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EDITAL DE LICITAÇÃO 

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2021  

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 213/2021  

TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL  

 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES, ESTADO BAHIA, 

através da comissão Permanente de Licitação, torna público, para conhecimento dos 

interessados, que realizará licitação na modalidade Tomada de Preço, tipo menor preço 

global por lote, tendo por finalidade a seleção da melhor proposta visando a execução, 

sob regime de empreitada por preço unitário, tendo como objeto a contratação de 

empresa especializada na execução de calçadas, lombadas, lombofaixas e sinalização 

em vias do Município de Luís Eduardo Magalhaes/BA, em atendimento à solicitação  

da Secretaria Municipal de Infraestrutura, em conformidade com as condições do edital 

e seus anexos. Estando abaixo designado o dia, horário e local da sessão pública para 

análise da documentação de habilitação e propostas de preços dos interessados:  

   

INFORMAÇÕES DA SESSÃO PÚBLICA 

Data 06 de maio de 2021  

Horário 09h00 horário de Brasília - DF 

Local Prédio da Prefeitura Municipal - Sala de Reuniões, térreo – Rua José Ramos 

de Anchieta nº 187 – B. Jardim Paraiso – Luís Eduardo Magalhães/BA. 

 

1 - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

 

1.1 - A presente licitação será regida pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com 

as alterações introduzidas pela Lei Federal nº 8.883/94, Lei Federal nº 9.648/98 e Lei 

Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 com suas alterações, e Decreto Nº. 6.204 

de 05 de setembro de 2007. 

 

2 – ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO 

 

2.1 -  Constitui objeto da presente licitação a contratação de empresa especializada na 

execução de calçadas, lombadas, lombofaixas e sinalização em vias do Município de 

Luís Eduardo Magalhaes/BA, em atendimento à solicitação  da Secretaria Municipal de 
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Infraestrutura, em conformidade com as condições do edital e seus anexos, conforme 

Projetos Básico e Executivo, sob o regime de empreitada por preço unitário.  

 

2.2 - Os Serviços deverão ser executados dentro dos padrões e normas técnicas 

preestabelecidas, preconizadas pela ABNT, conforme previsto neste Edital de Licitação e 

seus anexos;  

 

2.3 - Durante a execução, na hipótese de constatação de anomalia que comprometa o 

andamento da obra, objeto deste edital, bem como se constatada divergência entre a 

execução dos serviços e o projeto executivo, estes poderão ser rejeitados pela fiscalização, 

no todo ou em parte, devendo ser corrigidos em tempo hábil, conforme dispõe o art. 76 

da Lei Federal nº 8.666/93. 

 

2.4 - Na execução do objeto deverão ser respeitados, os quantitativos, as especificações 

complementares e demais normas de execução, todos aprovados pela Administração e 

partes integrantes e indissociáveis deste Edital 

 

3 - CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO E REGISTRO CADASTRAL 
 
3.1 - Não poderão participar da presente licitação, empresas que: 
 
3.1.1 - Sejam consideradas inidôneas ou suspensas por qualquer órgão ou entidade 
governamental, ou que estejam concordatárias ou com falência decretada ou requerida; 
 
3.1.2 - Não tenham cumprido, integralmente, contratos anteriores firmados ou que, 
embora ainda vigente, se encontrem inadimplentes com qualquer das obrigações 
assumidas, quer com esta Prefeitura, quer com outros órgãos e entidades públicas; 
 
3.1.3 - Tenham participação na elaboração do projeto básico do objeto licitado, na forma 
do art. 9o da Lei Federal nº 8.666/93. 
 
3.2 - É vedada a qualquer pessoa física ou jurídica a representação, na presente licitação, 
de mais de uma empresa licitante. 
 
3.3 - Não serão permitidos consórcios para execução do objeto deste Edital. 
 
3.4 - Os licitantes deverão proceder, antes da elaboração das propostas, à verificação 
minuciosa de todos os elementos fornecidos, comunicando por escrito até 2 (dois) dias 
úteis da reunião de abertura da licitação, os erros ou omissões porventura observadas. 
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3.4.1 - A não comunicação no prazo acima estabelecido implicará na tácita aceitação dos 
elementos fornecidos, não cabendo, em nenhuma hipótese, qualquer reivindicação 
posterior com base em imperfeições, omissões ou falhas.   
 
3.4.1.2 - Poderão participar desta licitação empresas inscritas ou não no Registro Cadastral 
da Prefeitura Municipal de Luís Eduardo Magalhães/BA, ou que atenderem a todas as 
condições de Habilitação Jurídica, Qualificação Técnica, Qualificação Econômico – 
Financeira, Regularidade Fiscal e Trabalhista e Cumprimento do disposto no inciso 
XXXIII, do art. 7º, da Constituição Federal.  
 
 
4 - PRAZO 
 
4.1 - O prazo para execução dos serviços objeto do presente edital é de 8 (oito) meses, 
contados a partir da data do recebimento da “Ordem de Serviço” expedida pelo Prefeito 
Municipal de Luís Eduardo Magalhães/BA ou outro preposto, podendo ser prorrogado 
caso se verifiquem as condições previstas no § 1º do art. 57 e seus incisos, bem como no § 
5º do art. 79, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.  
 
5 - FORMA E APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS 
 
5.1 - Os elementos que compõem a DOCUMENTAÇÃO e PROPOSTA DE PREÇOS 
devidamente ordenados, numerados e encadernados, serão apresentados em 02 (dois) 
envelopes distintos e lacrados, os quais deverão conter na parte frontal: 
 
 
 
 
 
 
 

 
5.2 - A colocação de elemento(s) do envelope da Proposta de Preços no envelope da 
Documentação acarretará a automática inabilitação do licitante. 
 
5.3 - Os documentos de Habilitação e Proposta deverão ser apresentados por pessoa 
credenciada, sob a forma de procuração com firma reconhecida, com amplos poderes de 

Prefeitura Municipal de Luís Eduardo Magalhaes/BA 
TOMADA DE PREÇOS: 001/2021. 
Nome e Endereço do licitante: 
Objeto: contratação de empresa especializada na execução de 
calçadas, lombadas, lombofaixas e sinalização em vias do 
Município de Luís Eduardo Magalhaes/BA, em atendimento à 
solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura, em 
conformidade com as condições do edital e seus anexos 
Identificação dos Envelopes: 
ENVELOPE Nº 01 – DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 
ENVELOPE Nº 02 - PROPOSTA DE PREÇOS 
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representação ou com fim específico para a presente licitação, a qual deverá apresentar à 
Comissão, antes da entrega dos envelopes, a prova de sua credencial. 
 
