publicidade pelos mesmos veículos utilizados na publicação do 
Edital, desde que tais modificações possam a vir a alterar substancialmente  o escopo 
do projeto. Neste caso poderá prorrogar o prazo de entrega das Propostas, pelo prazo 
que, na forma da Lei, for julgado necessário. 
 
10.7 - Quaisquer irregularidades quanto ao teor deste Edital, deverão ser notificadas, 
devidamente protocoladas e dirigidas ao Presidente da Comissão Permanente de 
Licitação, formalmente, nos termos dos parágrafos primeiro e segundo do artigo 41 da 
Lei Federal nº 8.666/93. 
 
10.8 - Somente serão admitidas a participar desta Licitação as empresas portadoras do 
Certificado de Registro Cadastral - CRC/PMI - da Prefeitura Municipal de Itororó, ou 
que atenderem a todas as condições exigidas para cadastramento até o terceiro dia útil 
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antes da abertura dos documentos de habilitação e proposta de preço, observada a 
necessária qualificação, comprovando: Habilitação Jurídica, Qualificação Técnica 
(CREA), Qualificação Econômico - Financeira e Regularidade Fiscal. 
 
 
XI - APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS 
 
11.1 - A Documentação de Habilitação e Proposta de Preços deverão ser apresentados 
em dois envelopes distintos e separados, endereçados ao Presidente da Comissão 
Permanente de Licitação e indicando, clara e visivelmente, nome do licitante, número 
do envelope, a titulação do seu conteúdo e o número do Edital. 
 
11.2 - Todos os volumes deverão ser apresentados em formato A4, com todas as 
folhas rubricadas e numeradas, em ordem crescente, apresentando no início uma 
relação com a lista de todos os documentos constantes do envelope, em ordem 
seqüencial, devendo conter na capa a titulação do conteúdo, o nome do licitante e o 
número da TOMADA DE PREÇO, lembrando que essa exigência não é 
desclassificatória. 
 
11.3 - Os licitantes deverão apresentar os documentos estritamente necessários, 
evitando duplicidade e a inclusão de documentos supérfluos ou dispensáveis. 
 
11.4 - Os licitantes deverão apresentar os documentos solicitados em original, por 
qualquer processo de cópia autenticada em cartório competente ou por servidor 
qualificado da Prefeitura Municipal de Itororó ou publicação em órgão da imprensa 
oficial, perfeitamente legíveis, ou o licitante poderá  comprovar com os originais em 
mãos. 
 
11.5 - Cópia deste Edital e seus anexos estarão, a partir da data da publicação de seu 
resumo em Diário Oficial do Município - www.itororo.ba.io.org.br, à disposição dos 
interessados, os quais poderão obtê-lo junto ao Departamento de Licitação na sede 
desta Prefeitura de segunda a sexta das 7:00 às 13:00h. Outras informações sobre a 
licitação serão prestadas pela Presidente da Comissão de Licitação, ou responsável 
pelo setor, nos mesmos locais e horários, fone (73) 3265-1910. 
 
XII – DO CREDENCIAMENTO  
 

12.1. Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos:  
 
a) Tratando-se de representante legal, o estatuto social, contrato social ou outro 
instrumento de registro comercial, registrado na Junta Comercial, devidamente 
autenticado, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir 
obrigações em decorrência de tal investidura.  
 
b) Tratando-se de procurador, a procuração por instrumento público ou particular 
especifica para este certame, com firma reconhecida, da qual constem poderes 
específicos para prestar esclarecimentos, interpor recursos e desistir de sua 
interposição e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, acompanhado do 
correspondente documento, dentre os indicados na alínea "a", que comprove os 
poderes do mandante para a outorga, devidamente autenticados. 
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c) O representante legal ou o procurador deverá apresentar-se munido de 
documento oficial de identificação que contenha foto.  
 
d) Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante credenciada, 
sendo que cada um deles poderá representar apenas uma credenciada. 

 
e) Somente poderão se manifestar no transcorrer das reuniões, os representantes das 
licitantes, desde que devidamente credenciados.  
 
f) Declaração de Visita Modelo Anexo X; 
 
g) Declaração de enquadramento como Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno 
Porte (EPP), conforme modelo constante do Anexo IV - Modelo, deste Edital (somente 
para a licitante considerada microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP), 
conforme incisos I e II do artigo 3° da Lei Complementar n°. 123 de 14 de dezembro de 
2002, e que pretender se beneficiar nesta licitação do regime diferenciado e favorecido 
previsto na referida Lei). 
 
Após o credenciamento deverá ser apresentada a Declaração de desimpedimento de 
licitar, modelo Anexo IX. 
 
XIII - DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO (ENVELOPE NÚMERO 1 OU A) 
  
Os documentos de habilitação deverão ser apresentados em uma única via, em 
envelope lacrado identificado com o número 01 ou ENVELOPE A, devendo constar no 
seu interior a documentação a seguir listada que está sublinhada e as já citadas 
anteriormente no texto deste Edital: 
 
13.1 - HABILITAÇÃO JURÍDICA: 
 
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ; 
b) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, conforme o 
caso, relativa à sede e domicílio da licitante, pertinente ao ramo de atividade que 
exerce e compatível com o objeto desta licitação; 
c) Prova da quitação com as Fazendas Estadual e Municipal, de acordo com o disposto 
no artigo 29, inciso III, da Lei n° 8.666/93, dentro do prazo de validade; 
d) Certificado de Regularidade de Débitos relativos a Tributos Federais, à Divida Ativa 
da União e INSS; 
e) Certificado de Regularidade do FGTS, expedido pela Caixa Econômica Federal, 
conforme alínea "a”, do artigo 27, da Lei n° 8.036/1990, devidamente atualizado; 
f) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 
mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT). 
g) Certificado de Registro Cadastral - CRC-PMI realizado até o terceiro dia útil anterior 
à data da licitação; 
 
 
13.3 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
 

a) Certidão de Registro da empresa e do(s) responsável(eis) técnico(s) no 
Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura – CREA, nos termos da legislação em 
vigor, devendo o responsável técnico ser Engenheiro Civil.  
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b) Comprovação de capacidade técnica operacional e aptidão para o desempenho 
de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o 
objeto da Licitação, mediante a apresentação de atestados fornecidos por pessoas 
jurídicas de direito público ou privado, em nome da empresa licitante, onde contemple 
os serviços apresentados na planilha orçamentária com quantidades compatíveis com 
o objeto licitado, cujas parcelas de maior  relevância técnica e de valor significativo 
estão delineadas na planilha da alínea “c”. 
 
c) Comprovação da capacidade técnico profissional da empresa licitante de possuir 
em seu quadro permanente, na data prevista para entrega da proposta, profissional de 
nível superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor 
de atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de 
características semelhantes, fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou 
privado devidamente certificados pelo CREA ou CAU, acompanhado(s) da(s) 
respectiva(s) Certidão de Acervo Técnico – CAT, e que se refiram a contratos 
concluídos, cujas parcelas de maior relevância técnica e de valor significativo são as 
seguintes: 

 

EXECUÇÃO DE IMPRIMIÇÃO COM ASFALTO DILUIDO  CM -30 

PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO 
 

c.1. Os atestados deverão ser apresentados constando as seguintes informações da 
emitente: papel timbrado, CNPJ, endereço, data de emissão, nome e cargo/função de 
quem assina o documento, bem como conter objeto, atividades desenvolvidas, período 
da contratação.  
c.2. Não serão aceitos atestados emitidos por empresas do mesmo grupo empresarial 
da licitante ou pela própria Concorrente e/ou emitidos por empresas das quais 
participem sócios ou diretores da Concorrente.  
c.3) A comprovação de vínculo profissional pode se dar mediante contrato social (se 
sócio), contrato de prestação de serviços, registro em CTPS, Ficha de Registros de 
Empregados ou pela Certidão de Registro do licitante no CREA ou CAU se nela 
constar o nome do profissional indicado (ART de cargo e função);  
d) Declaração formal e expressa do licitante assinada por um de seus responsáveis, 
informando que disporá de toda infraestrutura necessária, adequada e indispensável à 
integral execução de todos os serviços, compreendendo instalações, equipamentos e 
pessoal técnico especializado. 
e) Declaração de que recebeu os documentos e de que tomou conhecimento de todas 
as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da 
licitação. 
f) Declaração de cumprimento do disposto no inciso XXXIII, do artigo 7° da Constituição 
Federal do Brasil, na forma do artigo 27, inciso V, da Lei 8.666/93, em papel timbrado 
da licitante, conforme modelo estabelecido no Anexo VII; 
 
 
13.4 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA-FINANCEIRA 
I. Do Balanço Patrimonial: Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último 
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa 
situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços 
provisórios, podendo ser atualizado, quando encerrado há mais de 03 (três) meses da 
data da apresentação da proposta, tomando como base a variação ocorrida no período, 



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITORORÓ 
CNPJ: 13.752.993/0001-08 

Rua Duque de Caxias, 165 - Centro 
  Fone: (073) 3265-1910 – Fax: (073) 3265-1153 
 www.itororo.ba.io.org.br - CEP: 45.710-000 – Itororó-BA 

 

6 

 

do Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DI), publicado pela Fundação 
Getúlio Vargas - FGV, ou outro indicador que o venha a substituir; 
II. Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial, expedida pelo distribuidor 
judicial competente da sede do licitante, com data de emissão não superior a 30 (trinta) 
dias, da data abertura da Sessão Pública, ou que esteja dentro do prazo de validade 
expresso na própria Certidão; 
III. A licitante fica obrigada a comprovar, na data de apresentação das propostas, por 
intermédio de seu Balanço Patrimonial, que possui Capital ou Patrimônio Líquido 
Mínimo no valor de R$ 25.106,41 (vinte e cinco mil cento e seis reais e quarenta e um 
centavos) que corresponde a aproximadamente 10% (dez por cento) do Valor Global 
proposto para o objeto licitado, devendo esta comprovação constar do Envelope n° 1, 
sob pena de inabilitação; 
IV. A licitante considerada microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP), 
conforme incisos I e II do artigo 3° da Lei Complementar n°. 123 de 14 de dezembro de 
2002, e que pretender se beneficiar nesta licitação do regime diferenciado e favorecido 
previsto na referida Lei, deverá apresentar dentro do envelope n°. 01, uma Declaração 
de enquadramento como microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP), 
conforme modelo constante do IV - Modelo, deste Edital junto com a declaração do 
contador de enquadramento; 
V. As empresas enquadradas no regime diferenciado e favorecido das microempresas 
e empresas de pequeno porte que não apresentarem a declaração prevista neste 
subitem poderão participar normalmente do certame, porém, em igualdade de 
condições com as empresas não enquadradas neste regime. 
 
XIV. DA CAUÇÃO DE GARANTIA DE EXECUÇÃO DE CONTRATO 
a) A caução de garantia de execução do Contrato tem por objetivo oferecer garantia à 
Administração quanto ao fiel cumprimento, pela proponente vencedora, de todas as 
obrigações direta ou indiretamente vinculadas ao Contrato e ela adjudicado. 
b) A CONTRATADA deverá depositar, a título de caução de garantia de execução do 
contrato, a importância correspondente de 5% (cinco por cento) do valor global do 
contrato. Em se tratando de dinheiro, esta deverá ser depositada no banco e conta 
informada pelo Tesoureiro Municipal, devendo o comprovante ser protocolado no 
Município, até o dia da assinatura do Contrato. 
c) As garantias sob as formas de Seguro e Carta de Fiança deverão ser registradas no 
Cartório de Registro de Títulos e Documentos, às expensas da proponente vencedora, 
bem como deverão ter a assinatura do representante do segurador ou fiador, conforme 
o caso, com firma reconhecida e ser protocolado no Município, até o dia da assinatura 
do Contrato. 
d) As garantias sob a forma de Título da Dívida Pública serão aceitas, desde que 
tenham sido emitidas sob forma escritural, mediante registro em sistema centralizado 
de liquidação e custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos 
seus valores econômicos (Artigo 56, § 1°, I da Lei 8.666/93). 
e) A proponente vencedora estará sujeita à prestação de garantia adicional, caso o 
valor de sua proposta esteja enquadrado no disposto no parágrafo 2° do artigo 48 da 
Lei 8666/93 com a nova redação da Lei 9.648, de 27/05/98. 
f) O valor da caução e o seu prazo de validade deverão estar permanentemente 
atualizados até a expedição do Termo de Recebimento Definitivo das Obras e 
Serviços. 
g) A caução de garantia de execução do Contrato será restituída mediante 
requerimento da proponente vencedora, após a expedição do Termo de Recebimento 
Definitivo das Obras e Serviços.  



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITORORÓ 
CNPJ: 13.752.993/0001-08 

Rua Duque de Caxias, 165 - Centro 
  Fone: (073) 3265-1910 – Fax: (073) 3265-1153 
 www.itororo.ba.io.org.br - CEP: 45.710-000 – Itororó-BA 

 

7 

 

h) Em caso de rescisão do Contrato ou de interrupção dos serviços, não será devolvido 
o valor da CAUÇÃO DO CONTRATO, a menos que a rescisão ou paralisação decorra 
por culpa da Administração, nos termos da legislação vigente. 
i) Na hipótese da caução de garantia ser prestada mediante Carta Fiança Bancária, 
esta deverá ser apresentada com firma reconhecida e conter a expressa renúncia aos 
benefícios referidos nos artigos 366, 827, 835, 837 e 838 da Lei 10.406/2002 - 
CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO. Preferencialmente, o Banco fiador deverá ter filial em 
Itororó. 
j) Ocorrendo aumento no valor contratual por acréscimo dos Serviços, respeitado os 
limites previstos na Lei 8.666/93, a proponente vencedora deverá proceder ao reforço 
da caução inicial no mesmo percentual. 
k) Havendo prorrogação de prazo formalmente admitida pela Administração, deverá a 
Proponente vencedora reapresentar quaisquer das modalidades de garantia previstas 
neste Edital e por essa escolhida, de forma a abranger o período de prorrogação, 
retendo a Administração os créditos da proponente vencedora, enquanto não efetivada 
tal garantia, o valor a ela correspondente. 
l) A garantia de execução do contrato deverá ser apresentada pela Contratada a partir 
da emissão da ordem de serviço até no máximo quando da liberação do pagamento da 
primeira medição, sob pena do não recebimento do valor dos serviços realizados e ter 
o contrato rescindido. 
 
 
XV - OUTRAS CONSIDERAÇÕES 

 
a) As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação 

no presente certame licitatório, deverão apresentar toda a documentação exigida 
para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente 
alguma restrição. 

b) Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será 
assegurada à licitante considerada microempresa (ME) ou empresa de pequeno 
porte (EPP) o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao 
momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, 
prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a 
regularização da documentação. 

c) A não-regularização da documentação, no prazo acima previsto, implicará 
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no 
artigo 81 da Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado a 
Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, 
para assinatura do contrato, ou revogar a licitação. 

d) Não serão aceitos "protocolos de entrega" ou "solicitação de documento" em 
substituição aos documentos requeridos no presente Edital. 

e) A empresa participante poderá ser representada na sessão de licitação por 
quaisquer de seus sócios, munidos do ato constitutivo da empresa, estatuto, 
contrato social ou de seus termos aditivos vigentes, ou, ainda, do documento de 
eleição de seus administradores, todos devidamente registrados na Junta 
Comercial ou no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, conforme o 
caso. 

f) A empresa licitante poderá ser representada, ainda, por procurador devidamente 
habilitado, o qual deverá apresentar o instrumento de procuração com 
assinatura reconhecida em cartório, atribuindo-lhe plenos e irrevogáveis poderes 
para todas e quaisquer deliberações atinentes à presente licitação. 
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g) No caso previsto no subitem m será necessária a apresentação concomitante do 
original da cédula de identidade, ou carteira expedida por órgão ou conselho de 
classe que tenha força de documento de identificação (OAB, CREA, etc.), ou 
Carteira de Trabalho e Previdência Social. 

h) A não apresentação dos documentos previstos nos subitens “m”, ou a 
incorreção dos mesmos, bem como na falta dos poderes referidos no subitem 
10.1 especificamente, não inabilitará a licitante, mas impedirá o representante de 
se manifestar e responder pela mesma durante a sessão de licitação. 

i) Os documentos necessários à habilitação, com exceção dos documentos de 
identificação citados no subitem “o”, poderão ser apresentados por qualquer 
processo de cópia autenticada em cartório competente ou por servidor 
integrante da Comissão Permanente de Licitação, mediante a apresentação dos 
respectivos originais, para o devido confronto, ou ainda por publicação em órgão 
da Imprensa Oficial. 

j) Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação, 
deverão estar em nome da licitante e, preferencialmente com o nº. do CNPJ e 
endereço da matriz, se a licitante for a matriz e da filial se a licitante for a filial. 
Serão dispensados da filial aqueles documentos que, pela própria natureza, 
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. 

k) Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de 
números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for 
comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições. 

l) Os Atestados de Capacidade Técnica poderão ser apresentados em nome e 
com o CNPJ da matriz e/ou da (s) filial (ais), da licitante. 

m) A Comissão Permanente de Licitação em caso de dúvidas, rasuras ou falha da 
cópia, inclusive da autenticada por cartório, solicitará para confronto os seus 
respectivos originais, não podendo a licitante se recusar a exibi-los sob pena de 
inabilitação. 
 