5.4 - Os licitantes que se fizerem representar por titular da empresa, comprovarão esta 
condição com apresentação da cópia autenticada do Contrato Social ou Certidão do órgão 
competente e, no caso de Sociedade por ações, com o documento que comprove sua 
eleição. 
 
5.5 - A mesma pessoa não poderá representar 02 (duas) ou mais empresas. 
 
5.6 - Após a entrega de todas Credenciais não será permitida a participação de 
retardatários.  
 
6 - HABILITAÇÃO 
 
6.1 - No Envelope nº 01 (Documentação) deverão constar os documentos exigidos para 
habilitação, apresentados em 01 (uma) via, devidamente encadernada, com todas as 
páginas rubricadas pelo representante legal e encabeçadas, por índice, no qual constem 
as respectivas páginas nas quais se encontram, conforme listagem abaixo: 
 
6.1.1 - Quanto à HABILITAÇÃO JURÍDICA: 
 
6.1.1.1 - Registro comercial no caso de empresa individual; 
 
6.1.1.2 - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor devidamente registrado, em 
se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedade por ações acompanhadas de 
documentos de eleição de seus administradores. 
 
6.1.1.3 - Inscrição do ato constitutivo, no caso de Sociedades Civis, acompanhada de prova 
de diretoria em exercício; 
 
6.1.1.4 - Decreto de autorização, devidamente arquivado em se tratando de empresas ou 
sociedades estrangeiras em funcionamento no País; 
 
6.1.2 - Quanto à REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 
 
6.1.2.1 - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de pessoa Jurídica (CNPJ); 
 
6.1.2.2 - Prova de inscrição no Cadastro de contribuintes municipal, se houver, relativo ao 
domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o 
objeto contratual; 
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6.1.2.3 - Prova de regularidade com a Fazenda Federal (Tributos e Dívida Ativa da União), 
estadual e Municipal, sendo as duas últimas do domicílio ou sede do licitante; 
 
6.1.2.4 - Prova de Regularidade Fiscal junto a Fazenda Estadual e Municipal, mediante a 
apresentação de Certidão Negativa de Débitos. 
 
6.1.2.5 - Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 
(FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos 
por lei, através de apresentação do Certificado de Regularidade do FGTS - CRF; 
 
6.1.2.6. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 
mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da 
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 
1943. 
 
6.1.2.7. Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica, emitida nos últimos 30 (trinta) dias pelo 
Tribunal de Contas da União – TCU.  
 
6.1.3 - Quanto à QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 
 

6.1.3.1 - Registro ou Inscrição, no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – 

CREA e/ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, da empresa licitante e de 
seu(s) responsável(is) técnico(s), da região a que estiverem vinculados, mediante 
apresentação de certidões de registro e quitação. A empresa deverá ter o registro 
enfatizado, como principal ou secundário na área de Serviço de Engenharia e/ou 
Arquitetura: 
 
6.1.3.2 - Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível 
com o objeto da licitação, através de atestado(s) fornecido(s) por pessoas jurídicas de 
direito público ou privado, em nome da empresa ou do responsável técnico, devidamente 
registrados no CREA ou CAU,  acompanhado de contratos e  notas fiscais, onde conste a 
execução dos serviços da mesma natureza dos aqui licitados nos quantitativos mínimos a 
seguir:   

 
Item Descrição Quantitativo mínimo  

5.1 Assentamento De Guia (Meio-Fio) Em Trecho 
Reto, Confeccionada Em Concreto Pré-fabricado, 
Dimensões 100x15x13x30 Cm (Comprimento X 
Base Inferior X Base Superior X Altura), Para Vias 
Urbanas (Uso Viário). Af_06/2016. 

800 metros. 

5.3 Calçada de Concreto usinado com espessura de 
6,00M, FCK 20 MPa,  

2000 m². 
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moldado in loco, incluso bombeamento, juntas 
de dilatação e polimento da superfície.  

Obs.: Para fins de atendimento do item 5.3 acima, será também admitida, a 
comprovação de experiência na execução de serviço de concreto usinado FCK 20 MPa, 
com quantitativo minino de 300 m³. 

 
 
 
6.1.3.3 - Comprovação de que a pessoa jurídica possui em seu quadro permanente, na data 
da abertura da licitação, profissional com formação em Engenharia Civil ou Arquitetura 

e Urbanismo, cujo nome deverá constar como responsável técnico no CREA/BR e ou 
CREA e/ou CAU, e que o mesmo seja detentor de atestados de responsabilidade técnica 
de serviços de características semelhantes ou superiores ao do objeto do edital, fornecido 
por entidades públicas ou privadas: 
 
6.1.3.4 - ATESTADO DE VISTORIA ou DECLARAÇÃO do licitante, informando que 
tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento 
das obrigações objeto da licitação, em conformidade com o Acordão TCU n°906/2012 – 
Plenário.  
 
6.1.3.6 – DECLARAÇÃO do licitante, informando que possui equipe técnica, 
aparelhamento, e equipamentos necessários para realização do objeto da licitação, em 
conformidade com § 6º do artigo 30 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.  
 