XVI - PROPOSTA DE PREÇOS (ENVELOPE NÚMERO 2) 
 
A Proposta de Preços será apresentada em envelope lacrado, datilografado ou digitado 
em linguagem clara, concisa e objetiva, sem erros, rasuras ou entrelinhas, atendendo 
às condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos, contendo os elementos a 
seguir relacionados: 
 

a) Carta Proposta, Anexo II, assinada pelo sócio-gerente, diretor da empresa ou 
pessoa devidamente qualificada e autorizada, identificando os serviços a que o 
licitante está concorrendo, o Prazo de Execução dos Serviços, o Preço Global 
Estimado dos serviços em moeda corrente do País, esclarecendo que os preços 
se referem ao mês da licitação, com prazo de validade de 60 (sessenta) dias da 
data de entrega estabelecida no Edital; 

b) Planilha contendo o Orçamento Detalhado, conforme modelo do Anexo III, que 
deu origem à proposta discriminando todos os itens que constituem despesas 
diretas e indiretas, bem como a bonificação, totais por totais, item por item e total 
geral estimado, mantidos os quantitativos fornecidos que visam a 
homogeneidade das propostas, para efeito de classificação na fase de 
julgamento, que não poderão ser alterados na planilha, sob pena de inabilitação 
e desclassificação do licitante;  
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c) Prazo de validade de 60 (sessenta) dias consecutivos, contados do recebimento 
dos envelopes de HABILITAÇÃO E PROPOSTAS DE PREÇOS, e a indicação 
do prazo de execução dos serviços; 

d) O preço total ofertado na Proposta será o resultante da respectiva Planilha 
orçamentária - Anexo III, a qual deverá ser totalmente preenchida, devendo 
conter todos os preços unitários para todos os serviços nela constantes e o 
Benefício e Despesas Indiretas (B.D.I.). 

e) O B.D.I. Corresponderá a uma taxa em porcentagem sobre o custo básico dos 
serviços licitados, devendo contemplar todas as despesas indiretas, assim como 
o lucro da empresa. 

f) A proposta deverá conter ainda: 
I -  Cronograma Físico-Financeiro, discriminado conforme Anexo V. 
II -  Composição da taxa de BDI (Bonificação e Despesas Indiretas) - Anexo 
VIII. 

g) No orçamento em planilha de quantitativos, unidades, preços unitários, parciais e 
totais da obra, do subitem “b” deste item 13, deverá constar obrigatoriamente a 
assinatura do técnico detentor dos atestados referido na alínea “c”, do item 12.3 
deste edital, precedida do nome da empresa a que interessarem, a menção 
explícita de seu título e o número de sua carteira profissional expedida pelo 
CREA/CAU. 

h) Na preparação de sua proposta comercial, o licitante deverá consignar preços 
correntes de mercado, sem quaisquer acréscimos em virtude de expectativa 
inflacionária. 

 
XVII - ABERTURA DAS PROPOSTAS  
 
17.1 - Sessões Públicas para Abertura dos Envelopes de Documentação de Habilitação 
e Proposta de Preços: 
 

14.1.1 - Os envelopes dos licitantes serão abertos em sessões públicas a iniciar, 
imediatamente após o término do prazo de entrega dos mesmos, no local e hora 
constante do Aviso de Licitação, com a participação dos membros da Comissão 
Permanente de Licitação e representantes dos licitantes, estes, devidamente 
credenciados. 

 
17.2 - Poderão estar presentes mais de um representante autorizado de cada licitante, 
porém apenas um único participará de cada sessão, assinando os documentos 
pertinentes. Nestas sessões as empresas licitantes deverão ser representadas pelo 
Sócio-Gerente, Diretor devidamente constituído ou Credenciados, estes, munidos das 
respectivas credenciais. 
 
17.3 - Na sessão serão abertos os envelopes contendo a Documentação relativa à 
habilitação dos licitantes, cujos documentos serão rubricados pela Comissão e pelos 
representantes dos licitantes presentes à sessão. 
 
17.4 - A Documentação será apreciada pela Comissão Permanente de Licitação, em 
conformidade com as exigências deste Edital e seus Anexos, visando a habilitação das 
empresas licitantes. 
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17.5 - Após iniciada a fase de habilitação, não cabe desistência de proposta, salvo por 
motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão Permanente de 
Licitação. 
 
17.6 - Após o recebimento dos dois envelopes lacrados, a Comissão Permanente de 
Licitação procederá a abertura dos envelopes de número 01- Documentação de 
Habilitação, rubricando os documentos contidos no seu interior e passando para que os 
representantes dos licitantes rubriquem, tomem conhecimento e produzam as 
observações que considerarem importantes para constar na Ata Circunstanciada que 
será lavrada pelo Secretário da Comissão e assinada por todos os representantes 
legais dos licitantes e membros da Comissão Permanente de Licitação. 
 
17.7 - Havendo condições materiais de exame da totalidade da Documentação de 
Habilitação na sessão, a Comissão Permanente de Licitação poderá comunicar o 
resultado da Habilitação na mesma sessão, devolvendo os envelopes de número 02 
(dois) ou B - Proposta de Preços, lacrados àqueles licitantes porventura inabilitados, 
dando prosseguimento à sessão abrindo os envelopes de número 02 (dois) - Proposta 
de Preços daqueles habilitados, desde que não tenha havido interposição de recurso e 
que haja desistência expressa em não fazê-lo, por todos aqueles licitantes inabilitados, 
constando na respectiva ata da sessão. 
 
17.8 - Não sendo possível a abertura do Envelope número 2 (dois) ou B na mesma 
sessão, numa segunda sessão, cuja data será marcada pela Comissão Permanente de 
Licitação, e após divulgado o resultado da habilitação, os envelopes fechados contendo 
as Propostas de Preços serão devolvidos aos licitantes não habilitados, desde que 
transcorrido o prazo sem  interposição de recurso, ou tenha havido desistência 
expressa, por escrito através de correspondência ou na ata da reunião, ou após o 
julgamento dos recursos interpostos, serão abertos os envelopes número 2 (dois) - 
Proposta de Preços, sendo lavrada Ata Circunstanciada, assinada pelos 
representantes legais dos licitantes e pela Comissão Permanente de Licitação, que 
marcará data para divulgação do resultado final. 
 
XVIII - JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 
 
18.1 - As propostas que atenderem em sua essência aos resultados do Edital serão 
verificadas quanto a eventuais erros aritméticos, os quais serão corrigidos pela 
Comissão Permanente de Licitação da forma seguinte: 
 

a) Erros de transcrição das quantidades previstas para os serviços: o produto será 
corrigido devidamente, mantendo-se o preço unitário e corrigindo-se a 
quantidade e o preço total, de forma adequada a bater com o valor global que 
será mantido; 

b) Erro de multiplicação do preço unitário pela quantidade correspondente: será 
retificado, mantendo-se o preço unitário e a quantidade e corrigindo-se o 
produto, de forma adequada a bater com o valor global que será mantido; 

c) Erro de adição: será retificado conservando-se as parcelas corretas e corrigindo-
se a soma, de forma adequada a bater com o valor global que será mantido; 

d) O valor total da proposta será ajustado pela Prefeitura Municipal de Itororó em 
conformidade aos procedimentos acima para correção de erros. O valor 
resultante constituirá o valor da Proposta de Preços do licitante. Caso este não 
aceite as correções procedidas, sua proposta será rejeitada; 
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e) Com exceção das alterações, entrelinhas ou rasuras feitas pela Prefeitura 
Municipal de Itororó, necessárias para corrigir erros cometidos pelos licitantes, 
não serão aceitas propostas contendo borrões, emendas ou rasuras, sob pena 
de serem inabilitadas e desclassificadas; 

f) Serão desclassificadas as propostas com preços excessivos ou manifestamente 
inexeqüíveis e aquelas que não atendam às exigências do ato convocatório da 
licitação; 

g) Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital, nem 
preço ou vantagem baseada nas ofertas dos demais licitantes; 

h) Não se admitirá proposta que apresente preços totais ou unitários simbólicos, 
irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários 
de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que este ato 
convocatório não estabeleça limites mínimos; 

i) É facultada à Comissão Permanente de Licitação ou autoridade superior, em 
qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a 
complementar a instrução do processo, suspendendo os trabalhos pelo período 
que entender necessário, vedada a inclusão posterior de documento ou 
informação que deveria constar originariamente da proposta; 

j) A Comissão Permanente de Licitação, após os ajustes e correções que se 
fizerem necessários nas Propostas de Preços dos licitantes, procederá à 
classificação em ordem crescente  dos preços propostos e aceitáveis (do menor 
preço  para o  maior preço), julgando a vencedora a de MENOR PREÇO 
GLOBAL, resultante do somatório do  produto das quantidades fornecidas pelos 
respectivos preços unitários ofertados. 

 
18.2 - Ocorrendo empate entre duas ou mais propostas, e após obedecido o disposto 
no parágrafo segundo do artigo terceiro da Lei Federal nº 8.666/93 e suas ulteriores 
alterações, a classificação se fará, obrigatoriamente, por SORTEIO, na mesma Sessão. 
 
18.3 - Será desclassificada a proposta: 
 

a) Que não atender às exigências deste Edital; 
b) Cujo preço for considerado manifestamente inexeqüível, entendendo-se como tal 

a que tiver valor inferior a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes 
valores: 

I -  Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinqüenta 
por cento) do valor orçado pela administração; 

II -  Valor superior ao valor orçado pela Prefeitura Municipal de Itororó; 
III -  Contiverem preço unitário superior ao preço unitário correspondente 

estabelecido pela Prefeitura Municipal de Itororó. 
c) Apresentar custo baseado em outra(s) proposta(s), inclusive com oferecimento 

de redução sobre a de menor valor; 
d) Apresentar proposta alternativa. 

 
18.4 - As propostas que não atenderem as exigências deste Edital e seus anexos, bem 
como as que apresentarem preços excessivos ou manifestamente inexeqüíveis, 
incompatíveis com os preços de mercado, serão desclassificadas. 
 
XIX - NOTIFICAÇÃO DOS RESULTADOS, RECURSOS E ADJUDICAÇÃO DO 
CONTRATO 
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19.1 - Os resultados de cada fase da licitação, o vencedor e o valor da proposta 
vencedora serão publicados no Quadro de Avisos da Prefeitura Municipal de Itororó e 
no Diário Oficial da do Município, para que se produza os efeitos da Lei quanto à 
publicidade dos atos administrativos concernentes a esta licitação. 
 
19.2 - Dos atos praticados no processo licitatório pela Comissão Permanente de 
Licitação, cabem os recursos previstos na Lei Federal nº 8.666/93 e suas ulteriores 
alterações. 
 
19.3 - O resultado da licitação só se verificará após homologação pelo Exmo. Sr. 
Prefeito Municipal de Itororó. 
 
19.4 - A Prefeitura Municipal de Itororó, adjudicará o contrato ao licitante cuja proposta 
atender em sua essência aos requisitos do presente Edital e seus Anexos, pelo Menor 
Preço Global, nas condições ali  estipuladas. 
 
19.5 - A recusa injustificada do licitante vencedor em assinar o contrato, aceitar ou 
retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo previsto neste Edital, caracteriza o 
descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-se às demais penalidades 
previstas na Lei Federal nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações. 
 
19.6 - A contratação dos trabalhos objeto da presente licitação reger-se-á e formalizar-
se-á nos termos previstos pela Lei Federal nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações. 
 
19.7 - A Prefeitura Municipal de Itororó se reserva o direito de revogar o procedimento 
licitatório e rejeitar todas as propostas a qualquer momento antecedendo a assinatura 
do contrato, por razões de interesse público decorrente de fato superveniente, 
devidamente comprovado, ou de anulá-la por ilegalidade, sem que aos licitantes caiba 
qualquer direito a indenização ou ressarcimento. 
 
19.8 - A decisão do(s) recursos interpostos serão divulgados exclusivamente no Site do 
Diário Oficial do Município (www.Itororó.ba.io.org.br), passando a valer para todos os 
efeitos à partir da data da publicação. 
 
XX - MEDIÇÕES DOS SERVIÇOS E FORMA DE PAGAMENTO E PRAZOS 
 
20.1 - Os serviços serão medidos nas datas finais de cada período de aferição que 
será mensal estabelecido no Cronograma Físico-Financeiro Anexo V, incluindo-se na 
medição os serviços executados ou quaisquer tarefas mensuráveis, aplicando-se aos 
mesmos, os preços unitários constante da Proposta de Preços aprovada. 
 
20.2 - A Prefeitura Municipal de Itororó pagará à contratada, pelos serviços 
efetivamente executados, os preços integrantes da proposta aprovada, ressalvada a 
incidência de reajustamento e atualização financeira e a ocorrência de imprevistos. Em 
havendo adiantamento de recursos, por interesse público, este deverá ser respaldado 
na sua integralidade por carta de fiança bancária. 
 
20.3 - O pagamento será após de cada período de aferição dos serviços, quando 
deverão ser apresentados os respectivos documentos de medição e faturamento que 
deverão ser aceitos ou não, em 48 (quarenta e oito) horas, pela Prefeitura Municipal de 
Itororó. 
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20.4 - Os preços inicialmente contratados poderão ser reajustados, após o período de 
um ano da data prevista para a entrega da proposta, utilizando-se, para tanto, o Índice 
Nacional de Custo da Construção Civil - Edificações - Coluna 35, da Fundação Getúlio 
Vargas - FGV, observado o disposto no Decreto nº 1.054, de 07 de fevereiro de 1994, 
alterado pelo Decreto nº 1.110, de 13 de abril de 1994. 
 
20.5 - Na ocorrência de eventuais atrasos de pagamento, serão devidos além da 
atualização monetária estipulada no item anterior, juros de mora de 1% (um por cento) 
ao mês, calculados “pro rata tempore” sobre o valor do documento de cobrança pelo 
número de dias de atraso, com acréscimo de multa de 2% (dois por cento), sobre o 
montante do pagamento em atraso, esta aplicada uma só vez em cada ocorrência. 
 
20.6 - Na ocorrência de eventuais antecipações de pagamento, serão concedidos 
descontos de 1% (um por cento) ao mês, calculado “pro rata tempore” sobre o valor do 
documento de cobrança, pelo número de dias de antecipação. 
 
20.7 - O Cronograma Físico-Financeiro apresentado pelo licitante deve atender às 
exigências deste Edital e seus Anexos e ser entendido como primeira estimativa de 
evento dos serviços objeto desta licitação. Após a publicação do extrato do contrato no 
Diário Oficial da União, ou Estado ou Município, com base nesse Cronograma de 
licitação será ajustado um cronograma de execução de acordo com a programação 
física e financeira existente na ocasião, devendo, porém, os serviços serem executados 
de acordo com o prazo especificado no Edital, e suas eventuais prorrogações 
devidamente justificadas e aprovadas. 
 
20.8 - O atraso injustificado na conclusão de etapa dos serviços ou entrega de produtos 
em relação às datas estabelecidas no cronograma ajustado, sujeitará o contratado à 
multa de 0,1% (um décimo por cento) por dia de atraso, calculada sobre o valor da 
etapa correspondente, além de outras contidas na minuta de contrato que integra o 
presente Edital. 
 
20.9 - O prazo para a execução dos serviços será de 06 (seis) meses, contados a partir 
do 5º (quinto) dia subseqüente à assinatura do contrato. 
 
20.10 - O prazo contratual estabelecido poderá ser prorrogado dentro da vigência do 
prazo anterior, na forma prevista na legislação vigente. 
 
20.11 - As despesas dos produtos acima serão cobertas por recursos financeiros 
oriundos: 
 
Dotação orçamentária: 
 
ÓRGÃO – 0100 – SECRETARIA DE URBANISMO E INFRA ESTRUTURA 
 
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA – 1010 - SECRETARIA DE URBANISMO E INFRA ESTRUTURA 
ATIVIDADE/PROJETO – 1.009 – URB. E INFRA ESTRUTURA DE RUAS E AVENIDAS 
ATIVIDADE/PROJETO – 1.030 – PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS 
FONTE DE RECURSO – 010000 – RECURSOS ORDINÁRIOS 
FONTE DE RECURSO – 992400 – TRANSF. DE CONVÊNIOS – OUTROS (NÃO 
REALCIONADOS À EDUCAÇÃO E SAÚDE) 
44905100000 – OBRAS E INSTALAÇÕES 
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XVIII - DOS ANEXOS 
 
Integra este Edital, para todos os efeitos de direito: 
 

a) Anexo I - Minuta do Contrato; 
b) Anexo II - Carta Proposta; 
c) Anexo III - Planilha Orçamentária; 
d) Anexo IV - Declaração de Micro ou Empresa de Pequeno Porte; 
e) Anexo V - Cronograma Físico-Financeiro; 
f) Anexo VI - Credencial (Procuração); 
g) Anexo VII - Declaração do Menor; 
h) Anexo VIII - Modelo de Composição da Taxa do B.D.I.; 
i) Anexo IX-  Modelo Declaração de Inexistência de Impedimento. 
j) Anexo X-  Declaração de visita. 
k) Anexo XI – Memorial Descritivo 

 
XXI - DISPOSIÇÕES FINAIS  
 
21.1 - Do contrato, regulado pelas instruções constantes deste Edital e de seus 
Anexos, decorrem as obrigações, direitos e responsabilidades das partes relativas aos 
serviços objeto desta licitação. 
 
21.2 - A participação na licitação implica na integral e incondicional aceitação de todos 
os seus termos, cláusulas e condições deste Edital e de seus Anexos, ressalvadas as 
garantias contidas na Lei Federal nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações. 
 
21.3 - Os casos e as hipóteses de subcontratação, de cessão e transferência e de 
rescisão do contrato decorrentes desta licitação reger-se-ão pelas disposições da Lei 
Federal nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações e só poderão ocorrer com anuência da 
Prefeitura Municipal de Itororó. 
 
21.4 - Aos licitantes poderão ser aplicadas as sanções e penalidades expressamente 
previstas na Lei Federal nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações. 
 
21.5 - O contrato decorrente da presente licitação poderá ser alterado nos casos 
previstos no artigo 65 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações. 
 
21.6 - A planilha fornecida deverá ser preenchida em todos os seus itens, respeitadas 
as quantidades fornecidas, sob pena de inabilitação e desclassificação do processo 
licitatório. 
 
21.7 - Caso ocorram serviços não previstos na Planilha Orçamentária, o contratado 
deverá apresentar através de composição de preço unitário, preço para os respectivos 
serviços, para aprovação e homologação da Prefeitura Municipal Itororó, antes da sua 
execução, que deverá ser fruto de aditivo contratual, conforme preconiza a Lei Federal 
nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações. 
 
21.8 - Condições para recebimento dos serviços: 
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21. 8.1 - O recebimento dos serviços, após sua execução e conclusão, obedecerá ao 
disposto nos Artigos 73 e 74 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações. 
 
21.9 - Os Recursos ou Impugnações deverão ser protocolados pelo Licitante em 
horário de expediente (07:00h às 13:00h),  junto ao junto ao Departamento de 
Licitação e Contratos, localizado na Sede da Prefeitura Municipal de Itororó, Rua 
Duque de Caxias, 165, Centro. 
 
XXII - FORO 
 
22.1 - As partes elegem o Foro da Cidade de Itororó - Bahia, que prevalecerá sobre 
qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas 
do presente Processo Licitatório.   
 
Itororó - Bahia, 12 de novembro de 2019. 
 

 
Fernando Silva Lima 

Presidente da Comissão de Licitação 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO I 
MINUTA DO CONTRATO 

 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO 
SERVIÇOS QUE ENTRE SI 
CELEBRAM, O MUNICÍPIO DE 
ITORORÓ PREFEITURA - E A 
EMPRESA 
........................................................... 
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O MUNICÍPIO DE ITORORÓ – Estado da Bahia, pessoa jurídica de direito público 
interno, CNPJ nº 13.752.993/0002-08, com sede situada à Rua Duque de Caxias, 165 - 
Centro, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. ADAUTO OLIVEIRA DE 
ALMEIDA, brasileiro, casado, portador do RG n° 01058365 32 SSP/BA, inscrito no 
CPF sob o n° 031.517.432-34, residente e domiciliado à Rua Rui Barbosa, 792, Centro, 
Itororó-BA, doravante denominado CONTRATANTE, e a empresa 
........................................................, pessoa jurídica de direito privado, Inscrito no CNPJ 
nº ........................................, com endereço comercial 
................................................................................, Bahia, representado neste ato por 
pelo o Sr. ................................................................................, brasileiro, casado, 
administrador de empresas, portador da cédula  de identidade nº .............................., 
emitido pelo SSP/......., inscrito no CPF sob o n° .........................., com endereço na 
....................................................................., aqui denominada CONTRATADA, com 
base no Edital Tomada de Preço nº   003/2019, e disposições da Lei Federal 8.666 de 
21 de junho de 1993 e suas ulteriores alterações, resolvem celebrar o presente 
Contrato de Prestação de Serviços, mediante as cláusulas e condições seguintes: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO 
 
O objeto do presente é a contratação de empresa especializada para pavimentação 
asfáltica e drenagem de ruas no distrito de Rio do Meio, Zona Rural do município de 
Itororó-Bahia, conforme Termo de Convênio n° 1028931-24, conforme Edital Tomada 
de Preço n.º   003/2019. 
 
§ Único - A Contratada obriga-se a aceitar acréscimos ou supressões, mediante 
solicitação, por escrito, nas mesmas condições deste Contrato, até o limite de 25% 
(vinte e cinco por cento) do valor inicial, Art. 65 da Lei nº 8.666/93. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - REGIME DE EXECUÇÃO 
 
O Regime de Execução do presente Contrato é de Empreitada por Preço Global, 
conforme Planilha Orçamentária de Preços apresentadas pela CONTRATANTE em 
obediência ao Edital de Tomada de Preço n.º 003/2019, que o integra 
independentemente de transcrição, e à Lei nº 8.666 de 21/06/1993 e suas ulteriores 
alterações; 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E 
REAJUSTAMENTO 
 
3.1 - O Preço Total Estimado para execução dos serviços é de R$ .......................... 
(..................................................................), resultante da multiplicação das 
quantidades efetivamente executadas pelos preços unitários constantes da Planilha 
Orçamentária de Preços da CONTRATADA, objeto do Edital Tomada de Preço n.º   
003/2019. 
 
3.2 - O prazo de pagamento será após cada período de aferição dos serviços, que será 
realizada mensalmente, quando serão apresentados os respectivos documentos de 
medição e faturamento que deverão ser aceitos ou não, em 48 (quarenta e oito) horas, 
obedecendo ao Cronograma de Desembolso (Cronograma Físico-Financeiro) Anexo V. 
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3.2.1 - Deverão acompanhar os documentos de cobrança da primeira fatura o 
certificado de inscrição da obra junto ao INSS - Instituto Nacional do Seguro Social e 
junto ao CREA - Conselho Regional de Engenharia Arquitetura e Agronomia: 
Parágrafo Único: A empresa deverá apresentar junto com a(s) nota(s) fiscal (is) e/ou 
fatura(s): 

 
I) Prova de regularidade junto à Fazenda Municipal; 

II) Prova de regularidade junto à Fazenda Estadual; 
III) Prova de regularidade junto à Fazenda Federal, referente à Dívida Ativa da 

União e Tributos Federais e INSS; 
IV) Prova de regularidade junto ao FGTS; 
V) Prova de regularidade junto a Justiça do Trabalho. 

 
3.3 - Os preços inicialmente contratados poderão ser reajustados, após o período de 
um ano da data prevista para a entrega da proposta, utilizando-se, para tanto, o Índice 
Nacional de Custo da Construção Civil - Edificações - Coluna 35, da Fundação Getúlio 
Vargas - FGV, observado o disposto no Decreto nº 1.054, de 07 de fevereiro de 1994, 
alterado pelo Decreto nº 1.110, de 13 de abril de 1994. 
 
3.4 - Na ocorrência de eventuais atrasos de pagamento, serão devidos ao 
CONTRATADO, além da atualização monetária estipulada no item anterior (item 3.5), 
juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, calculados “pro rata tempore” sobre o 
valor do documento de cobrança pelo número de dias de atraso; 
 
3.5 - Na ocorrência de eventuais antecipações de pagamento, serão concedidos pela 
CONTRATADA à CONTRATANTE desconto de 01% (um por cento) ao mês, calculado 
“pro rata tempore” sobre o valor do documento de cobrança, pelo número de dias de 
antecipação; 
 
CLÁUSULA QUARTA - PRAZOS 
 
4.1 - O prazo deste contrato é de 05 (cinco) meses, contados a da assinatura do 

contrato; 
 
4.2 - O prazo contratual estabelecido poderá ser prorrogado dentro da vigência do 
prazo anterior, na forma prevista na Lei nº 8.666/93, de 21/06/93 e suas ulteriores 
alterações. 
 
CLÁUSULA QUINTA - VINCULAÇÃO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 
5.1 - O presente contrato está vinculado na Modalidade Tomada de Preço n.º  
003/2019, com base no inciso I, alínea “b” do art. 23, da Lei 8.666/93 e suas alterações. 
 
5.2 - As despesas dos produtos acima serão cobertas por recursos financeiros 
oriundos: 
 
Dotação orçamentária: 
 
ÓRGÃO – 0100 – SECRETARIA DE URBANISMO E INFRA ESTRUTURA 
 
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA – 1010 - SECRETARIA DE URBANISMO E INFRA ESTRUTURA 
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ATIVIDADE/PROJETO – 1.009 – URB. E INFRA ESTRUTURA DE RUAS E AVENIDAS 
ATIVIDADE/PROJETO – 1.030 – PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS 
FONTE DE RECURSO – 010000 – RECURSOS ORDINÁRIOS 
FONTE DE RECURSO – 992400 – TRANSF. DE CONVÊNIOS – OUTROS (NÃO 
REALCIONADOS À EDUCAÇÃO E SAÚDE) 
44905100000 – OBRAS E INSTALAÇÕES 

 
CLÁUSULA SEXTA - DA CAUÇÃO DE GARANTIA DE EXECUÇÃO DE CONTRATO 

 
6.1- A caução de garantia de execução do Contrato tem por objetivo oferecer garantia à 
Administração quanto ao fiel cumprimento, pela proponente vencedora, de todas as 
obrigações direta ou indiretamente vinculadas ao Contrato e ela adjudicado.  

 
6.2- A CONTRATADA deverá depositar, a título de caução de garantia de execução do 
contrato, a importância correspondente de 5% (cinco por cento) do valor global do 
contrato. Em se tratando de dinheiro, esta deverá ser depositada no banco e conta 
informada pelo Tesoureiro Municipal, devendo o comprovante ser protocolado no 
Município, até o dia da assinatura do Contrato.  
 
6.3  -As garantias sob as formas de Seguro e Carta de Fiança deverão ser registradas 

no Cartório de Registro de Títulos e Documentos, às expensas da proponente 
vencedora, bem como deverão ter a assinatura do representante do segurador ou 
fiador, conforme o caso, com firma reconhecida e ser protocolado no Município, até 
o dia da assinatura do Contrato. 

 
6.4 - As garantias sob a forma de Título da Dívida Pública serão aceitas, desde que 
tenham sido emitidas sob forma escritural, mediante registro em sistema centralizado 
de liquidação e custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos 
seus valores econômicos (Artigo 56, § 1º, I da Lei 8.666/93). 
 
6.5 - A proponente vencedora estará sujeita à prestação de garantia adicional, caso 
o valor de sua proposta esteja enquadrado no disposto no parágrafo 2º do artigo 48 da 
Lei 8666/93 com a nova redação da Lei 9.648, de 27/05/98.  
 
6.6 - O valor da caução e o seu prazo de validade deverão estar permanentemente 
atualizados até a expedição do Termo de Recebimento Definitivo das Obras e 
Serviços.  
 
6.7 - A caução de garantia de execução do Contrato será restituída mediante 
requerimento da proponente vencedora, após a expedição do Termo de Recebimento 
Definitivo das Obras e Serviços. 
 
6.8 - Em caso de rescisão do Contrato ou de interrupção dos serviços, não será 
devolvido o valor da CAUÇÃO DO CONTRATO, a menos que a rescisão ou 
paralisação decorra por culpa da Administração, nos termos da legislação vigente.  
 
6.9 -Na hipótese da caução de garantia ser prestada mediante Carta Fiança 
Bancária, esta deverá ser apresentada com firma reconhecida e conter a expressa 
renúncia aos benefícios referidos nos artigos 366, 827, 835, 837 e 838 da Lei 
10.406/2002 - CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO. Preferencialmente, o Banco fiador deverá 
ter filial em Itororó. 
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6.10 - Ocorrendo aumento no valor contratual por acréscimo dos Serviços, respeitado 
os limites previstos na Lei 8.666/93, a proponente vencedora deverá proceder ao 
reforço da caução inicial no mesmo percentual. 
 
6.11 - Havendo prorrogação de prazo formalmente admitida pela Administração, 
deverá a Proponente vencedora reapresentar quaisquer das modalidades de garantia 
previstas neste Edital e por essa escolhida, de forma a abranger o período de 
prorrogação, retendo a Administração os créditos da proponente vencedora, enquanto 
não efetivada tal garantia, o valor a ela correspondente.  
 
6.12 - A garantia de execução do contrato deverá ser apresentada pela Contratada a 
partir da emissão da ordem de serviço até no máximo quando da liberação do 
pagamento da primeira medição, sob pena do não recebimento do valor dos serviços 
realizados e ter o contrato rescindido. 
 
CLÁUSULA SEXTA - DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES CONTRATANTES 
 
6.1 - DA CONTRATADA: 
 

6.1.1- A CONTRATADA deverá indicar formalmente, no ato da assinatura deste 
Contrato, os representantes legal e técnico, devidamente credenciados, para 
desempenhar junto à CONTRATANTE, a gestão contratual, cabendo aos mesmos 
gerir todas as obrigações legais e técnicas inerentes ao contrato e ainda, servir de 
elo constante de ligação entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA.  A qualquer 
substituição do gestor contratual, a CONTRATADA deverá comunicar o fato por 
escrito à CONTRATANTE, com antecedência mínima de 03 (três) dias corridos; 
 
6.1.2 - A CONTRATADA será legal e financeiramente responsável por todas as 
obrigações e compromissos contraídos com terceiros, para a execução deste 
Contrato, bem como, pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, 
securitários, comerciais e outros afins, a eles não se vinculando a CONTRATANTE 
a qualquer título, nem mesmo ao de solidariedade; 
 
6.1.3 - A CONTRATADA assume inteira responsabilidade pelos danos ou prejuízos 
causados à CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de dolo ou culpa, 
negligência, imperícia ou imprudência, na execução do objeto deste Contrato, 
diretamente , por seus propostos e/ou empregados, não excluindo ou reduzindo 
essa responsabilidade, a fiscalização ou acompanhamento feito pela 
CONTRATANTE ou por seus prepostos; 
 
6.1.4 - A CONTRATADA assumirá a responsabilidade total pela execução dos 
serviços, objeto deste Contrato, bem como também dos eventualmente executados 
por seus subcontratados; 
 
6.1.5 - A CONTRATADA obriga-se a recompor todo e qualquer serviço condenado 
pela Fiscalização da CONTRATANTE, após a devida defesa, em tempo hábil, sem 
prejuízo do prazo final. 