6.1.4 - Quanto à QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO - FINANCEIRA: 
 
6.1.4.1 - Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já 
exigíveis e apresentados na forma da lei, constando obrigatoriamente o selo de Declaração 
de Habilitação Profissional – DHP, fornecido pelo Conselho Regional de Contabilidade 
em nome do contabilista responsável pela confecção do documento, com os termos de 
abertura e encerramento devidamente registrados na Junta Comercial de origem, que 
comprovem a situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes 
ou balanços provisórios, podendo ser atualizado por índices oficiais, quando encerrados 
há mais de 3 (três) meses da data da apresentação da proposta; 
 
6.1.4.2 - Declaração firmada pelo contador do licitante em papel timbrado da empresa, 
atestando que os dados referentes à apresentação dos cálculos correspondentes aos 
índices abaixo especificados, foram extraídos do balanço do último exercício social já 
exigível, não sendo admitida a apresentação de fórmulas diversas das abaixo indicadas: 
 

Índice de Liquidez Corrente - ILC 
 
 ILC = AC       ILC > 1,50 

 
Sendo: 
AC = Ativo Circulante; 
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           PC 
 
Índice de Liquidez Geral - ILG 
 
 ILG = AC + RLP       ILG > 1,50  
           PC + ELP 
 
Grau de Endividamento Total - GET 
  
 GET = PC + ELP         GET < 0,50 
                  AT 

PC = Passivo Circulante; 
RLP = Realizável a Longo Prazo; 
ELP = Exigível a Longo Prazo; 
AT = Ativo Total. 

 
6.1.4.3.  Comprovação de patrimônio líquido de 10% (dez por cento) do valor estimado 
da contratação, por meio da apresentação do balanço patrimonial e demonstrações 
contábeis do último exercício social, apresentados na forma da lei, vedada a substituição 
por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais, 
quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data da apresentação da proposta; (Alínea 
incluída pela IN nº 6, SLTI/MPOG, de 23.12.2013).  
 
6.1.4.4 - Certidão Negativa de Falência ou Concordata expedida pelo distribuidor da Sede 
da Pessoa Jurídica, com data de expedição de no máximo 60 (sessenta) dias da data da 
sessão da abertura dos envelopes contendo toda a documentação de habilitação; 
 
6.1.4.5 – Alvará de Localização e Funcionamento, em plena validade, emitido pelo órgão 
responsável da sede da licitante. 
 
6.1.5 - Quanto ao cumprimento do inciso XXXIII do art. 7o da Constituição Federal: 
 
6.1.6.1 – Apresentar Declaração, na forma estabelecida pelo Decreto n.º 4.358, de 5 de 
setembro de 2002, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei Federal nº 8.666, de 
21 de junho de 1993, acrescido pela Lei Federal nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, de que 
não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não 
emprega menor de dezesseis anos. 
 
6.1.6.2 – Apresentar Declaração, informando que a licitante não possui em seu quadro 
societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade 
de economia mista, nos termos do inciso XII, art. 18 da lei nº 12.708/2012. 
 
6.2 - Os documentos solicitados a título de habilitação deverão ser apresentados em 
original ou cópias autenticadas por tabelião ou por servidor da Prefeitura Municipal de 
Luís Eduardo Magalhães/BA.  
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6.2.2 - Para que os documentos dos licitantes sejam autenticados por servidor da 
Prefeitura, necessário será o comparecimento do interessado ao Setor de Licitação, 
munido de originais e cópias. 
 
6.2.3 - As cópias dos documentos apresentados, que forem emitidos através da Internet, 
NÃO necessitarão estarem autenticadas, tendo em vista que todos eles condicionam a sua 
validade à verificação de autenticidade nos respectivos sites, ficando os licitantes 
advertidos que, no caso de apresentação de documentos falsificados, a Administração 
levará a situação ao conhecimento do Ministério Público, para que este órgão apure a 
responsabilidade do fato. 
 
7 - PROPOSTA DE PREÇOS 
 
7.1 - As Propostas de Preços, constantes do Envelope n.º 02 (Proposta de Preços), 

encabeçadas necessariamente por índice relacionando todos os documentos e as folhas 
em que se encontram, deverão ser apresentadas em papel tamanho A4, timbrado com 
informações da licitante, sem emendas ou rasuras, datadas e assinadas, devendo ser 
apresentada na forma original ou cópia autenticada. 
 
7.1.1 - Carta proposta digitada apresentando as informações do presente processo 
licitatório e o respectivo objeto licitado, bem como para cada item que a compõe; assinada 
pelos sócios ou representante legal da empresa,  
 
7.1.2 - Íntegra da Planilha Orçamentária (PO), relativa à proposta do licitante, formulada 
a partir do modelo expedido pela Prefeitura Municipal e órgão convenente; (ANEXO - II) 
 
7.1.3 - Validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias; 

 
7.1.4 - Composição dos encargos sociais 
 
7.1.5 - Composição do BDI - (Benefícios e Despesas Indiretas) 
 
7.1.8 – Declaração de Custos, informando que nos preços propostos estão inclusas todas 
as parcelas relativas aos custos de fornecimento de materiais, mão de obra, mobilização, 
manutenção e operação de equipamentos e veículos, encargos sociais e trabalhistas, 
contribuições fiscais e quaisquer outras despesas diretas ou indiretas, constituindo-se, 
portanto, na única remuneração devida pela contratante para execução completa da obra; 
 
7.2 - O preço final dos serviços listados, em moeda corrente nacional, reais (R$), deverá 
ser apresentado em algarismos e por extenso, prevalecendo, no caso de divergência, este 
último;  
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7.3 - Se a proposta do licitante estiver seriamente desequilibrada em relação à estimativa 
prévia de custo da obra, formulada pela administração, esta poderá exigir que aquele 
apresente um detalhamento dos preços ofertados, com a finalidade de demonstrar a 
consistência dos preços em relação ao método e prazo propostos. 
 
8 - PROCEDIMENTO LICITATÓRIO 
 
8.1 - A sessão de abertura dos envelopes será realizada em ato público, no local, dia e hora 
marcados no preâmbulo deste Edital. 
 
8.2 - A Comissão de Licitação, receberá dos licitantes, por intermédio dos seus 
representantes legais ou procuradores, devidamente credenciados, os envelopes 
contendo os documentos de habilitação e a proposta de preços, de acordo com os itens 6 
e 7 deste Edital. 
 
8.3 - Após o credenciamento, a Comissão de Licitação abrirá a sessão, e não serão aceitas, 
sob qualquer hipótese ou fundamento, a participação de licitantes retardatários. 
 
8.4 - Primeiro serão abertos os Envelopes n.º 01 para verificação dos documentos de 
habilitação das firmas presentes, sendo devolvidos os envelopes das propostas de preço 
aos concorrentes julgados inabilitados; 
 
8.5 - Todos os documentos constantes dos envelopes serão rubricados pelos licitantes e 
pela Comissão; 
 
8.6 - Na hipótese de ocorrência de reclamações e/ou impugnações, será suspensa a sessão 
e marcada uma nova reunião, em data a ser estabelecida pela Comissão, salvo se a decisão 
da Comissão for proferida na própria sessão. 
 
8.7 - Caso haja expressa desistência quanto à interposição de recursos, manifestada por 
todos os licitantes, após a abertura dos envelopes de habilitação será efetuada a abertura 
dos envelopes contendo as propostas de preços.  
 
8.8 - Nas reuniões serão lavradas atas circunstanciadas, que mencionarão todos os 
licitantes, as reclamações e impugnações que porventura sejam feitas, assim como todas 
e quaisquer ocorrências que interessem ao processo e julgamento da Licitação. 
 
9 - JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 
 
9.1 - As propostas dos licitantes serão analisadas sob o aspecto do atendimento formal às 
exigências estabelecidas para o Envelope n.º 02 (Proposta de Preços), avaliadas e 
classificadas pela ordem crescente dos valores apresentados. 
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9.2 - A Comissão fará a conferência das propostas e desclassificará aquelas que contiverem 
preços unitários ou global simbólicos, irrisórios ou de valor zero, ou que sejam 
considerados inaceitáveis e incompatíveis com a estimativa de custo fixada nas Planilhas 
Orçamentárias, ou que apresentarem valor global maiores que: R$ 1.849.866,90 (um 
milhão oitocentos e quarenta e nove mil oitocentos e sessenta e seis reais e noventa 
centavos). 
 
9.3 - Havendo erro de multiplicação dos preços das Planilhas Orçamentárias a correção 
será feita e o valor correto é que prevalecerá. 
 
9.4 - Será proclamado o licitante vencedor, aquele que ofertar o menor preço global por 
lote 
 
9.4.1 - Configurada a hipótese da existência de mais de uma proposta com preços iguais, 
servirá como critério para desempate a realização de sorteio público para definição do 
vencedor, para o qual serão convocados todos os licitantes classificados; 
 
9.4.2 - Serão desclassificadas as propostas que: 

a) Não atendam às exigências deste Edital; 

b) Sejam manifestadamente inexequíveis; 

c) Preços unitários maiores que os propostos; 

d) Quantitativos diferentes dos disponibilizados na Planilha Orçamentária 

e) Especificações diferentes das disponibilizadas na Planilha Orçamentária 

f) Apresentem preços excessivos ou incompatíveis com os praticados no mercado, 

observadas as regras do art. 48 da Lei Federal nº 8.666/93, sobretudo a contida nos seus 

§§ 1o e 2o;  

 
9.5 - Caso todas as propostas forem desclassificadas, a administração poderá fixar aos 
licitantes o prazo de 08 (oito) dias úteis para a apresentação de outras propostas 
escoimadas das causas referidas neste capítulo. 
 
9.6 - O processo de licitação encerra-se com a publicação do Parecer Final da Comissão de 
Licitação devidamente homologado pelo Prefeito Municipal. 
 
10 - RECURSOS E IMPUGNAÇÕES 
 
10.1 - Dos atos da Administração resultantes da aplicação da Lei Federal nº 8.666/93, 
caberão recursos de acordo com o estabelecido no seu art. 109. 
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10.2 - As impugnações ao Edital deverão ser apresentadas na forma dos §§ 1o a 3o do art. 
41 da Lei Federal nº 8.666/93.  
 
10.3 - Caso o licitante queira impugnar, a qualquer tempo, evidentemente poderá, mas a 
Comissão considerará extemporânea a impugnação, impedindo que ela produza 
qualquer efeito durante o desenrolar da licitação. 
 
10.4 - Da habilitação ou inabilitação, bem como da classificação ou desclassificação caberá 
recurso, interposto por escrito, dirigido ao Prefeito Municipal de Luís Eduardo 

Magalhães/BA, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados após da notificação dos 
interessados. 
 
10.5 - Terão efeitos suspensivos os recursos relativos ao ato de habilitação, classificação 
de licitantes e adjudicação. 
 
10.6 - Os recursos interpostos fora do prazo não serão aceitos, nem conhecidos. 
 
11 - CONTRATO E GARANTIA 
 
11.1 - A contratação se dará sob o regime de empreitada por preço unitário 
 
11.2 - O licitante vencedor assinará o contrato, no prazo máximo de 05 (cinco) dias a contar 
da sua convocação. 
 
11.3 - O licitante vencedor que deixar de comparecer para assinatura do contrato, no prazo 
estabelecido acima, decairá do direito à contratação e perderá a garantia de contrato em 
favor da Prefeitura, sem prejuízo de outras sanções previstas neste Edital e na legislação 
que rege a matéria. 
 
11.4 - Na ocorrência do estabelecido no item anterior, poderá a Prefeitura convocar os 
licitantes remanescentes na ordem de classificação final, para fazê-lo em igual prazo e nas 
mesmas condições do primeiro classificado ou revogar a licitação. 
 
11.5 - Este Edital, seus Anexos, a proposta da Contratada e o parecer da Comissão de 
Licitação serão parte integrante do Contrato, independente de transcrição. 
 
11.6 - Após a assinatura do contrato, os serviços deverão ser iniciados pela Contratada a 
partir da data do recebimento da Ordem de serviço, expedida pela Prefeitura. 
 
12 - PAGAMENTOS E DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS 
 
12.1 - Os pagamentos serão efetuados contra medição dos serviços executados em até 30 

(trinta) dias, após a apresentação de nota fiscal, observadas as condições estabelecidas no 
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Contrato, ou após a correção de eventuais falhas apontadas pela equipe técnica da 
CONTRATADA.  
 
12.2- As despesas decorrentes deste processo correrão por conta da seguinte programação 
financeira: 
 
02.10.000 Secretaria Mun. De Infraestrutura  

15.451.057.2059 - Gestão das Ações da Secretaria de Infraestrutura 

3.3.9.0.39.00.0000 – Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica  

00 - Fonte de Recursos - Recursos Próprios 

 
13 - TRATAMENTO JURÍDICO DIFERENCIADO DISPENSADO ÀS 
MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (LEI COMPLEMENTAR 
N.º 123/06) 
 
13.1 - Na presente licitação, as microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP), 
devidamente identificadas nos termos do art. 72 da Lei Complementar n.º 123/06, 
deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de 
regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.  
 