 
6.2 - DA CONTRATANTE:  
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6.2.1 - Pagar conforme estabelecido na Cláusula Terceira, as obrigações 
financeiras decorrentes do presente Contrato, na integralidade dos seus termos; 
 
6.2.2 - Designar, no ato da assinatura deste contrato, preposto para acompanhar e 
fiscalizar a execução dos serviços, com poderes plenos para gerenciar técnica e 
administrativamente o mesmo; 
 
6.2.3 - Fornecer, em tempo hábil, à CONTRATADA todos os elementos técnicos e 
administrativos, necessários à execução dos serviços, bem como entregar livre e 
desimpedida as áreas onde serão realizados os serviços, objeto deste contrato; 
 

6.3 - DAS MULTAS 
 

6.3.1 - Ocorrendo atraso injustificado na execução do objeto contratual, sem 
prejuízo da utilização pela CONTRATANTE da faculdade prevista na Cláusula 
RESCISÃO deste Contrato e disposto no parágrafo 1º do artigo 86, da Lei Federal 
nº 8.666/93, a CONTRATADA aplicará à CONTRATADA as seguintes multas: 
 

7.3.1.1 - 0,1% (zero vírgula um por cento) sobre o valor do presente Contrato, 
por dia de atraso, em até 30 (trinta) dias, em relação ao início e/ou término de 
quaisquer das atividades constantes da Ordem de Serviços determinada pela 
CONTRATANTE; 
 
6.3.1.2 - 0,2% (zero vírgula dois por cento) sobre o valor do presente Contrato, 
por dia de atraso, acima de 30 (trinta) dias, em relação ao início e/ou término de 
quaisquer das atividades constantes da Ordem de Serviços determinada pela 
CONTRATANTE; 
 
6.3.1.3 - 3,0 % pela inexecução total ou parcial da Ordem de Serviços sobre o 
valor total ou parcial da obrigação não cumprida; 
 
6.3.1.4 - Aplicadas as multas, a CONTRATANTE as descontará no primeiro 
pagamento que fizer à CONTRATADA logo após sua imposição, respondendo 
igualmente a caução prevista neste Contrato, pelas citadas obrigações; 
 
6.3.1.5 - As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório, mas 
meramente moratório e, conseqüentemente, o pagamento delas não exime a 
CONTRATADA de reparação de eventuais perdas e/ou danos que do seus atos  
venham acarretar ao CONTRATANTE; 
 

6.4 - DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS 
 
6.4.1 - O objeto deste Contrato, será recebido, em caráter provisório, desde que 
executado em fiel observância a este Instrumento, lavrando-se o respectivo “Termo de 
Recebimento Provisório”, a ser assinado pelas partes, após 15 (quinze) dias da 
comunicação escrita do CONTRATADO ao CONTRATANTE da conclusão do citado 
objeto contratual; 
 
6.4.2 - Quando em desacordo com as especificações, ou ainda, em desacordo com as 
normas técnicas aplicáveis, o recebimento do objeto deste Contrato será este rejeitado, 
sendo lavrado “Termo de Impugnação”, hipótese em deverá a CONTRATADA corrigir 
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as falhas apontadas no termo acima mencionado, dentro do prazo que lhe for fixado 
pela CONTRATANTE, tornando-se sem efeito a comunicação da conclusão; 
 
6.4.3 - Verificado o não cumprimento das correções apontadas conforme subitem 
acima, a CONTRATANTE poderá ajuizar a competente ação de perdas e danos, sem 
prejuízo das penalidades previstas neste instrumento e na Lei nº 8.666/93 e suas 
ulteriores alterações; 
 
6.4.4 - O período para observação será de 30 (trinta) dias corridos a partir do 
Recebimento Provisório, se, na ocasião, outro prazo maior não for determinado para 
eventuais ensaios ou testes, limitando-se ao prazo máximo de 90 (noventa) dias 
corridos, conforme preconiza o artigo 73, item I, alínea b e parágrafo terceiro da Lei 
Federa nº 8.666/93, quando será lavrado o “Termo de Recebimento Definitivo”; 
 
6.4.5 - Após a emissão do “Termo de Recebimento Definitivo” e entrega da Certidão 
Negativa de Débito - CND especifica deste Contrato, emitido pelo INSS; do 
comprovante de regularidade junto ao FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço; pela CONTRATADA e não havendo pendências de ordem administrativa a 
solucionar serão liberadas as cauções e/ou retenções que porventura existam em 
poder da CONTRATANTE;  
 
6.4.6 - O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela 
solidez e segurança das obras nem ético profissional pela perfeita execução do 
contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato; 
 
6.4.7 - Na hipótese de o termo circunstanciado ou a verificação a que se referem os 
itens acima (Termo de Recebimento Provisório e Termo de Recebimento Definitivo) 
não serem, respectivamente, lavradas ou procedidas dentro dos prazos fixados, 
reputar-se-ão como realizados, desde que comunicados ao CONTRATANTE, pelo 
CONTRATADO, nos 15 (quinze) dias anteriores à exaustão dos respectivos prazos. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO 
 
7.1 - A CONTRATANTE poderá rescindir unilateralmente este Contrato, independente 
de interpelação judicial ou extrajudicial, sempre que ocorrer por parte da 
CONTRATADA: 
 

7.1.1 - O não cumprimento, ou cumprimento irregular, de cláusulas contratuais, 
especificações, projetos ou prazos; 
 
7.1.2 - A lentidão do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a 
impossibilidade da conclusão das obras, nos prazos estipulados; 
 
7.1.3 - O atraso injustificado no início das obras; 
 
7.1.4 - A paralisação das obras, sem justa causa e prévia comunicação à 
CONTRATANTE; 
 
7.1.5 - A subcontratação total ou parcial do objeto deste contrato, a associação do 
CONTRATADO com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como 
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a fusão, cisão ou incorporação sem a prévia autorização por escrito da 
CONTRATANTE; 
 
7.1.6 - O desatendimento pela CONTRATADA das determinações regulares da 
Fiscalização da CONTRATANTE, bem como dos seus superiores; 
 
7.1.7 - O cometimento reiterado de faltas na execução das obras , anotadas na 
forma do parágrafo primeiro do artigo 67 da Lei nº 8.666/93 de 21/06/93; 
 
7.1.8 - A decretação de falência, insolvência ou concordata da CONTRATADA;  

 
7.1.8.1 - No caso de concordata é facultado à CONTRATANTE manter o 
contrato, com a CONTRATADA, assumindo ou não o controle das atividades 
que julgar, a seu exclusivo juízo, necessárias de forma a permitir a conclusão 
das obras, sem prejuízo à Administração; 

 
7.1.9 - A dissolução da CONTRATADA; 
 
7.1.10 - A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da 
CONTRATADA, que prejudique a execução do contrato; 
 
7.1.11 - Ocorrendo a rescisão nos termos do item 7.1 acima citado, acarretará para 
a CONTRATADA, as conseqüências contidas no artigo 80 da Lei nº 8.666/93 de 
21/06/93, sem prejuízo de outras sanções previstas na citada Lei. 

 
7.2 - A rescisão contratual poderá também ocorrer das seguintes formas: 
 

7.2.1 - Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos 
acima enumerados nos itens de 7.1.1 a 7.1.10, ou outros contidos na Lei nº 
8.666/93 de 21/06/93; 
 
7.2.2 - Amigável, por acordo entre as partes CONTRATANTES, desde que haja 
conveniência para a CONTRATANTE; 
 

7.2.2.1 - A rescisão amigável ou administrativa deverá ser precedida de 
autorização escrita e fundamentada da autoridade competente da 
CONTRATANTE ; 
 
7.2.2.2 - Quando a rescisão ocorrer, sem culpa do CONTRATADO, será 
ressarcido a este dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, 
tendo direito a: 

1. Devolução da garantia; 
2. Pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão, 

bem como dos materiais colocados na obra; 
3. Pagamento do custo de desmobilização;  

 
7.2.3 - Judicial, nos termos da legislação em vigor;  

 
CLÁUSULA OITAVA - CONDIÇÕES GERAIS 
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8.1 - O presente Contrato ou os direitos e vantagens de qualquer natureza, nele 
previstos, dele derivados ou a ele vinculados, não poderão, sob nenhum fundamento 
ou pretexto, ser negociados, dados em garantia ou caucionados, sem prévia 
autorização escrita da CONTRATANTE; 
8.2 - Serão de propriedade exclusiva da CONTRATANTE, os relatórios, mapas, 
desenhos, diagramas, planos estatísticos e quaisquer outros documentos elaborados 
pela CONTRATADA, referente ao objeto executado por ela; 
8.3 - A CONTRATANTE reserva-se o direito de suspender temporariamente a 
execução deste Contrato, quando necessário a conveniência dos serviços, respeitados 
os limites legais e os direitos assegurados à CONTRATADA; 
8.4 - Integram o presente Contrato independentemente de transcrição, o Edital, e seus 
Anexos e a Proposta de Preços da CONTRATADA; 
8.5 - As comunicações recíprocas, somente serão consideradas quando efetuadas por 
escrito, correspondências protocoladas, sempre dirigidas aos representantes legais das 
partes CONTRATANTES; 
 
IX - CLÁUSULA NONA - FORO 
 
9.1 As partes elegem o Foro da Comarca de Itororó, Bahia, que prevalecerá sobre 
qualquer outro, por mais privilegiado que seja para dirimir quaisquer dúvidas oriundas 
do presente Contrato.  
 
9.2 E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente contrato em 04 
(quatro) vias de igual teor e forma na presença de duas testemunhas, que subscrevem 
depois de lido e achado conforme. 
 
Itororó/Bahia,  .......... de .............................. de 2019 
 
_______________________________ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITORORÓ  
 

 _________________________________ 
Empresa Contratada 
 
Testemunhas: 
 
__________________________________     
CPF: 
 
__________________________________ 
CPF:                                                                   
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TOMADA DE PREÇOS Nº  003/2019. 
ANEXO II 

MODELO DE PROPOSTA FINANCEIRA 
À 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITORORÓ 
 
Ref.: TOMADA DE PREÇOS Nº  003/2019. 
 
Objeto: contratação de empresa especializada para pavimentação asfáltica e drenagem 
de ruas no distrito de Rio do Meio, Zona Rural do município de Itororó-Bahia, conforme 
Termo de Convênio n° 1028931-24. 
 
Prezados Senhores, segue abaixo os preços conforme solicitações solicitadas: 

 
Após a análise, da documentação da licitação em referência e de seus anexos, 

propomos executar, sob nossa inteira responsabilidade, o objeto desta Tomada 

de Preços, pelo valor global,  conforme descrição abaixo: 

Valor Lote : 
R$....................(.......................................................................................................). 
 
 
A nossa Proposta tem validade de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de 
apresentação da proposta. 
 
Declaramos que: 
- aceitamos as condições estipuladas na planilha anexo VIII deste Edital; 
-  ter pleno conhecimento de todos os termos e condições do Edital da presente 
licitação e aceita, sem ressalvas, as condições nele previstas 
- serão prestados os serviços, de acordo com as especificações constantes no edital; 
- que entre nossos dirigentes, gerentes, sócios, responsáveis técnicos e demais 
profissionais não figuram empregados da Prefeitura Municipal de Itororó e que os 
mesmos estão aptos  a participar desta licitação. 

________________________, ______ de _______________________de 2019 
 
 
 

_____________________________________________________ 
RAZÃO SOCIAL 

CNPJ 
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL 

E ASSINATURA 
TELFAX 
E-MAIL 

 
Obs.: Esta Proposta Financeira deverá estar no envelope B (Proposta de Preços) 
exigidos nesta licitação. 
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TOMADA DE PREÇO Nº  003/2019  

ANEXO III 
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  

0     PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM            251.064,12  

1.     SERVIÇOS PRELIMINARES    -      BDI 1  -     3.767,71  

1.0.1. SINAPI 74209/001 
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO 
GALVANIZADO 

M2  6,40  
               
281,37  

BDI 1  348,98   2.233,47  

1.0.2. SINAPI 78472 
SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA 
PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE 
SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE 

M2  2.529,78  
                   
0,40  

BDI 1  0,50   1.264,89  

1.0.3. ORSE 02663 LOCAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM M  50,17  
                   
1,56  

BDI 1  1,93   96,83  

1.0.4. SINAPI 97622 
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, 
DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

M3  3,30  
                 
42,15  

BDI 1  52,28   172,52  

1.0.5.          -      BDI 1  -     -    

2.     TERRAPLENAGEM - CAIXÃO DE RUA    -      BDI 1  -     7.938,52  

2.0.1. SINAPI 72961 
REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE 
SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA 

M2  2.529,78  
                   
1,36  

BDI 1  1,69   4.275,33  

2.0.2. SINAPI 74010/001 

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO 
UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3 /16T 
E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, 
CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 
2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG 

M3  558,84  
                   
1,76  

BDI 1  2,18   1.218,27  

2.0.3. SINAPI 97913 
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 
6 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO 
PRIMÁRIO (BOTA-FORA) 

M3xKM  838,26  
                   
1,72  

BDI 1  2,13   1.785,49  

2.0.4. SINAPI 83344 
ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, 
COM UTILIZAÇÃO DE TRATOR DE ESTEIRAS DE 
165 HP 

M3  558,84  
                   
0,95  

BDI 1  1,18   659,43  

2.0.5.          -      BDI 1  -     -    

3.     SUB-BASE EM ARENOSO ESPESSURA = 0,20m    -      BDI 1  -     14.791,78  
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3.0.1. SINAPI 74151/001 

ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL 1ª CATEGORIA, 
UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS M3 DE 110 A 
160HP COM LÂMINA, PESO OPERACIONAL * 13T 
E PÁ CARREGADEIRA 
COM 170 HP (MATERIAL DE JAZIDA) 

M3  491,08  
                   
3,24  

BDI 1  4,02   1.974,14  

3.0.2. SINAPI 97913 
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 
6 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO 
PRIMÁRIO (MATERIAL DE JAZIDA) 

M3xKM  4.733,96  
                   
1,72  

BDI 1  2,13   10.083,33  

3.0.3. SINAPI 96386 

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM 
SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO -
EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E 
TRANSPORTE E SOLO. 

M3  392,86  
                   
5,61  

BDI 1  6,96   2.734,31  

3.0.4.          -      BDI 1  -     -    

4.     BASE EM CASCALHO ESPESSURA = 0,18m    -      BDI 1  -     12.269,93  

4.0.1. SINAPI 74151/001 

ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL 1ª CATEGORIA, 
UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS M3 DE 110 A 
160HP COM LÂMINA, PESO OPERACIONAL * 13T 
E PÁ CARREGADEIRA 
COM 170 HP (MATERIAL DE JAZIDA) 

M3  438,73  
                   
3,24  

BDI 1  4,02   1.763,69  

4.0.2. SINAPI 97913 
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 
6 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO 
PRIMÁRIO (MATERIAL DE JAZIDA) 

M3xKM  4.229,31  
                   
1,72  

BDI 1  2,13   9.008,43  

4.0.3. SINAPI 74153/001 
ESPALHAMENTO MECANIZADO (COM 
MOTONIVELADORA 140 HP) MATERIAL 1ª 
CATEGORIA 

M3  438,73  
                   
0,22  

BDI 1  0,27   118,46  

4.0.4. SINAPI 41721 
COMPACTAÇÃO MECÂNICA A 95% DO PROCTOR 
NORMAL - PAVIMENTAÇÃO URBANA 

M3  350,98  
                   
3,17  

BDI 1  3,93   1.379,35  

4.0.5.          -      BDI 1  -     -    

5.     PAVIMENTAÇÃO EM TSD    -      BDI 1  -     124.473,21  

5.0.1. SINAPI 94287 
EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO 
USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 
30 CM BASE X 10 CM ALTURA. 

M  382,87  
                 
28,53  

BDI 1  35,39   13.549,77  

5.0.2. SINAPI 96401 
EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO 
DILUÍDO CM-30. 

M2  2.529,78  
                   
6,89  

BDI 1  8,55   21.629,62  
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5.0.3. SINAPI 97807 

CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM 
TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM 
EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, COM CAPA 
SELANTE. 

M2  2.529,78  
                 
12,00  

BDI 1  14,88   37.643,13  

5.0.4. SINAPI 94990 

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

M3  21,81  
               
591,28  

BDI 1  733,36   15.994,58  

5.0.5. COMP. 05 
MEIO FIO (GUIA) TIPO ECONÔMICO DIMENSÕES 
80X10X10X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA) 

M  735,20  
                 
29,85  

BDI 1  37,02   27.217,10  

5.0.6. COMP. 01 

RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTES, EM 
CONCRETO SIMPLES FCK=25MPA 
DESEMBOLADA  EXECUTADA COM O PISO TÁTIL 
DE ACESSO AO PASSSEIO COM PINTURA 
INDICATIVA EM NOVA COR, DUAS DEMÃOS 

UND  14,00  
               
300,89  

BDI 1  373,19   5.224,66  

5.0.7. SINAPI 96995 
REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE 
(CAIXA DE PASSEIO) 

M3  43,62  
                 
38,16  

BDI 1  47,33   2.064,53  

5.0.8. SINAPI 6081 
ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO 
(COM TRANSPORTE ATE 10 KM) - CAIXA DE 
PASSEIO 

M3  43,62  
                 
21,25  

BDI 1  26,36   1.149,82  

5.0.9.          -         -     -    

6.     DRENAGEM    -      BDI 1  -     61.969,22  

6.1.     MOVIMENTO DE TERRA    -      BDI 1  -     5.534,50  

6.1.1. SINAPI 90091 

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. 
ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E 
JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 
COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), 
LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A 
CATEGORIA, EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIA. 

M3  35,03  
                   
5,21  

BDI 1  6,46   226,29  

6.1.2. SINAPI 90092 

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. 
MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE 
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR 
TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 

M3  44,62  
                   
5,04  

BDI 1  6,25   278,88  
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M3/111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 1A 
CATEGORIA, EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIA. 

6.1.3. SINAPI 94102 

LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, 
LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE 
AREIA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM 
NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. 

M3  5,02  
               
166,68  

BDI 1  206,73   1.037,78  

6.1.4. SINAPI 94097 
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA 
MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO 
DE INTERFERÊNCIA. 

M2  50,17  
                   
5,04  

BDI 1  6,25   313,56  

6.1.5. SINAPI 93382 
REATERRO MANUAL DE VALAS COM 
COMPACTAÇÃO MECANIZADA (MATERIAL 
PROVENIENTE DAS ESCAVAÇÕES) 

M3  40,45  
                 
27,15  

BDI 1  33,67   1.361,95  

6.1.6. SINAPI 94319 

ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-
ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA 
(MATERIAL PROVENIENTE DE JAZIDA S/ 
TRANSPORTE). 

M3  34,18  
                 
35,90  

BDI 1  44,53   1.522,04  

6.1.7. SINAPI 97913 
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 
6 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO 
PRIMÁRIO (MATERIAL DE JAZIDA DMT=9,64KM) 

M3xKM  329,49  
                   
1,72  

BDI 1  2,13   701,81  

6.1.8. SINAPI 72844 

CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, 
BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM 
CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA 
LIVRE) D=2400 Kg/m³ 

T  94,07  
                   
0,79  

BDI 1  0,98   92,19  

6.1.9.          -         -     -    

6.2.     TUBOS / PV's, ACESSÓRIOS    -      BDI 1  -     21.122,97  

6.2.1. SINAPI 92210 

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS 
DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, 
JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM 
BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

M  50,17  
               
139,19  

BDI 1  172,64   8.661,35  
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6.2.2. SINAPI 95565 

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS 
DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, 
JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM 
BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 

M  4,55  
               
123,36  

BDI 1  153,00   696,15  

6.2.3. SINAPI 83659 

BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, 
REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E 
AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM 
E TAMPA DE CONCRETO ARMADO 

UND  2,00  
               
771,22  

BDI 1  956,54   1.913,08  

6.2.4. COMP. 006 

POÇO DE VISITA EM ALVENARIA TIJOLOS 
MACIÇOS ESP=0,20m, DIM. INT. = 1,30 x 1,30 x 
1,40 m, LAJE SUPERIOR EM CONCRETO ARMADO 
ESP = 0,15m, INCLUSIVE TAMPÃP TD-600 

UND  3,00  
            
2.647,85  

BDI 1  3.284,13   9.852,39  

6.2.5.          -         -     -    

6.3.     PONTA DE ALA / DISSIPADOR DE ENERGIA    -      BDI 1  -     865,84  

6.3.1. SINAPI 73856/001 
BOCA P/BUEIRO SIMPLES TUBULAR D=0,40M EM 
CONCRETO CICLÓPICO, INCLINDO FÔRMAS, 
ESCAVAÇÃO, REATERRO E MATERIAIS 

UND  1,00  
               
604,06  

BDI 1  749,22   749,22  

6.3.2. SINAPI 83690 
DISSIPADOR DE ENERGIA EM PEDRA 
ARGAMASSADA ESPESSURA 6CM. 

M3  0,18  
               
522,37  

BDI 1  647,90   116,62  

6.3.3.          -      BDI 1  -     -    

6.4.     CANALETA DE DRENAGEM    -      BDI 1  -     34.445,91  

6.4.1. SINAPI 93358 
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM 
PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 

M3  15,04  
                 
62,93  

BDI 1  78,05   1.173,87  

6.4.2. SINAPI 94097 
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA 
MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO 
DE INTERFERÊNCIA. 

M2  37,61  
                   
5,04  

BDI 1  6,25   235,06  

6.4.3. COMP. 07 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE 
CANALETA DE CONCRETO ARMADO COM 
GRELHA (0,50 X 0,40 M) 

M  75,21  
               
349,28  

BDI 1  433,21   32.581,72  

6.4.4. COMP. 08 
CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 
TIJOLOS MACIÇOS ESP. = 0,12M, DIM. INT. = 0.60 
X 0.60 X 0.80M 

UND  1,00  
               
367,06  

BDI 1  455,26   455,26  

6.4.5.          -         -     -    



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITORORÓ 
CNPJ: 13.752.993/0001-08 

Rua Duque de Caxias, 165 - Centro 
  Fone: (073) 3265-1910 – Fax: (073) 3265-1153 
 www.itororo.ba.io.org.br - CEP: 45.710-000 – Itororó-BA 

 

6 

 

7.     SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO    -      BDI 1  -     10.345,44  

7.0.1. SINAPI 73916/002 
PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE 
RUA, DIMENSÕES 45X25CM 

UND  4,00  
                 
72,92  

BDI 1  90,44   361,76  

7.0.2. COMPOSIÇÃO 02 
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE 
E TRAVESSA P/ PLACA DE SINALIZAÇÃO EM 
MADEIRA DE LEI TRATADA 8x8 cm. 

UND  10,00  
               
116,72  

BDI 1  144,77   1.447,70  

7.0.3. COMPOSIÇÃO 03 
CONFECÇÃO DE PLACA SINALIZAÇÃO EM CHAPA 
DE AÇO GALVANIZADO COM PELÍCULA 
RETRORREFLETIVA (CONFECÇÃO/INSTALAÇÃO) 

M2  2,09  
               
237,47  

BDI 1  294,53   615,57  

7.0.4. SINAPI 72947 

SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA 
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA 
ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO 
(FAIXAS DELIMITADORAS) 

M2  115,79  
                 
35,32  

BDI 1  43,81   5.072,76  

7.0.5. SINAPI 72947 

SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA 
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA 
ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO 
(FAIXA DE PEDESTRES) 

M2  65,00  
                 
35,32  

BDI 1  43,81   2.847,65  

7.0.6.          -         -     -    

8.     PAISAGISMO    -      BDI 1  -     14.294,02  

8.1.     CANTEIRO DE ENTRADA    -      BDI 1  -     14.294,02  

8.1.1. SINAPI 87478 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS 
CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 
9x19x39cm (espessura 9 cm), ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. 

M²  40,11  
                 
35,82  

BDI 1  44,43   1.782,09  

8.1.2. SINAPI 87878 

CHAPISCO APLICADA EM ALVENARIAS E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO, COM COLHER DE 
PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO MANUAL. 

M²  80,22  
                   
3,66  

BDI 1  4,54   364,20  

8.1.3. SINAPI 87530 
MASSA ÚNICA (REBOCO), PARA RECEBIMENTO 
DE PINTURA, APLICADA MANUALMENTE EM 
PAREDES 10MM. 

M²  80,22  
                 
32,24  

BDI 1  39,99   3.208,00  

8.1.4. SINAPI 73967/001 
PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM 
ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00M. 

UND  15,00  
                 
58,11  

BDI 1  72,07   1.081,05  

8.1.5. SINAPI-I 7253 TERRA VEGETAL (GRANEL) - E=15CM M³  49,28                 BDI 1  159,47   7.858,68  
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128,57  

8.1.6.          -         -     -    

9.     SERVIÇOS COMPLEMENTARES    -      BDI 1  -     1.214,29  

9.0.1. COMPOSIÇÃO 04 
LIMPEZA DE RUAS - VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE 
ENTULHOS 

M2  2.529,78  
                   
0,39  

BDI 1  0,48   1.214,29  

9.0.2.          -         -     -    

                    

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada. 

          Observações: 
       

  

  

          Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total. 
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ANEXO IV 

 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU 

EMPRESA DE PEQUENO PORTE 
 

Modalidade de Licitação 
TOMADA DE PREÇOS 

Número 
 003/2019 

 
Para fins do disposto no Edital Do TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2019, declaro, sob as penas 
da lei, que a empresa _______________________________, inscrita no CNPJ no 
__________________________, cumpre os requisitos legais para a qualificação como 
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte estabelecidos pela Lei Complementar no 123, de 
14.12.2002, em especial quanto ao seu art. 3º, estando apta a usufruir o tratamento favorecido 
estabelecido nessa Lei Complementar e no Decreto nº 6.204, de 05.09.2002. 
Declaro, ainda, que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do 
artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14.12.2002, e que se compromete a promover a 
regularização de eventuais defeitos ou restrições existentes na documentação exigida para 
efeito de regularidade fiscal, caso seja declarada vencedora do certame. 
 

Itororó-Ba., .....de ................................ de 2019. 
 
 

_____________________________________________________ 
RAZÃO SOCIAL 

 CNPJ 
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL 

E ASSINATURA
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TOMADA DE PREÇO Nº  003/2019- ANEXO V- CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO  

 
 

Item Descrição das Metas / Macrosserviços 
Valores Totais 

(R$) 
Início de Obra 

01/08/19 
Parcela 1 

set/19 
Parcela 2 

out/19 
Parcela 3 

nov/19 
Parcela 4 

dez/19 
Parcela 5 

jan/20 

CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE 251.064,12 

Parcela (%) 10,90% 10,28% 10,35% 21,01% 47,47% 
Parcela (R$) 27.355,73 25.798,48 25.978,18 52.749,81 119.181,92 

Acumulado (%) 10,90% 21,17% 31,52% 52,53% 100,00% 

Acumulado (R$) 27.355,73 53.154,21 79.132,39 131.882,20 251.064,12 

1. SERVIÇOS PRELIMINARES 3.767,71 

Parcela (%) 100,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Acumulado (R$) 3.767,71 3.767,71 3.767,71 3.767,71 3.767,71 

2. TERRAPLENAGEM - CAIXÃO DE RUA 7.938,52 

Parcela (%) 35,00% 65,00% 20,00% 0,00% 0,00% 

Acumulado (%) 35,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Acumulado (R$) 2.778,48 7.938,52 7.938,52 7.938,52 7.938,52 

3. 
SUB-BASE EM ARENOSO 

ESPESSURA = 0,20m 
14.791,78 

Parcela (%) 15,00% 35,00% 50,00% 25,00% 0,00% 

Acumulado (%) 15,00% 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Acumulado (R$) 2.218,77 7.395,89 14.791,78 14.791,78 14.791,78 

4. 
BASE EM CASCALHO ESPESSURA = 

0,18m 
12.269,93 

Parcela (%) 0,00% 25,00% 50,00% 25,00% 0,00% 

Acumulado (%) 0,00% 25,00% 75,00% 100,00% 100,00% 

Acumulado (R$) 0,00 3.067,48 9.202,45 12.269,93 12.269,93 

5. PAVIMENTAÇÃO EM TSD 124.473,21 

Parcela (%) 0,00% 0,00% 10,00% 20,00% 70,00% 

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 10,00% 30,00% 100,00% 

Acumulado (R$) 0,00 0,00 12.447,32 37.341,96 124.473,21 

6. DRENAGEM 61.969,22 

Parcela (%) 30,00% 20,00% 0,00% 40,00% 10,00% 

Acumulado (%) 30,00% 50,00% 50,00% 90,00% 100,00% 

Acumulado (R$) 18.590,77 30.984,61 30.984,61 55.772,30 61.969,22 

7. SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO 10.345,44 Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 
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Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 10.345,44 

8. PAISAGISMO 14.294,02 

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 14.294,02 

9. SERVIÇOS COMPLEMENTARES 1.214,29 

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 1.214,29 
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TOMADA DE PREÇO Nº  003/2019 
 

ANEXO VI 
 

MODELO DE CREDENCIAL 
  
 
 
Credencio o Senhor(a) ..................................................... , (nacionalidade, estado 
civil, profissão), portador do Registro de Identidade nº .............., expedido pela 
.........., devidamente inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da 
Fazenda, sob o nº ....., residente à rua ..................................................., nº ........ 
como meu mandatário, para representar esta empresa, podendo praticar  todos os 
atos necessários relativos ao procedimento licitatório, concernente a Tomada de 
Preço, na forma do Edital de nº  003/2019.  
 
Oportunamente, declaro que a nossa empresa aceita, sem ressalvas, as condições 
previstas no Edital. 
 

 
______________________________, _____de __________________ de 2019. 

 
 
 
 

_____________________________________________________ 
 RAZÃO SOCIAL 

 CNPJ 
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL 

E ASSINATURA 
 

Obs.: Esta declaração ou (procuração pública) deverá ser entregue ao presidente 
da Comissão no ato do credenciamento no caso de representante após a abertura 
da Sessão, antes e separadamente dos envelopes (Habilitação e Proposta de 
Preço) exigidos nesta licitação. 
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ANEXO VII  
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE PROTEÇÃO AO TRABALHO DO MENOR 
 

Modalidade de Licitação 
TOMADA DE PREÇO Nº  

Número 
 003/2019 

 
Declaramos, sob as penas da lei, em atendimento ao quanto previsto no inciso 
XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, para os fins do disposto no inciso V do 
art. 98 da Lei Estadual 9.433/05, que não empregamos menor de 18 anos em 
trabalho noturno, perigoso ou insalubre, ( x ) nem menor de 16 anos, salvo na 
condição de aprendiz, a partir de 14 anos.  

 
Itororó, _____de __________________ de 2019. 

 
 

_____________________________________________________ 
RAZÃO SOCIAL 

 CNPJ 
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL 

E ASSINATURA 
 

Obs.: Esta declaração deverá ser inclusa no envelope A (Habilitação) exigidos 
nesta licitação 
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TOMADA DE PREÇO Nº  003/2019 
ANEXO VIII 

Nº TC/CR PROPONENTE / TOMADOR 

1028931-24 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITORORÓ 

          OBJETO 

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 

          TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO DESONERAÇÃO 

 Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de 
vias urbanas  

Não 

          Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo 
para o ISS: 40,00% 

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): 5,00% 

          
Itens Siglas % Adotado 

Situaçã
o 

1º 
Quartil 

Médio 3º Quartil 

Administração Central AC 4,67% - 3,80% 4,01% 4,67% 

Seguro e Garantia SG 0,74% - 0,32% 0,40% 0,74% 

Risco R 0,97% - 0,50% 0,56% 0,97% 

Despesas Financeiras DF 1,21% - 1,02% 1,11% 1,21% 

Lucro L 8,69% - 6,64% 7,30% 8,69% 

Tributos (impostos COFINS 3%, 
e  PIS 0,65%) 

CP 3,65% - 3,65% 3,65% 3,65% 

Tributos (ISS, variável de acordo 
com o município) 

ISS 2,00% - 0,00% 2,50% 5,00% 

Tributos (Contribuição 
Previdenciária sobre a Receita 
Bruta - 0% ou 4,5% - 
Desoneração) 

CPRB 0,00% OK 0,00% 4,50% 4,50% 

BDI SEM desoneração 
(Fórmula Acórdão TCU) 

BDI 
PAD 

24,03% OK 19,60% 
20,97

% 
24,23% 

BDI COM desoneraç 
BDI 
DES 

24,03% 
 

  

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula: 

BDI.PAD = (1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L) - 1 
(1-CP-ISS) 

 

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de 
cálculo para Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e 

pavimentação de vias urbanas, é de 40%, com a respectiva alíquota de 5%. 

          
Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a 

Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta 
é a alternativa mais adequada para a Administração Pública. 
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TOMADA DE PREÇO Nº  003/2019 
 

ANEXO IX 
 

MODELO DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO 
  
Eu, ............................................................, representante da empresa 
............................................................., CNPJ: ............................................, 
interessado em participar no Processo Licitatório, TOMADA DE PREÇO Nº  
003/2019, da PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITORORÓ, DECLARO, sob as 
penas da Lei, que inexiste impedimento legal contra esta empresa que impeça de 
licitar ou contratar com a Administração Pública. 
 

 
Itororó-Ba, ........de ................................ de 2019. 

 
 

_____________________________________________________ 
RAZÃO SOCIAL 

 CNPJ 
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL 

E ASSINATURA 
 
 

Obs.: Esta declaração deverá ser apresentada após o credenciamento 
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TOMADA DE PREÇO Nº  003/2019 
 

ANEXO X 
 
 

DECLARAÇÃO DE VISITA 
 
 

 

Declaro para os devidos fins de cumprimento do disposto no EDITAL DE TOMADA 

DE PREÇO Nº 003/2019, que a empresa _______________________, através do 

Engº/Arqº_________________________, CREA/XX nº 

_________________________, tomou conhecimento das condições atuais do local 

onde será executada a obra em epígrafe. 

 

 
_________, ........de ................................ de 2019 

 

 

____________________________________________________________ 

Responsável pela empresa 
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TOMADA DE PREÇOS Nº  003/2019 

 
ANEXO XI 

MEMORIAL DESCRITIVO  
 

 
PAVIMENTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE 

RUAS. 

 
 

ÍNDICE 
 
 

b) JUSTIFICATIVA 
 

c) OBJETIVOS 
 

d) OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

e) ASPECTO ECONOMICOS 
 

f) TOPOGRÁFICOS 
 

g) GEOTÉCNICO  
6.1. Características Geográficas da Região  
6.2. Limites  
6.3. Estradas  
6.4. Transportes 

 
a) ASPECTOS AMBIENTAIS 

 
b) ESTUDOS HIDROLÓGICOS 

8.1. Método Racional 
 

8.2. Intensidade Média das Precipitações 
 

8.3. Período de Retorno 
 

8.4. Tempo de Concentração 
 

8.5. Tempo de Recorrência 
 

c) DRENAGEM 
9.1. TERMINOLOGIA BÁSICA  
9.2. MEMÓRIA DE CÁLCULO DA DRENAGEM SUPERFICIAL  
9.3. INTENSIDADE DE CHUVAS  

10. GEOMÉTRICO  
10.1. Projeto em Planta  
10.2. Projeto em Perfil  
10.3. Apresentação Gráfica  
10.4. Quadro de Áreas  

11. TERRAPLENAGEM 
 

12. PAVIMENTAÇÃO 
 

13. INFORMAÇÕES DE INTERESSE CONSTRUTIVOS OU ECONOMICOS 
 

14. ELEMENTOS NORMATIVOS  
MEMORIAL DESCRITIVO  
PROJETO DE SINALIZAÇÃO  
MEMORIAL DE DRENAGEM  
MEMORIAL DE CÁLCULO  
ORÇAMENTO  
GRONOGRAMA  
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITORORÓ 
ESTADO DA BAHIA 

 
 
 
 

APRESENTAÇÃO 
 
 
 
 

A Prefeitura Municipal de Itororó no Estado da Bahia, em vista da grande 

importância que a obra de pavimentação vem desempenhando para a melhoria da 

cidade, desenvolveu o projeto destinado à execução da Pavimentação de ruas em TSD e 

Drenagem nas localidades da Entrada de Rio do Meio e Rua Marcolino Nepomuceno, 

distrito de Rio do Meio, Município de Itororó- BA. 
 

As ruas necessitam de pavimentação e as águas das chuvas serem drenadas, para 

que a população se beneficie de uma estrutura adequada dando melhores condições para 

locomoverem principalmente em épocas de chuvas quando as vias ficam intransitáveis, 

trazendo transtorno aos moradores e toda população que necessita transitar. 
 