13.1.1 - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será 
assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento 
em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual 
período, a critério da Comissão de Licitação, para a regularização da documentação, 
pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou 
positivas com efeito de certidão negativa. 
 
13.1.2 - A não-regularização da documentação, no prazo previsto no item 13.1.1, implicará 
na inabilitação do licitante e decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções 
previstas no art. 81 da Lei Federal no 8.666/93, sendo facultado à Administração convocar 
os licitantes remanescentes, efetivamente habilitados, na ordem de classificação, para a 
assinatura do contrato, ou revogar a licitação.  
 
13.2 - Em caso de empate entre as propostas apresentadas, será assegurada, como critério 
de desempate, preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno 
porte.  
 
13.2.1 - Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas 
microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) 
superiores à proposta mais bem classificada. 
 
13.3 - Para efeito do disposto no item 13.2, ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte 
forma: 
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a) a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar 
proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que 
será adjudicado em seu favor o objeto licitado;  
b) não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma 
da alínea “a”, serão convocadas as microempresas ou empresas de pequeno porte 
remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do item 13.2.1, na ordem 
classificatória, para o exercício do mesmo direito;  
c) no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de 
pequeno porte, que se encontrem no intervalo estabelecido no item 13.2.1, será realizado 
sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor 
oferta. 
 
13.4 - Na hipótese da não-contratação nos termos previstos no item 13.3, o objeto licitado 
será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame. 
 
13.5 - O disposto nos itens 13.2 e 13.3 somente se aplicará quando a melhor oferta inicial 
não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte. 
 
14 - DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

14.1 - A apresentação da proposta implica, por parte do licitante, na aquiescência irrestrita 

a todas as condições e deveres contidos neste Edital e adesão completa a todas as 

obrigações dele constantes, inclusive dos seus anexos.  

 

14.2 - O licitante poderá adquirir cópia do presente Edital, no setor de licitações e contratos 

desta Prefeitura Municipal de Luís Eduardo Magalhães/BA, com endereço na Rua José 

Ramos de Anchieta, nº 187, Bairro Jardim Primavera.  

 

14.3 - Nenhuma indenização será devida aos licitantes, pela aquisição dos elementos 

necessários à organização das propostas.  

 

14.4 - Não serão considerados os envelopes de Documentos de Habilitação e de Proposta 

de Preços entregues tempestivamente, mas em local diferente do determinado no 

preâmbulo deste Edital. 

 

14.5 - Caso as datas previstas para realização de eventos sejam declaradas feriado ou 

ponto facultativo, e não havendo retificação da convocação, aqueles eventos deverão ser 

realizados no primeiro dia útil subsequente, no mesmo local e hora anteriormente 

estabelecidos, independentemente de qualquer comunicação aos interessados.  
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14.6 - Para dirimir quaisquer dúvidas ou questões relacionadas com esta licitação, fica 

eleito o Foro desta Comarca de Luís Eduardo Magalhães/BA 

 

14.7 - Os casos omissos no presente Edital serão resolvidos pela Comissão de Licitação. 

 

14.8 - Havendo qualquer dúvida da Comissão na análise da Qualificação Técnica, poderá 

ela solicitar um parecer técnico de profissional qualificado. 

 

14.9 - Quaisquer esclarecimentos, questionamento, adicionais referentes à presente 

licitação poderão ser obtidos junto à Comissão Permanente de Licitação, na sede da 

Prefeitura, durante o expediente normal no horário das 08h às 14h, não sendo aceitos ou 

protocolados via meios eletrônicos.   

14.10 - Integram o presente Edital os seguintes anexos: 

ANEXO I – Modelo de Declaração que não emprega menor de idade 

ANEXO II – Modelo de Declaração de conhecimento técnico operacional  

ANEXO III – Modelo de Declaração de disponibilidade de equipamentos.  

ANEXO IV – Minuta do Contrato de Prestação de Serviços 

ANEXO V – Projeto Básico e/ou executivo, Planilha Orçamentária.  

  
Luís Eduardo Magalhães/BA, 15 de abril de 2021. 

 
 

LUCAS ARAÚJO PIMENTA 

Presidente da Comissão de Licitação   
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A N E X O - I 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENOR DE IDADE 

(Impresso em papel timbrado ou carimbo da empresa) 

 

Pela presente, DECLARAMOS, sob as penas da Lei, que esta empresa em qualquer fase 

de suas atividades, não utiliza trabalho noturno, perigoso ou insalubre, menores de 18 

(dezoito) e de qualquer trabalho a menor de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de 

aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em observância ao artigo 7º, inciso XXXIII da 

Constituição Federal, combinado com o artigo 27 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas 

alterações. 

 

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente Declaração. 

 

 

Local e data, 

 

______________________________________________________________________ 

CARIMBO DA EMPRESA E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL LEGAL 

IDENTIFICAÇÃO DO CARGO/FUNÇÃO DO FIRMATÁRIO 
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A N E X O - II 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO TÉCNICO- OPERACIONAL  

(Impresso em papel timbrado ou carimbo da empresa) 

 

 

Por este, a empresa ( razão social) inscrita no CNPJ sob o NºXXXX, com sede na XXX, 

DECLARA que recebeu todos dos documentos concernentes à licitação, e, quando 

exigido, de que tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para 

o cumprimento das obrigações objeto da licitação; em  conformidade com o Art. 30 da Lei 

Federal nº 8.666/93 e suas Alterações.  

 

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente Declaração. 

 

 

Local e data, 

 

 

_______________________________________________________________________ 

CARIMBO DA EMPRESA E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL LEGAL 

IDENTIFICAÇÃO DO CARGO/FUNÇÃO DO FIRMATÁRIO 
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A N E X O - III 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE EQUIPAMENTOS  

(Impresso em papel timbrado ou carimbo da empresa) 

 

 

Por este, a empresa ( razão social) inscrita no CNPJ sob o NºXXXX, com sede na XXX, 

DECLARA que dispõem de máquinas, equipamentos e equipe técnica especializada, para 

a execução do objeto do presente edital, conforme estabelece o § 6º do art. 30, da Lei 

Federal nº 8.666/93 e suas alterações.  