Optamos em executar o projeto no sentindo de melhorar a infraestrutura, dando 

melhores condições de locomoção, segurança, escoamento, paisagem e organização do 

distrito. 
 

O investimento em pavimentação, drenagem e passeios, além de proporcionar 

maior facilidade de locomoção, contribui para a qualidade de vida e desenvolvimento 

regional. 
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1. JUSTIFICATIVA 
 

 
Com apenas 63% das ruas pavimentadas, o distrito de Rio do Meio, Itororó-BA 

encontra-se em péssimas condições de tráfego, precisando urgentemente de 

infraestrutura, pois os moradores sofrem com poeira e em época de chuva com o 

volume de lama, ficando até impossibilitados de sair de suas residências. 
 

As consequências com a desestruturação têm gerado uma serie de problemas, 

prejuízos para os comerciantes principalmente em dias de feira livre, falta de higiene na 

cidade por conta da dificuldade para realizar a limpeza pública, gerando grande 

quantidade de lixo e trazendo transtorno para população e visitantes. 
 

Para minimizar esses problemas a prefeitura desenvolveu o Projeto de 

Pavimentação com Passeios e Drenagem para pavimentar, construir os passeios e 

rampas de acessibilidades e drenar toda água pluvial por meio de tubulações, PV’s e 

boca de lobo. Para que possa melhorar o tráfego e limpeza da cidade gerando melhores 

condições de higiene e tornando um local atraente. 
 

Neste sentido, justificam-se todos os serviços citados acima, criando as condições 

mínimas necessárias para trazer eficiência de locomoção com organização e 

desenvolvimento. 
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2. OBJETIVOS 
 

 
A importância deste projeto é gerar impactos econômicos no município, no sentido 

de abrir “espaço” a outras oportunidades de investimentos, num esforço de promover 

qualidade de vida da população, minimizando os índices de doenças transmitidas por 

insetos, roedores e valorizando principalmente o local a ser beneficiado. 

 
 
 
 

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 

 Pavimentação, rampas de acessibilidade, drenagem superficial e profunda;


 Melhorar o acesso dos pedestres e automóveis;


 Facilidade de locomoção e infraestrutura adequada;


 Dar melhores condições e aspecto a cidade;


 Facilitar o escoamento das águas em épocas de chuva;


 Dar mais segurança aos moradores e pessoas que necessita transitar;


 Promover qualidade de vida, minimizando os índices de doenças;


 Favorecer melhores condições, principalmente aos moradores;


 Facilidade na implantação e melhoria da limpeza pública;


 Valorização da área.





4. ASPECTO ECONOMICOS 
 

 

 Aumento da vida produtiva dos indivíduos economicamente ativos;


 Diminuição dos gastos particulares e públicos com consultas e internações 

hospitalares, provocados pela poeira e insetos transmissores de doenças;


 Geração de empregos diretos e indiretos;


 Organização do trânsito;


 Valorização da região.
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5. TOPOGRÁFICOS 
 

 
Utilizando-se, Estação Total, GPS e Trena, os estudos topográficos consistiram 

basicamente das seguintes atividades: 

 
 

 Locação do eixo das ruas com estaqueamento;


 Nivelamento e contra nivelamento do eixo de todos os piquetes, com emprego 

de nível de precisão a partir de cotas arbitrárias;


 Levantamento da seção transversal e longitudinal em todos os piquetes do eixo 

locado, com emprego de estação total;


 Levantamento cadastral da área de contribuição; 


 Levantamento cadastral das ruas indicando as construções existentes, pontos de 

drenagem e esgoto existente.




6. GEOTÉCNICO 
 

 
O estudo geotécnico foi realizado objetivando a identificação dos materiais 

existentes no subleito, terreno natural das ruas projetadas. 
 

O estudo do subleito foi feito através de sondagem a trado, até a profundidade 

média de 50cm. Em seguida, procedeu-se a coleta de amostra para ensaio de 

caracterização: granulométrica, limite de liquidez e plasticidade, compactação e ISC 

(índice de suporte californiano). 
 

Foram selecionados 7 (seis) locais representativos da área em estudo, cujos 

resultados são apresentados no quadro a seguir. 
 

Observa-se, que há uma predominância de solos firme, areno – silte – argilosos de 

coloração escura, cujo limite de liquidez (LL) varia entre 22 a 40 e o índice de 

plasticidade (IP) entre 10 a 18. Com base na classificação HRB, os resultados são os 

seguintes: 

 
 

Classificação HRB Nº de amostras 
  

A-1-b 3 
  

A-3 2 
  

A-2-4 1 
  

A-2-5 1 
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Em termos de Índice de Suporte Califórnia (ISC ou CBR) houve uma variação de 

valores entre 8 a 11%. 
 

Como já foi feito a terraplenagem da área a ser pavimentada, não houve 

necessidade de estudar empréstimo para corpo-de-aterro. Necessitando apenas de uma 

“pequena” regularização em alguns trechos do Subleito. 

 
 

6.1. Características Geográficas da Região 
 

 
O município de Itororó, localizado na região centro sul do estado da Bahia, com 

uma temperatura média de 24ºC, população em torno de 25.100 habitantes, espalhados 

em uma área de 330,72 km², fica a 540 km da Capital, a uma altitude de 250 m possui 

as seguintes características fisiográficas: 

 
 

 Clima - A região apresenta um tipo climático subúmido a seco, com temperatura 

variando entre 15°C a 36°C. No período chuvoso de novembro a março e junho 

a agosto, apresenta precipitações pluviométricas variando entre 200 mm a 700 

mm/ano.


 Solos - Os solos predominantes na região são os tipos combissolo eutrópico, 

podzólico vermelho amarelo distrópico, latossolo vermelho amarelo áulico e 

planossolos sódico.


 Vegetação - A vegetação predominante na região é mata atlântica, com o grande 

potencial pecuária.


 Relevo - O relevo da região é acidentado e forte ondulado.
 

 

6.2. Limites 
 

 
O município limita-se com Itapetinga, Itajú do Colônia, Caatiba, Firmino Alves, 

Itambé, Nova Canaã e Ibicuí. 
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6.3. Estradas 
 
 

 
Sua principal estrada a BR-415, asfaltada até a BR-116 e BR-101, Rio-Bahia 

ligando a sede municipal a Vitória da Conquista, Itabuna e a todo o país. Esta estrada 

traz grandes perspectivas de desenvolvimento para a região, principalmente na melhoria 

do transporte de passageiros, oferecendo melhor qualidade de vida aos seus munícipes e 

visitantes, como maior facilidade no escoamento da sua produção agropecuária para 

outros centros. 

 
 
 

6.4. Transportes 
 
 

 
Linhas regulares de ônibus ligam Itororó às cidades de Vitória da Conquista, 

Salvador e demais capitais do país. 

 
Os aeroportos mais próximos, com linhas regulares para Salvador, Rio de Janeiro, 

São Paulo, Brasília e demais capitais, são os de Vitória da Conquista, a 135Km, Ilhéus, 

a 145Km, com acesso por rodovias asfaltadas. 

 

 

7. ASPECTOS AMBIENTAIS 
 

 
Do ponto de vista construtivo, a obra é erguida através de metodologia simples, ao 

utilizar apenas equipamentos “leves” e ferramentas manuais, o suficiente para não 

causar qualquer tipo de prejuízo a população humana e animal, evitando também, 

qualquer tipo de degradação ambiental, por meio de orientações técnicas no sentido de 

implementar um trabalho de recuperação de áreas já degradadas por ações anteriores ao 

projeto. 
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8. ESTUDOS HIDROLÓGICOS 
 

 
O estudo hidrológico visa conhecer o regime hídrico da região, assim como, 

determinar a época de chuva e vazões nos locais das obras de drenagem. 
 

Os principais rios do município são: Rio Colônia, que nasce no município de 

Itororó e deságua no mar. 

 
Córregos e rios temporários completam os mananciais de água doce, aumentados 

recentemente com a construção de inúmeras barragens na zona rural. 
 

No desenvolvimento dos estudos foram necessários os seguintes trabalhos: 
 

 

 Coleta de dados pluviométricos;


 Estabelecimento do regime de chuvas;


 Estudos de cartas topográficas;


 Estudos complementares de campo e escritórios;


 Determinação das características das bacias de contribuição; e


 Determinação das descargas das bacias de contribuição.
 

 
De posses desses dados foram estabelecidos os parâmetros de cálculo que permitiu 

quantificar as descargas, cuja análise, sob o aspecto hidráulico, conduz ao 

dimensionamento dos dispositivos de drenagem a construir. 

 
 
 
 

8.1 - Método Racional 
 

 
Para avaliar as descargas das pequenas bacias de contribuição no dimensionamento 

das obras de drenagem superficial do leito da rua utiliza-se o método Racional, cuja 

fórmula é a seguinte: 

 
 

Q = 166,67 C.i.A 
 

Q = vazão de contribuição ou descarga de projeto em l/seg.; 

C = Coeficiente de escoamento superficial; i = Intensidade 

média de chuva em mm/min; 
 

A = Área drenada em ha². 
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8.2. Intensidade Média das Precipitações 
 

 
No dimensionamento do sistema de drenagem definiu-se a intensidade de chuva 

como a quantidade de água caída na unidade de tempo, para uma precipitação com 

determinado período de retorno e com duração igual ao tempo de concentração. 

 
 

8.3. Período de Retorno 
 

 
O sistema de micro-denagem, em geral, é dimensionado para freqüência de 

descarga de 2,5 ou 10 anos, de acordo com as características da ocupação da área que se 

quer beneficiar. 

 
 

Ocupação da área Período de retorno (em anos) 
  

Residencial 02 
  

Comercial 05 a 10 
  

Terminais rodoviários 05 a 10 
  

Aeroportos 02 a 05 
  

 
 
 
 

8.4. Tempo de Concentração 
 

 
Tempo de concentração é o menor tempo necessário para que toda a bacia de 

drenagem possa contribuir para a secção em estudo, durante uma precipitação 

torrencial. 
 

Cuja formula é a seguinte: 
 
 

TC = 0,95 (L3/H), sendo: 
 
 

TC = tempo de concentração, em horas; 
 

L = comprimento na linha de fundo; 
 

H = diferença, de nível entre o ponto mais afastado na bacia e a secção em estudo. 
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8.5. Tempo de Recorrência 
 

 
Tempo de recorrência intervalo de tempo onde determinada chuva de projeto é 

igualada ou suplantada estatisticamente; também conhecido como período de 

recorrência ou de retorno. 

 
 
 
 

9. DRENAGEM 
 

 
Os sistemas de drenagem urbana são essencialmente sistemas preventivos de 

inundações, principalmente nas áreas mais baixas das comunidades sujeitas os 

alagamentos ou marginais de cursos naturais de água. É evidente que no campo da 

drenagem, os problemas agravam-se em função da urbanização desordenada. 

 
 

9.1. Terminologia Básica 
 

 
Um sistema de drenagem de águas pluviais é composto de uma série de unidades e 

dispositivos hidráulicos para os quais existe uma terminologia própria e cujos elementos 

mais frequentes são conceituados a seguir: 

 
 

1. Greide - é uma linha do perfil correspondente ao eixo longitudinal da superfície 

livre da via pública; 
 

2. Guia - também conhecida como meio-fio, é a faixa longitudinal de separação do 

passeio com o leito viário, constituindo-se geralmente de peças de granito 

argamassadas; 
 

3. Sarjeta - é o canal longitudinal, em geral triangular, situado entre a guia e a pista 

de rolamento, destinado a coletar e conduzir as águas de escoamento superficial; 
 

4. Bocas Coletoras - também denominadas de bocas de lobo, são estruturas 

hidráulicas para captação das águas superficiais transportadas pelas sarjetas; em 

geral situam-se sob o passeio ou sob a sarjeta; 
 

5. Tubo de Concreto - são tubos construído em concreto, utilizados para transportar 

as águas captadas pelas bocas de lobo ate o destino final. 
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Por se tratar de uma localidade situada em uma região com pequenas ondulações. 

Optamos em desenvolver o projeto de drenagem, utilizando sarjetas construída em 

paralelepípedo na drenagem superficial e caixas coletoras, caixa de passagem e tubos de 

concreto na drenagem profunda. Uma metodologia que satisfaz todas as necessidades de 

escoamento das águas pluvial das ruas projetadas. 

 

 

d) GEOMÉTRICO 

 
O projeto geométrico foi desenvolvido de acordo com as orientações fornecidas 

pelo estudo topográfico, geotécnico e hidrológico. 
 

Sendo o topográfico para a elaboração do projeto em planta e perfil o estudo 

geotécnico resultando os ensaios do material do subleito e terraplenagem, e o 

hidrológico em tudo que diz respeito à drenagem. 

 
10.1. Projeto em Planta 

 
Os critérios adotados para o projeto foram os seguintes: 

 

 Desenhos das ruas a pavimentar;


 Indicação das ruas pavimentadas;


 Indicação do inicio e fim de cada rua;


 Indicação das ruas que cortam e cruzam;


 Nomes das ruas, comprimento e cotas;


 Detalhe das rampas de acessibilidade;


 Detalhe do Travamento;


 Detalhe da drenagem;


 Declividade transversal, variando de 1 a 8 %.
 

 

10.2. Projeto em Perfil 
 

Os critérios adotados para o projeto de alinhamento vertical foram os seguintes: 
 

Nos locais onde existem casas construídas, respeitar as cotas das soleiras das casas 
 

para evitar inundações; 
 

 Perfil longitudinal;


 Detalhe da plataforma das ruas;

 Detalhe da rampa de acessibilidade;
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 Corte transversal.

10.3. Quadro de Áreas 
 

Quadro de áreas e relação das ruas:  
 

QUADRO DE ÁREAS 

Nº Nome da Rua Comprimento Largura Pavimentação Meio-Fio Passeio 

01 Marcolino Nepomuceno 130,00 4,55 591,50 260,00 275,28 

02 Ent. Rio do Meio (trecho 01) 96,04 7,00 672,28 109,45 34,63 

03 Ent. Rio do Meio (trecho 02) 60,00 7,00 420,00 56,87 56,00 

04 Ent. Rio do Meio (trecho 03) 44,71 4,75 212,37 89,42 36,59 

05 Ent. Rio do Meio (A1)   97,46   

06 Ent. Rio do Meio (A2)   314,30   

07 Ent. Rio do Meio (A3)   15,81   

08 Ent. Rio do Meio (A4)   206,06 50,24 33,68 

09 CANTEIRO 01    76,32  

10 CANTEIRO 02    27,07  

11 CANTEIRO 03    34,75  

12 CANTEIRO 04    31,08  
 

 
 

 
e) INFORMAÇÕES DE INTERESSE CONSTRUTIVOS OU ECONÔMICOS 

 

 

 Condições de acessibilidade ao local da obra;


 Procedência dos materiais de construção, custo e confiabilidade do transporte;


 Épocas favoráveis para execução dos serviços, considerando os períodos 

chuvosos da região;


 Possível interferência de serviços de terraplanagem ficará a cargo da Prefeitura 

Municipal;


 Localidade atendida por sistema de água tratada;

 Sistema de esgoto, com fossa e sumidouro, já que o povoado não é contemplado 

por rede pública de esgotamento sanitário;


 Rede pública de energia elétrica;


 Todo material, como paralelepípedos, areia e cimento será importado de outros 

locais próximos. Já que o local onde será executada a obra, não disponibiliza.
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k) ELEMENTOS NORMATIVOS 
 

 
As principais normas que devem ser consultadas quanto à elaboração do 

projeto de implantação como da execução do projeto. 
 

 NBR 9603 - Sondagem a trado;


 NBR 13133 - Execução de levantamento topográfico;


 NBR 9050 - Acessibilidade;


 NBR 9781 - Peças de concreto para pavimentação;


 DNER-ME 082/94 - Solos - determinação dos limites de plasticidade;


 DNER-ME 122/94 - Solos - determinação do limite de liquidez - método de 

referencia e método expedito;


 NBR - 05688 - Drenagem pluvial.
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PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Itororó - BA 
 

PROJETO: Pavimentação de Ruas em TSD e Drenagem. 
 

LOCALIDADES: Entrada de Rio do Meio e Rua Marcolino Nepomuceno, Distrito de 

Rio do Meio, Município de Itororó- BA. 

 
 
 
 

MEMORIAL DESCRITIVO 
 
 
 

 

GENERALIDADES 
 

 
O presente Memorial Descritivo destina-se a estabelecer as etapas necessárias, 

juntamente com sua descrição para os serviços de Pavimentação de Ruas em TSD com 

Passeios, drenagem superficial e profunda  a ser executado no Distrito de Rio do Meio, 

Itororó - BA. A área a ser pavimentada será de 2.529,78 m², conforme projeto. 

 
 
 

1. SERVIÇOS PRELIMINARES 
 

 

1.1. PLACA DA OBRA 
 

A placa deve ter formato retangular, na proporção de 1,5 m (largura) por 3 m 

(comprimento), totalizando 4,50 m². 

 
 

 

2. TERRAPLENAGEM 

2.1 Generalidades 

O projeto concebido visa atender as necessidades de implantação dos projetos; geométrico, 

de drenagem e de pavimentação, bem como manter a harmonia com as vias existentes e 

edificações. Este projeto consta basicamente, das notas de serviço, do cálculo de volumes de 

cortes, aterros e recomendações para a implantação da nova plataforma da RUA 

MARCOLINO NEPOMUCENO E ENTRADA DO DISTRITO Localizada na área rural 

do município. 
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A terraplenagem da via projetada será desenvolvida por processos mecanizados, resultando 

principalmente da abertura de cortes e execução de aterros para a implantação da nova 

plataforma. 

Deve-se evitar a todo custo quando da execução dos aterros a utilização de materiais com 

veios argilosos, controle que deve ser feito durante o processo de exploração, no jazimento, 

por tratarem-se de ocorrências comuns nesta Região. 

1. Concepção dos Greides 

Em função de o projeto desenvolver-se em área densamente ocupada, o greide de 

terraplenagem foi desenvolvido de forma a criar harmonia entre as estruturas existentes e 

evitando-se ao máximo os grandes cortes e aterros, resultando assim numa pequena 

movimentação de terras. 

2. Elementos Básicos para o Projeto 

Os principais elementos usados na execução do projeto de terraplenagem são os seguintes: 

 Perfil dos greides projetados; 

 Desenho das seções Transversais gabaritadas, do projeto geométrico; 

 Levantamento topográfico; 

 Características Geotécnicas realizadas em inspeção visual, no campo; 

 Taludes de aterros – 2,0V:3,0H. 

2.1. Natureza do material a escavar 

O material de construção dos cortes é classificado como de 1ª categoria, podendo o mesmo, 

ser utilizado ou não no corpo do aterro. 

2.2. Construção de aterros 

Os aterros ocorrerão basicamente nos seguimentos onde se fará necessário a contemplação 

para a regularização do subleito, até atingir a cota de terraplenagem. 

2.3. Controle do material 

Deverão ser adotados os seguintes procedimentos constantes da norma DNER-ES-T 05-70: 

a. 01 ensaio de compactação, segundo o método DNER-ME 129/94 para cada 

1000m³ de material do corpo de aterro; 

b. 01 ensaio de compactação, segundo o método DNER-ME 129/94 para cada 200m³ 

de material de camada final de aterro; 
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c. 01 ensaio de granulometria (DNER 080/94), do limite de liquidez (DNER-ME 

122/94), e do limite de plasticidade (DNER-ME 082/94) para o corpo de aterro, 

para todo o grupo de dez amostras submetidas ao ensaio de compactação, segundo 

a alínea a; 

d. 01 ensaio de granulometria (DNER 080/94), do limite de liquidez (DNER-ME 

122/94), e do limite de plasticidade (DNER-ME 082/94) para as camadas finais do 

aterro, para todo o grupo de quatro amostras submetidas ao ensaio de 

compactação, segundo a alínea b; 

e. 01 ensaio de Índice de Suporte Califórnia, com energia do Método DNER-ME 

49/94 para camada final, para todo o grupo de quatro amostras submetidas ao 

ensaio de compactação, segundo a alínea b. 

2.4. Controle da execução 

Serão executados de massa específica aparente seca “in situ” em locais escolhido 

aleatoriamente, por camada, distribuído regularmente ao longo do seguimento, pelos métodos 

de ensaio DNER-ME-0,92/94 e DNER-ME-037/94. 

Para volumes de no máximo 1200m³ no corpo do aterro ou 800m³ para as camadas finais, 

deverão ser feita pelo menos 5 (cinco) determinações para o cálculo do grau de compactação. 

2.5. Controle Geométrico 

O controle geométrico do acabamento da plataforma de aterro será mecânico de forma a 

alcançar a conformação do projeto, admitindo as seguintes tolerâncias: 

 Variação da altura máxima de ± 0,02m; 

 O controle deverá ser feito por nivelamento geométrico. 

 

2.6. Destino dos materiais escavados 

O local de “BOTA-FORA” proveniente das remoções dos cortes será indicado pela 

Prefeitura Municipal de Itororó. 

As notas de serviço de terraplenagem com as definições de cotas e “off-sets”, bem como os 

volumes calculados são apresentados nesse volume. 

 
 

 

 

 

 



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITORORÓ 
CNPJ: 13.752.993/0001-08 

Rua Duque de Caxias, 165 - Centro 
  Fone: (073) 3265-1910 – Fax: (073) 3265-1153 
 www.itororo.ba.io.org.br - CEP: 45.710-000 – Itororó-BA 

 

25 

 

 

 

 

 

 
 

3. PAVIMENTAÇÃO 
 

3.1. Meio-Fio em Concreto Pré-Moldado 
 

Definição 
 

Consiste no fornecimento dos materiais necessários e na execução dos serviços de 

assentamento de guias e meios-fios em vias urbanas e rodovias. 

 
 

Meio-fio 
 

São limitadores físicos das plataformas das vias nas rodovias, tem a função de proteger 

os bordos da pista dos efeitos da erosão causada pelo escoamento das águas 

precipitadas, que tende a verter neste sentido devido à declividade transversal. Desta 

forma o meio-fio tem a função de interceptar este fluxo, conduzindo os deflúvios para 

pontos previamente escolhidos para lançamento. 

 
 

Método Executivo 
 

Assentamentos dos meios-fios em concreto pré-moldado 
 

 Este processo envolverá as seguintes etapas construtivas:


 Materialização do alinhamento e cota de projeto com a utilização de estacas de 

madeira ou de ponteiros de aço e linha fortemente distendida entre eles;

 Escavação, obedecendo aos alinhamentos e dimensões indicadas no projeto;


 Assentamento das peças graníticas, de acordo com níveis do projeto;


 Rejuntamento com argamassa de cimento e areia no traço 1:3.
 

 
Recomendações Gerais 

 
No caso de pavimentos com paralelepípedos, serão executados previamente, 

delimitando a plataforma da via a ser implantada. 
 

Equipamentos 
 

Todo o equipamento a ser utilizado deverá ser vistoriado antes do inicio da execução do 

serviço de modo a garantir condições apropriadas de operação, sem o que não poderá 

ser autorizada sua execução. 
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Critério de Controle 
 

Os dispositivos abrangidos por esta especificação poderão ser adquiridos de terceiros ou 

fabricados no canteiro de obras, de acordo com as indicações do projeto. 

Controle dos Materiais 

As dimensões das guias serão controladas por medições diretas, com trena. As guias que 

não apresentarem as dimensões previstas em projeto serão rejeitadas. 
 

As peças deverão ter no máximo 0,80 metros de comprimento, devendo esta dimensão 

ser reduzida para segmento em curva. 
 

Os meios-fios em concreto pré-moldados deverão apresentar regularidade nas 

dimensões, qualidade e resistência, além de não apresentar fendas nem alterações, e 

possuir boas condições de dureza e tenacidade. As dimensões mínimas recomendadas 

para as peças são: 
 

 Largura – 10 cm;


 Comprimento – 0,80 cm;


 Altura – 30 cm.




O material que não atender as especificações será rejeitado e imediatamente retirado da 

obra. 

 
 

Controle geométrico 
 

O controle geométrico consistirá de medidas a trena de dimensões transversais das vias, 

a cada 20,00 m, entre meios-fios aplicados. O serviço será considerado como aceito 

desde que atenda as seguintes condições: 

 
 Acabamento seja julgado satisfatório;


 A largura da via seja igual ou maior que a definida no projeto em até 1%, não 

sendo aceitas larguras inferiores às determinadas.


 Nas pavimentações urbanas restritas por meios-fios ou guias outros elementos, a 

largura da via deverá ser exatamente a definida em projeto.

 
 

3.2. Pavimentação em Tratamento Superficial Duplo (TSD) 
 

     3.2.1 Generalidades 
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Para o Projeto de Pavimentação das Ruas Marcolino Nepomuceno e Entrada de Rio do 

Meio, buscou-se dimensionar uma estrutura apoiada sobre a camada de terraplenagem, em 

condições de atender as características de trafegabilidade, previamente definidas, dentro de 

um horizonte de utilização pré-determinado. 

A escolha do pavimento, antes de seu dimensionamento, foi definida por parâmetros ligados 

ao greide, tráfego, vida útil, experiência, etc. Após a definição das características básicas é 

que pode chegar ao pavimento mais adequado à situação. Sendo adotado para o caso o 

revestimento em TSD (Tratamento Superficial Duplo). 

3.2.2 Metodologia 

O dimensionamento do pavimento do sistema viário proposto foi realizado segundo o 

método desenvolvido pela  Prefeitura  Municipal  de São  Paulo , que baseia-se no   

método de  Projeto de Pavimento Flexíveis de autoria do Engenheiro  Murilo Lopes 

de Souza ,  DNER  ,  adequado aos  casos onde não  se  dispõe de dados de tráfego . 

Este método considera faixas de volume de tráfego, que associadas ao índice de 

suporte característico do Subleito, CBR, nos fornece a espessura básica total do 

pavimento considerando um coeficiente estrutural igual a 1,0. 

Para o dimensionamento é necessário o conhecimento do CBR do Subleito, bem 

como, a natureza e volume do tráfego que atuará na pista. Neste caso o tráfego 

proposto é do tipo TMP – Tráfego meio pesado, pois é previsto o tráfego de ônibus ou 

caminhões.  

O dimensionamento do pavimento calculado, de acordo com o método indicado, 

pressupõe a existência de uma drenagem adequada. 

 

 

3.2.3 Estudo do Subleito 
   

O estudo da capacidade de suporte do subleito é feito a partir dos resultados dos ensaios 

fornecidos, com indicação dos valores do Índice de Suporte Califórnia – ISC. Quando o 

número de amostras é suficiente, pelo menos nove amostras procede-se a estudo estatístico de 

modo a definir valores representativos de todo o trecho ou de segmentos mais homogêneos. 

Este(s) valor(s) é (são) utilizado(s) para dimensionamento dos pavimentos. 

 

 

 

3.2.4 Materiais para Revestimento, Sub – Base e Base  

 

 

3.2.4.1 Revestimento 
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O revestimento será de TSD – camada de revestimento do pavimento constituída por 

duas aplicações sucessivas da ligante betuminoso, cobertas cada uma por uma camada 

de agregado mineral submetidas à compressão. Com a espessura de (dois) 

centímetros. 

 

 

 

 

 

3.2.4.2 Sub-Base 

 

Arenoso; 

 

Maior detalhamento no próximo capítulo “Dimensionamento do Pavimento”. 

 

*Toda a metodologia, seleção e aplicação dos materiais para a pavimentação deverá 

seguir as normas do DNER. 

 

3.2.4.3 Base 

 

Cascalho; 

 

Maior detalhamento no próximo capítulo “Dimensionamento do Pavimento”. 

 

*Toda a metodologia, seleção e aplicação dos materiais para a pavimentação deverá 

seguir as normas do DNER. 

 

3.2.4.4 Espessuras finais das camadas  

 Revestimento em TSD........................................................     e = 0,02 m ; 

 

 Sub-Base em Arenoso ........................................................     e = 0,20 m; 

 

 Base em Cascalho................................................................     e = 0,18 m 

                                                                                                _______________   

                                                                          Espessura Total e = 0,40m  

No capítulo a seguir, apresentamos o dimensionamento do pavimento com a memória 

de cálculo, os resultados das espessuras das camadas do pavimento a ser executado, e 

a seção de pavimentação. 

 

3.3. Calçada 
 

Definição 
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Consiste no fornecimento dos materiais necessários e na execução dos serviços de 

assentamento de calçadas em vias urbanas e rodovias. 

 
Calçada 

 
Serão construídas em todas as vias tendo as dimensões indicados no projeto. 

 
Características Técnicas: 

 
As calçadas terão largura de 1,20 m conforme detalhe em planta. 

 
Método Construtivo: 

 
O terreno deverá ser nivelado e apiloado, com compactador mecânico tipo sapo ou 

chapa, removendo tocos e raízes; 
 

Sobre o piso compactado, deverá ser executada uma camada de concreto 1:3:5 FCK = 

12 MPA preparado mecanicamente com espessura de 5 cm. 

 
 

3.4. Rampa de Acessibilidade 
 

Definição 
 

Trata-se de rampas para acesso entre a via e o passeio, destinado principalmente a 

deficientes físicos. 

Rampa de Acessibilidade 
 

Serão construídas em todas as vias, principalmente em cruzamentos tendo dimensões e 

locais indicados conforme projeto. 

 
Características Técnicas: 

 
As rampas deverão ser dimensões conforme detalhe em planta e obedecendo as Normas 

Técnicas; 

 

Método Construtivo: 
 

O terreno deverá ser nivelado e apiloado, com compactador mecânico tipo sapo ou 

chapa, removendo tocos e raízes; 
 

Sobre o piso compactado, deverá ser executada uma camada de concreto simples FCK = 

25 MPA desempolado com pintura indicativa em nova cor em duas demãos. A Rampa 

de Acessibilidade será construída no próprio concreto da calçada conforme planta de 

detalhamento. 

 

4. DRENAGEM 
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4.1 – BOCAS DE LOBO 
 

As bocas de lobo a serem implantadas serão simples conforme o dimensionamento do 

projeto e a necessidade do mesmo, e está demonstrada em detalhes no projeto. Com a 

finalidade de minimizar os impactos ambientais nos vários pontos do corpo receptor das 

águas pluviais, recarga do lençol freático e dos aqüíferos subterrâneos, em cada boca de 

lobo deverá ser construída 04 tubos (perfurados) drenos verticais com diâmetro de 250 

mm preenchidos com brita nº 03, devendo o mesmo ocorrer proporcionalmente ao 

longo da galeria principal. 

O diâmetro mínimo da tubulação que utiliza a boca de lobo até a galeria será de 30 cm 

com rampa mínima de 1%. 
 
 
4.2 – POÇOS DE VISITA 

O poço de visita terá tampão de ferro fundido no seu fechamento superior com 

acabamento no mesmo nível do pavimento. 

O detalhe do poço de visita é apresentado em projeto específico. 

 

4.3 – TUBULAÇÃO 
 
A tubulação adotada para a execução das obras será de concreto pré-moldado, classe 

CA-1, com comprimento mínimo de 1,00m/unidade, com os diâmetros internos 

especificados em projeto. 
 
A tubulação deverá trazer em caracteres bem legíveis a marca, a data de fabricação e a 

classe a que pertencem. 
 
As tubulações de diâmetro de 30 cm utilizadas para as ligações das bocas de lobo serão 

de concreto pré-moldado, tipo ponta e bolsa, com comprimento mínimo de 1,00m. 
 
Os tubos deverão ser retos, sem trincas e nem fraturas nas bordas, apresentar superfície 

interna e externa suficientemente lisa e dar som claro ao ser percutido com martelo leve. 
 
Não será permitida nenhuma pintura que oculte defeitos eventualmente existentes nos 

tubos. 

 

4.4 - CAIXA DE INTERLIGAÇÃO DE RAMAIS DE BOCAS DE LOBO 
 
A caixa de interligação será utilizada nas junções dos ramais das bocas de lobo com a 

galeria em pontos onde não haja poço de visita. Foram previstas 2 caixas de interligação 

no traçado da galeria de águas pluviais. Serão executadas as caixas 0,90 x 1,20 x 1,50 

CM/grelha FF 135 kg para recepção de águas pluviais (boca de lobo), com tijolo maciço 

(uma vez) revestida com argamassa de cimento e areia 1:4 base em concreto simples 

Fck 11 Mpa. 
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4.5 - DISSIPADORES DE ENERGIA 
 
O dissipador de energia será construído na saída da galeria de água pluvial com a 

finalidade de transformar o escoamento em regime supercrítico para o regime 

subcrítico. Os detalhes construtivos estão no projeto e devem ser seguidos 

rigorosamente como ali especificados. No entorno das paredes das alas, deverão ser 

executado aterro e posteriormente plantado grama batatais ou vegetação nativa, a fim de 

minimizar o impacto visual e de evitar o escoamento de água de chuvas pelas laterais 

externas das paredes e alas. 
 
 
4.6 – NORMAS DE EXECUÇÃO 
 
Deverão ser seguidas todas as normas e especificações da ABNT. Todos os materiais a 

serem empregados na construção da rede coletora de águas pluviais, deverão ser de 

primeira qualidade, atendendo às normas técnicas e especificações da ABNT. 

 

 
 
4.7 – ESCAVAÇÃO DA VALA 
 
Para a construção da canalização, de acordo com as cotas do projeto, sem distinção da 

qualidade do terreno, com exceção de rocha sã. A escavação será feita pelo processo 

manual ou mecânico que assegure além da regularidade do fundo da vala, compatível 

com o perfil projetado, a manutenção da espessura prevista para o lastro. 
 
Deverá ser considerado todo e qualquer serviço necessário para retirada ou desvio do 

curso de águas do local da construção, seja por esgotamento mediante bombas, calhas, 

tubulações etc., bem como a remoção do material escavado e depositado até 30m do 

eixo da canalização. A execução de corta-rios e ensecadeiras somente serão permitidas 

depois de aprovada pela fiscalização. 
 