 

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente Declaração. 

 

Local e data, 

 

 

_______________________________________________________________________ 

CARIMBO DA EMPRESA E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL LEGAL 

IDENTIFICAÇÃO DO CARGO/FUNÇÃO DO FIRMATÁRIO 
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ANEXO - IV 

MINUTA DO CONTRATO  

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº ______/2021 

 TOMADA DE PREÇOS No 001/2021 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 213/2021 

 
O MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - BA, pessoa jurídica de direito 

público interno, inscrita no CNPJ/MF sob o nos 04.214.419/0001-05, com sede à Rua Jose 

Ramos de Anchieta, 187 Bairro Jardim Primavera 47850-000, neste ato representado por 

seu Prefeito, o ONDUMAR FERREIRA BORGES JUNIOR, brasileiro, casado, portador 

da Carteira de Identidade RG nº 1342764935 SSP/BA, inscrito no CPF sob o nº 043.930.175-

01, residente e domiciliado nesta cidade, doravante denominado CONTRATANTE 

Secretaria Municipal de Infraestrutura, neste ato representada pelo Secretário Municipal, 

senhor  FRANKLIN WILLER LEITE SOUZA assistidos juridicamente pela Procuradoria 

Geral do Município, representada neste ato pelo senhor Procurador WILTON BARBOSA 

NOVAES, e do outro lado, a _______________________, pessoa jurídica de direito 

privado, inscrita no CNPJ/MF sob o no __.___.___/0001-__, estabelecida à Rua 

____________, no ___, Edifício _______, ______, ______, no Município de _________, 

através de seu Sócio-Gerente, _________________, portador de cédula de identidade no 

______________ SSP/BA e CPF no ___.___.___-__, denominando-se a partir de agora, 

simplesmente, CONTRATADA; firma o presente Contrato, decorrente da homologação 

da licitação na modalidade de TOMADA DE PREÇOS  n.º 001/2021, pelo Prefeito 

Municipal em ____/____/____; sujeitando-se os contratantes à Lei Federal n.º 8.666/93 

(com suas modificações), e às cláusulas contratuais abaixo descritas. 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
 
O presente Contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada na execução 
de calçadas, lombadas, lombofaixas e sinalização em vias do Município de Luís 
Eduardo Magalhaes/BA, em atendimento a solicitação  da Secretaria Municipal de 
Infraestrutura, em conformidade com as condições do edital e seus anexos, de acordo 
com as especificações contidas no procedimento licitatório modalidade TOMADA DE 
PREÇOS nº 001/2021.  
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CLÁUSULA SEGUNDA – DOS PRAZOS 
 
O presente instrumento de contrato terá vigência pelo prazo de 08 (oito) meses, a contar 
da data de sua assinatura, podendo ser renovado por convenção das partes, 
consubstanciada em termo aditivo. 
 
§ 1o. O contrato poderá ter o prazo de execução prorrogado, caso se verifiquem as 
condições previstas no § 1º do art. 57 e seus incisos, bem como no § 5º do art. 79, da Lei 
Federal nº 8.666/93. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO REGIME DE EMPREITADA E DA REMUNERAÇÃO 
 
O objeto do presente Contrato será executado sob regime de empreitada por preço 
unitário, em obediência ao cronograma dos serviços. 
 
Parágrafo único. Os serviços por preços unitários serão pagos mensalmente com base nas 
quantidades efetivamente executadas e liberadas previamente pelo CONTRATANTE, 
através da medição de Serviços Executados.  
 
 
CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR DO CONTRATO E DA FONTE DE RECURSOS 
 
O valor global do Contrato é de R$ __________ (________________________ reais), a ser 
pago de acordo com a Cláusula Quinta do presente contrato. 
 
Parágrafo único. Os recursos para pagamento das obrigações resultantes do presente 
contrato correrão à conta da seguinte programação:  
 
02.10.000 Secretaria Mun. De Infraestrutura  

15.451.057.2059 - Gestão das Ações da Secretaria de Infraestrutura 

3.3.9.0.39.00.0000 – Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica  

00 - Fonte de Recursos - Recursos Próprios 

 
Os valores serão pagos, na seguinte bancária da empresa agência xxx conta corrente xxx.  
 
CLÁUSULA QUINTA – DAS MEDIÇÕES, DA FORMA DE PAGAMENTO E DO 
REAJUSTAMENTO. 
 
Na presença da Fiscalização do CONTRATANTE, a CONTRATADA, efetuará medição 
dos serviços executados no período, para efeito de faturamento. 
 
§ 1o. A liberação do pagamento da primeira fatura está condicionada à entrega de cópia 
do Certificado de Matrícula junto ao INSS, relativa à obra contratada. 
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§ 2o. Nenhum pagamento isentará a CONTRATADA das responsabilidades contratuais, 
quaisquer que sejam, nem implicará em aprovação definitiva dos serviços executados 
parcialmente. 
 
§ 3o. Os pagamentos referentes aos serviços executados serão efetuados em até 30 (trinta 

dias) após a apresentação de boletim de medição devidamente aprovado, comprovação 
de regularidade fiscal, jurídica, trabalhista, previdenciária e emissão de nota fiscal de 
prestação de serviços, ou até a correção de eventuais falhas apontadas pela equipe técnica 
da CONTRATANTE, CONCEDENTE ou observadas as condições estabelecidas neste 
Contrato.    
 
§ 4o. Ocorrendo prorrogação que estenda a execução do presente contrato por mais de 12 
(doze) meses, será deferido reajustamento dos preços contratados, a partir da data da 
proposta de preços pela variação do Índice Nacional de Custo da Construção - INCC, 
divulgado pela Fundação Getúlio Vargas. 
 
CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
São obrigações da CONTRATADA: 
 
I - Indicar formalmente, no ato da assinatura deste Contrato, representante legal 
devidamente credenciado, para desempenhar junto à CONTRATANTE, a gestão 
contratual, cabendo ao mesmo gerir todas as obrigações inerentes ao contrato e ainda, 
servir de elo constante de ligação entre as partes, sendo que qualquer substituição do 
gestor contratual, deverá ser comunicada ao CONTRATANTE, com antecedência mínima 
de 03 (três) dias corridos; 
 
II - Executar, sob sua inteira responsabilidade, todas as atividades pertinentes aos 
serviços, em obediência às normas técnicas e projeto aprovado, fornecendo materiais, 
mão-de-obra e equipamentos necessários; 
 
III - responsabilizar-se legal e financeiramente por todas as obrigações e compromissos 
contraídos com quem quer que seja, para a execução deste Contrato, bem como, pelos 
encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, securitários, comerciais e outros afins, 
quaisquer que sejam as rubricas, a elas não se vinculando o CONTRATANTE a qualquer 
título, nem mesmo ao de solidariedade; 
 
IV - Assumir inteira responsabilidade pelos danos ou prejuízos causados ao 
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de dolo ou culpa na execução do objeto deste 
Contrato, diretamente por seus propostos e/ou empregados, não excluindo ou reduzindo 
essa responsabilidade, a fiscalização ou acompanhamento feito pelo CONTRATANTE ou 
por seus prepostos; 
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V - Refazer, sem quaisquer ônus para o CONTRATANTE, qualquer parte dos serviços 
decorrentes de erros constatados, de sua responsabilidade; 
 
VI - Providenciar os serviços de proteção provisórios, necessários à execução do objeto 
deste Contrato, bem como responder pelas despesas provenientes do uso de 
equipamentos provisórios e de segurança; 
 
VII - a retirar do canteiro, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, todo e qualquer preposto 
por determinação do CONTRATANTE; 
 
VIII - responder pelas despesas decorrentes de acidentes de trabalho, inclusive as relativas 
aos empregados de subempreiteiras e/ou subcontratadas, não cobertas pelo seguro do 
INSS correrão por conta da CONTRATADA; 
 
IX - Manter constante e permanente vigilância sobre os trabalhos executados, materiais e 
equipamentos, cabendo-lhes toda a responsabilidade, por quaisquer perdas e ou danos 
eventualmente venha a ocorrer; 
 
X - Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
e assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
 
XI - prestar garantia, na forma prevista no item 11 do Edital da TOMADA DE PREÇOS 
N.º 001/2021. 
 
Parágrafo único. Na hipótese do inciso IV desta cláusula, o CONTRATANTE poderá reter 
pagamentos à CONTRATADA, na proporção dos prejuízos verificados, até a solução da 
pendência. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 
São obrigações do CONTRATANTE: 
 
I - Fornecer à CONTRATADA, todos os dados necessários à execução do Contrato, 
considerada a natureza dele; 
 
II - Designar preposto para acompanhar e fiscalizar a execução do presente Contrato; 
 
III - pagar corretamente as faturas aprovadas, nas datas previstas, conforme contratado. 
 
IV – Os quantitativos, só poderão ser executados exclusivamente pela CONTRATADA, 
de acordo com a necessidade apresentada pela Secretaria de Planejamento, Orçamento e 
Gestão.   
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CLÁUSULA OITAVA – DA TRANSFERÊNCIA DO CONTRATO 
 
A CONTRATADA poderá transferir o presente Contrato, no todo ou em parte, ou 
subempreitar os serviços relativos ao mesmo, com o expresso consentimento por escrito 
do CONTRATANTE, sob pena do disposto na Cláusula Décima Segunda. 
 
Parágrafo único. Fica estabelecido que, cabendo à CONTRATADA a responsabilidade 
integral pela execução do objeto deste contrato, igual responsabilidade também lhe caberá 
por todos os serviços executados sob sua administração, não havendo, portanto, qualquer 
vínculo contratual entre a CONTRATANTE e eventuais subempreiteiras. 
 
CLÁUSULA NONA - DAS MULTAS 
 
Ocorrendo atraso injustificado na execução do objeto contratual, sem prejuízo da 
utilização pelo CONTRATANTE da faculdade prevista na Cláusula Décima Segunda 
deste Contrato e disposto no § 1o do artigo 86, da Lei Federal nº 8.666/93, a 
CONTRATADA aplicará à CONTRATADA as seguintes multas: 
 
I - 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 Autorização dos Serviços determinados pela CONTRATADA; 
 
II - 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 Autorização dos Serviços determinado pela CONTRATADA. 
 
§ 1o. Pela inexecução total ou parcial da Autorização de Serviços, poderão ser aplicadas, 
alternativamente, as seguintes multas: 
 
I - 0,3% (zero vírgula três por cento), sem prejuízo do disposto na Cláusula Décima 
Segunda, sobre o valor total ou parcial da obrigação não cumprida; 
 
II - a multa correspondente à diferença de preço decorrente de nova licitação para o 
mesmo fim. 
 
§ 2o. As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório, mas meramente 
moratório e, consequentemente, o pagamento delas não exime a CONTRATADA de 
reparação de eventuais perdas e/ou danos que do seu ato venham acarretar. 
 
§ 3o. As multas são autônomas e a aplicação de uma não exclui a aplicação de outra. 
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§ 4o. O CONTRATANTE descontará da garantia prestada pela CONTRATADA o valor 
das multas previstas neste instrumento e, não sendo esta suficiente, responderá a 
CONTRATADA pela diferença. 
 
§ 5o. As multas estabelecidas nesta cláusula serão atualizadas até seu efetivo pagamento. 
 
§ 6o. As multas aplicadas não excluem as sanções que eventualmente venham a ser 
impostas pelas autoridades competentes. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO 
 
O objeto deste Contrato será recebido, em caráter provisório, desde que executado com 
fiel observância deste Instrumento, lavrando-se o respectivo “Termo de Recebimento 
Provisório”. 
 
§ 1o. O “Termo de Recebimento Provisório” será lavrado após a competente vistoria, que 
deverá ser realizada pelo CONTRATANTE, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da 
data em que a CONTRATADA comunicar, por escrito, a conclusão do objeto desde 
Contrato, desde que o mesmo tenha sido aprovado, e a respectiva medição final tenha 
sido igualmente aprovada. 
 