O rebaixamento de lençol freático será objeto de estudo, se necessário, mediante 

aprovação prévia da fiscalização. 
 
O andamento dos trabalhos deverá ser tal que não permanecerá material escavado ao 

lado a não ser aquele que esteja sendo manipulado, devendo para isso, ser removido o 

material da parte inicial da canalização, como sobra a ser obtida no decorrer da 

execução. 
 
 
4.8 – REMOÇÃO DE TERRA EXCEDENTE 
 
Toda terra excedente deverá ser removida para forra do canteiro de serviço, sem 

distância determinada, de maneira que ao final da obra o local se apresente limpo. 

Quando houver terra imprópria para o reaterro de vala, a juízo da fiscalização, deverá a 

mesma ser removida para o bota-fora. 
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4.9 – ESCORAMENTO DE VALA 
 
Será feito de forma e com o material que a contratada escolher como mais eficiente e 

econômico. Não obstante, fica estabelecido que o escoramento será justificado em sua 

suficiência pela contratada, que será responsável por sua estabilidade e por danos que 

possam ocorrer às vias públicas percorridas, ás canalizações subterrâneas de serviços 

públicos (se houver) ou aos próximos, salvo casos especiais de força maior, de danos ou 

acidentes que claramente não possam ser atribuídos a defeitos de escoramento, tanto 

pelo sistema quanto pelo estado de conservação que apresente. O escoramento de 

qualquer tipo deverá ser contínuo, descontínuo, metálico ou estroncamento, embora sem 

o caráter de estanque a infiltração de água, de escolha a critério da contratada. 
 
As canalizações com diâmetro superior a 0,10 metros e postes que estiverem na área de 

trabalho de execução das galerias deverão ser protegidas de forma a evitar danificação 

ou rompimento. 

 
 
4.10 – REENCHIMENTO DA VALA 
 
Será feito com compactação mecanizada em camadas de 20 cm, por qualquer processo 

manual ou mecânico, por via seca ou úmida, desde que seja eficiente para a perfeita 

compactação de aterro ao lado e sobre a galeria construída. 

 

4.11 – LASTRO DE AREIA 

 
Sempre que necessário e o terreno do fundo da vala o exigir, deverá ser executado lastro 

de areia do fundo da vala, de acordo com as seguintes recomendações: Lastro de areia 

altura H=10 cm. 
 
 
4.12 – ARGAMASSA 
 
Cimento e Areia – Para assentamento de tubos, bem como para alvenaria de tijolos e 

revestimento interno será o seguinte: 
 
a) Cimento: = 400 kg/m²  
b) Areia: = 1,03 m³/m³ 
 
 
4.13 – ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBBOS 
 
O assentamento de tubos deve obedecer, rigorosamente, os “grades” do projeto e devem 

estar de acordo com as dimensões indicadas. 
 
O assentamento deverá ser feito com a argamassa especificada no item anterior. As 

juntas na parte interna serão tomadas cuidadosamente, alisando-se a argamassa de modo 
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a se evitar, ao máximo, rugosidade que altere o regime de escoamento da água. Na parte 

externa, além de tomadas, as juntas serão as bolsas completadas com um colar de seção 

triangular equilateral da mesma argamassa. 
 
Não serão assentados tubos trincados ou danificados durante a descida na vala ou os que 

apresentem qualquer defeito construtivo aparente. 

 

 

 

4.14 – ALVENARIA DE TIJOLOS COMUNS 

 

Assente com argamassa especificada no item 18, os poços de inspeção, chaminés, 

caixas de ligações e outros maciços eventuais. 
 
 
4.15 – POÇOS DE VISITA, CAIXA DE LIGAÇÃO E BOCAS DE LOBO 
 
Os poços de visita e caixas de ligação serão construídos nas posições e dimensões 

indicadas em projeto. A contratada fornecerá as formas para as lajes, as quais serão 

retiradas após 28 dias deidade do concreto, que terra a dosagem racional. As alvenarias 

serão de tijolos assentes com argamassa especificada e revestidas, internamente, com a 

mesma argamassa na espessura de 2,0 centímetros. 
 
4.16 – CHAMINÉS 
 
Serão circulares de 0,70m de diâmetro, em alvenaria de tijolos, com espessura de um 

tijolo, assentes com a argamassa, e dotados de estribos. Serão revestidas, internamente, 

com a mesma argamassa na espessura mínima de 2,0centímetros. 
 
 
4.17 – CONEXÕES 

Consiste no fornecimento, assentamento e rejuntamento de tubos com diâmetro de 400 

mm, inclusive a escavação da vala, remoção de terra excedente, escoramento e reaterro 

compactado da vala. 

 

4.18 – GUIAS E SARJETAS 

 
Consistindo no fornecimento de guias pré-fabricadas em concreto Fck 11,0 Mpa, 

assentados sobre base de solo compactado no mínimo 95% Próctor Normal, onde 

necessário deverá ser aplicado na base de bica corrida com espessura mínima de 10 cm. 

A sarjeta deverá ser construída em concreto Fck 11,0 Mpa, sobre base de solo 

compactado no mínimo 95% Próctor Normal e onde necessário, base de bica corrida 

com espessura de 10 cm. 

 

6. PAISAGISMO – Canteiro de Entrada 

 

6.1 – ALVENARIAS DE BLOCOS CERÂMICOS 
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Serão executadas em blocos de 6 (seis) furos de boa qualidade e deverão ser 

assentados com juntas amarradas e com argamassa de cimento e areia. Deverão 

obedecer rigorosamente às dimensões e alinhamentos indicados no projeto. As 

espessuras indicadas referem-se às paredes dos canteiros, depois de revestidas. 

 

 

 

 

  

 
6.2 – ALVENARIAS DE BLOCOS CERÂMICOS 

 

Será aplicado em todas as alvenarias de blocos cerâmicos, interna e externamente, para 

as quais esteja especificado revestimento, como também nas superfícies de concreto 

armado. Seu traço será de 1:3 (cimento e areia). 

 

6.3 – MASSA ÚNICA (REBOCO) 

 

Será executada massa única com argamassa conforme especificação da ABNT para as 

argamassas, e será aplicada como superfície para pintura especificada na altura de 

projeto. 

 
 

7. SERVIÇOS COMPLEMENTARES 
 

7.1. Limpeza Final da Obra 
 

Definição:Trata-se da limpeza final da obra, após a conclusão de todos os serviços. 

Método Executivo 
 

Após a conclusão de todos os serviços, a empresa responsável pela execução da obra 

deverá proceder uma limpeza final rigorosa, além da retirada de todos os entulhos, 

sobras de materiais e produtos, equipamentos e quaisquer objetos que não façam parte 

do conjunto final da via.Conclusão da Obra 

 
A obra será liberada ao tráfego logo após a conclusão da Limpeza Final. 
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Prefeitura Municipal de Itororó 
 

Estado da Bahia 
 
 
 
 
 

 

PROJETO DE SINALIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO 
 
 
 
 
 

A Prefeitura Municipal de Itororó no Estado da Bahia conhece a importância da 

sinalização viária para garantir segurança tanto para os meios de transportes quanto para 

os pedestres. 
 

A organização de uma cidade através do controle efetivo do tráfego urbano 

previne acidentes físicos e acidentes psíquicos, pois os usuários das vias passam a 

adotar comportamentos adequados, aumentando a segurança, ordenando o fluxo de 

veículos e orientando os usuários das vias. 
 

Diante dessa necessidade de adequar a sinalização das ruas do município 

baseado no Código de Trânsito Brasileiro, a Prefeitura desenvolveu o projeto de 

sinalização vertical nas localidades da Entrada de Rio do Meio e Rua Marcolino 

Nepomuceno no Distrito de Rio do Meio, Município de Itororó- BA. 
 

A sinalização vertical consiste em sinais aplicados sobre placas fixadas na 

posição vertical para transmitir mensagens de caráter permanente através de símbolos e 

legendas conforme estabelecido pelo Código de Trânsito Brasileiro e pelo Conselho 

Nacional de Trânsito – CONTRAN. 
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1. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA- SINALIZAÇÃO VERTICAL 
 

 
A presente especificação técnica destina-se a estabelecer as etapas necessárias, 

juntamente com sua descrição para os serviços de Sinalização Vertical para compor o 

Projeto de Pavimentação de Ruas em TSD com Passeios, Drenagem Superficial e 

Profunda a ser executada no Distrito de Rio do Meio, Zona Rural do Município de 

Itororó - BA. 

 
 

1.1 PLACAS DE SINALIZAÇÃO 
 

 
1.1.1 PLACAS EM CHAPA DE AÇO 

 

 
As placas de sinalização deverão ser confeccionadas em chapa de aço. As placas 

de sinalização devem ser fixadas nos suporte na posição adequada, mantendo-a sempre 

limpa e legível para não prejudicar a visibilidade da placa. 
 

As placas receberão pintura em tinta esmalte sintética nas cores conforme 

estabelecido pelo Código de Trânsito Brasileiro e pelo Conselho Nacional de Trânsito – 

CONTRAN. 

 
 
 

1.1.2 SUPORTE EM CHAPA DE AÇO 
 

 
Os suportes para as placas de sinalização deverão ser dimensionados e fixados 

na posição apropriada para suportar o peso da placa e a ação do vento. 
 

Para a fixação do suporte junto à placa deverá utilizar fixadores adequados de 

modo a impedir a soltura ou deslocamento da mesma. 
 

Os suportes para as placas serão em madeira tratada, seção 8x8cm, e deverão ser 

implantados em solo por processo de percussão, ou através de escavação, reaterro 

apiloado e concreto. 
 

Antes da fixação do suporte todos os componentes metálicos deverão ser 

zincados para ser imune de corrosão, de acordo a NBR 6323. 
 

As cores dos suportes devem ser nas tonalidades neutras para não interferir na 

interpretação do significado do sinal. 
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1.1.3 CORES E FORMA 
 

 
A forma padrão do sinal de regularização é circular e as cores são brancas e 

vermelhas, conforme descrição abaixo: 

 
 

1.1.3.1 As placas devem ter: fundo branco, tarja vermelha, orla vermelha, símbolo preto 

e letras pretas. Dimensões mínimas: Diâmetro de 0,40 m, tarja com 0,040 m e 

orla com 0,040 m. 

 
 

Obrigação 
 

 

Proibição 
 
 
 
 

Exceção: As placas “Parada Obrigatória” e “Dê preferência” são diferenciadas 

devendo ser da seguinte forma: 

 

Forma: Octogonal 
 

Cores: Fundo vermelho, letras brancas, orla interna branca e orla externa 

vermelha. Dimensões: Lado com 0,25m, orla interna branca com 0,020m e orla 

externa vermelha com 0,010m 

 

Forma: Triangular 
 

Cores: Fundo vermelho e letras brancas. Dimensões: Lado com 0,75m e 

orla com 0,10m. 

1.1.3.1 Tipo de placas utilizadas no projeto. 
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Parada Obrigatória  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Velocidade Máxima Permitida 
 
 
 
 

Duplo sentido de circulação 

 

 

 

 

2. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA- SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 

 

A Sinalização Horizontal é estabelecida por meio de marcações ou de dispositivos auxiliares 

implantados no pavimento e tem como finalidades básicas: 

 

• canalizar os fluxos de tráfego; 

• suplementar a sinalização vertical, principalmente de regulamentação e de 

advertência; 

• em alguns casos, servir como meio de regulamentação (proibição), o que não seria 

eficaz por intermédio de outro dispositivo. 

 

Apesar de sua durabilidade ser comprometida pela ação das condições climáticas e do 

desgaste provocado pelo tráfego, a Sinalização Horizontal tem a vantagem compensatória de 

transmitir informações ou advertências aos motoristas sem que estes desviem sua atenção da 

rua. 

Outro aspecto de extrema importância a ser ressaltado é a função orientadora da Sinalização 

Horizontal para o tráfego noturno, fornecendo aos usuários a delimitação das faixas de 

rolamento, sem as quais se torna difícil visualizar o próprio corpo estradal, razão pela qual 

segmento novo de pista ou recapeamento jamais deve ser liberado ao tráfego sem que tenha 

sido neles antes implementada a Sinalização Horizontal. 
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2.1 Marcações 

 

As marcações são constituídas por conjuntos de linhas (longitudinais, transversais ou 

diagonais), contínuas ou não, símbolos e legendas de diversos tipos pintados no pavimento, 

ou a ele aplicados por processo a quente ou a frio. Elas devem ser vistas tanto de dia quanto à 

noite, neste caso, através de refletorização. 

As suas cores básicas são o branco e o amarelo, sendo esta última cor utilizada sempre que 

separe fluxos ou pistas com sentidos opostos de tráfego. 

 

2.2 Linhas Longitudinais 

 

As linhas longitudinais têm a função de definir os limites da pista de rolamento, a de orientar 

a trajetória dos veículos, ordenando-os por faixas de tráfego, e ainda a de regulamentar as 

possíveis manobras laterais, tanto para mudança de faixa (quando existir mais de uma por 

sentido), como para a utilização temporária de uma faixa com sentido oposto de tráfego, nas 

manobras de ultrapassagem. De acordo com sua função, as Linhas Longitudinais classificam-

se em: 

 

• linhas demarcadoras de faixas de tráfego; 

• linhas de proibição de ultrapassagem; 

• linhas de proibição de mudança de faixa; 

• linhas de borda de pista; 

• linhas de canalização. 

 

2.3 Linhas Demarcadoras de Faixas de Tráfego 

 

As Linhas Demarcadoras de Faixa de Tráfego delimitam as faixas de rolamento, sendo 

tracejadas na proporção de 1:3 (do segmento pintado de 4 metros, para o interrompido de 12 

metros), à exceção das aproximações de zonas de proibição de ultrapassagem, conforme 

especificado no item 3.1.1.2 e na Figura 3.1 adiante. 

Nos casos de travessias urbanas, desde que a rua assuma características de via urbana, 

podem-se utilizar faixas pintadas com 3 metros de comprimento e trecho de interrupção de 

pintura com comprimento de 6 metros (proporção 1:2). 

As cores das Linhas Demarcadoras de Faixas de Tráfego são o amarelo e o branco. A cor 

amarela é utilizada na separação de faixas com sentidos opostos de tráfego (pista simples), e 

a cor branca na separação de faixas com mesmo sentido de tráfego (pista dupla ou múltipla). 
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2.4 Linhas de Borda de Pista 

 

As Linhas de Borda de Pista delimitam para o usuário a parte da pista destinada ao tráfego, 

separando-a dos acostamentos, das faixas de segurança ou simplesmente do limite da 

superfície pavimentada (quando a pista não for dotada de acostamento ou faixa de 

segurança). 

Sua maior importância reside no fato de fornecer de forma nítida aos usuários o trajeto a ser 

seguido pela definição contínua da pista de rolamento, principalmente à noite ou em 

condições atmosféricas adversas, como neblina ou fortes chuvas. 

As Linhas de Borda de Pista são sempre contínuas, não se admitindo que sejam 

interrompidas, ainda que por razões de economia, devido ao risco de serem confundidas com 

Linhas Delimitadoras de Faixas, o que representa sérios riscos de acidentes, especialmente à 

noite e sob condições severas de visibilidade. 

As Linhas de Borda de Pista têm normalmente a cor branca, à exceção daquelas situadas à 

esquerda e que delimitam a pista de rolamento, separando-a da faixa de segurança do canteiro 

central em pistas duplas, ou da faixa de segurança dos ramos de interseção, que têm a cor 

amarela. 

A largura das Linhas de Borda de Pista é igual à das Linhas Demarcadoras de Faixas de 

Tráfego. 

 

2.5 Linhas de Travessia de Pedestre 

 

As Linhas de Travessia de Pedestre são marcações dispostas transversalmente ao eixo da via, 

com a finalidade de conduzir, em segmentos de travessia urbana, os pedestres através de um 

percurso mais seguro, e de advertir os motoristas para a existência de pontos estabelecidos 

para essa travessia, em áreas escolares ou em outros locais onde eles se concentrem. Elas 

devem sempre ser associadas com dispositivos de redução de velocidade, com o sinal PARE, 

ou com semáforos. 
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As Linhas de Travessia de Pedestres não devem ser usadas indiscriminadamente, a fim de se 

evitar o seu descrédito por parte dos motoristas, e sim avaliado cuidadosamente a sua 

necessidade e melhor localização, sendo recomendáveis principalmente onde os pedestres 

não puderem de outra forma, reconhecer o ponto apropriado da travessia. 

São compostas por linhas de cor branca, paralelas entre si e ao eixo da via, com largura e 

espaçamento entre elas de 50 centímetros, e comprimento de 5 metros distando 0,25 metros 

das Linhas de Retenção e se estendendo pelo acostamento quando este for pavimentado. 
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PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Itororó - BA 
 

PROJETO: Pavimentação de Ruas em TSD e Drenagem no Distrito de Rio do Meio, zona 

rural do município de Itororó. 
 
 
 
 

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 
 
 

 
Rua Marcolino Nepomuceno 

 
Foto 01 
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Foto 03 
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Entrada de Rio do Meio 
 
Foto 04 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Foto 05 
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Foto 06  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 