§ 2o. Quando em desacordo com as especificações, ou ainda, em desacordo com as normas 
técnicas aplicáveis ao objeto deste Contrato será este rejeitado, sendo lavrado “Termo de 
Impugnação”, conforme rejeição decorrente da vistoria que poderá ser parcial, acima 
mencionada.  
 
§ 3o. Ocorrida a hipótese de que trata o parágrafo anterior, a CONTRATADA deverá 
corrigir as falhas apontadas no termo acima mencionado, dentro do prazo que lhe for 
fixado pelo CONTRATANTE, sem que se caracteriza operação contratual, tornando-se 
sem efeito a comunicação da conclusão. 
 
§ 4o. Verificado o não cumprimento das correções apontadas conforme parágrafo acima, 
o CONTRATANTE poderá ajuizar a competente ação de perdas e danos, sem prejuízo 
das penalidades previstas. 
 
§ 5o. O período para observação é de 30 (trinta) dias corridos a partir do Recebimento 
Provisório, se, na ocasião, outro prazo maior não for determinado para eventuais ensaios 
ou testes. 
 
§ 6o. Para todos os efeitos derivados deste Contrato, o recebimento definitivo será 
efetuado após o seu cumprimento integral, a juízo do CONTRATANTE, e, mediante 
lavratura do competente “Termo de Recebimento Definitivo”. 
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§ 7o. A Inspeção Final, aprovação da totalidade da obra e a consequente emissão do Termo 
de Recebimento Definitivo será efetivada no período de 30 (trinta) dias, a contar do 
término do prazo de observação previsto no § 5o desta cláusula. 
 
§ 8o. Após a emissão do Termo de Recebimento Definitivo específica deste contrato, e não 
havendo qualquer pendência a solucionar, será emitido o competente Termo de 
Encerramento das Obrigações Contratuais. 
 
§ 9o. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela 
solidez e segurança do serviço, nem ético-profissional pela perfeita execução do contrato, 
dentro dos limites estabelecidos em lei. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - INCIDÊNCIAS FISCAIS 
 
Os tributos, impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais, que sejam 
devidos em decorrência, direta ou indireta, do presente Contrato, serão de exclusiva 
responsabilidade da CONTRATADA. 
 
§ 1o. O CONTRATANTE, quando fonte retentora, descontará, nos prazos da lei, dos 
pagamentos que efetuar, os tributos a que estiver obrigada a CONTRATADA, pela 
legislação vigente. 
 
§2o. Se, durante o prazo de vigência deste Contrato, forem criados tributos novos, ou 
ocorrerem modificações nas alíquotas atuais, de forma a, comprovadamente, majorar ou 
diminuir o ônus dos contratantes, serão revistos os respectivos valores, a fim de adequá-
los a essas modificações, compensando-se, na primeira oportunidade, quaisquer 
diferenças resultantes dessas alterações. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RESCISÃO 
 
Reconhecidos os direitos previstos no art. 77 da Lei Federal nº 8.666/93, o 
CONTRATANTE poderá rescindir, unilateralmente, este Contrato, independente de 
interpelação judicial ou extrajudicial, sempre que ocorrer: 
 
I - O não cumprimento ou o cumprimento irregular, pela CONTRATADA, de suas 
obrigações e das demais cláusulas contratuais; 
 
II - A inobservância, por parte da CONTRATADA, das especificações do 
CONTRATANTE; 
 
III - a subcontratação, cessão, transferência do objeto contratual ou associação da 
CONTRATADA com terceiros, sem prévia aprovação escrita do CONTRATANTE; 
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IV - Imperícia, negligência ou imprudência por parte da CONTRATADA, na execução 
das especificações contratuais; 
 
V - O desatendimento às determinações da fiscalização do CONTRATANTE; 
 
VI - O cometimento reiterado de falhas, na execução deste instrumento, pela 
CONTRATADA, anotadas em registro próprio pelo representante do CONTRATANTE; 
 
VII - a decretação de falência, insolência ou concordata da CONTRATADA durante a 
execução contratual; 
 
VIII - a dissolução da CONTRATADA; 
 
IX - A alteração social ou a modificação, da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA 
que, a juízo do CONTRATANTE, prejudique a execução deste Contrato. 
 
§ 1o. A rescisão contratual poderá ser: 
 
I - Administrativa, por ato unilateral do CONTRATANTE nos casos acima previstos; 
 
II - Judicial, nos termos da legislação em vigor; 
 
III - amigável, por acordo entre as partes. 
 
§ 2o. Na hipótese de ocorrência da rescisão, aplica-se, conforme o caso, as disposições do 
art. 80 da Lei Federal nº 8.666/93. 
 
§ 3o. Em qualquer caso de rescisão, o CONTRATANTE poderá dar continuidade ao objeto 
contratual por execução direta ou indireta. 
 
§ 4o. O CONTRATANTE após notificar a CONTRATADA da rescisão contratual, tomará 
posse imediata das parcelas efetivamente já executadas, decorrentes deste Contrato, bem 
como de todos os materiais existentes, devendo, porém, no prazo máximo de 20 (vinte) 
dias, contados a partir da notificação, apresentar um relatório completo e avaliação 
detalhada, historiando as razões da rescisão. 
 
§ 5o. A avaliação, citada, deverá ser feita por uma Comissão a ser designada pelo 
CONTRATANTE, composta de 3 (três) membros, sendo um escolhido entre as pessoas 
do CONTRATANTE, outro da CONTRATADA, e o terceiro, que a presidirá, entre 
pessoas alheias. 
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§ 6o. A Comissão terá um prazo de 20 (vinte) dias, a partir de sua constituição, para 
apresentação de seu relatório conclusivo, o qual servirá para o acerto de contas entre o 
CONTRATANTE e a CONTRATADA. 
 
§ 7o. Rescindido o Contrato, a CONTRATADA terá um prazo de 10 (dez) dias, a contar 
do acerto de contas, para desmobilizar o canteiro e deixá-lo inteiramente livre e 
desimpedido. 
 
§ 8o. Em qualquer caso de rescisão contratual, serão asseguradas à CONTRATADA os 
direitos de defesa e de recursos previstos no art. 78, parágrafo único, e no art. 109, alínea 
d, da Lei Federal nº 8.666/93. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – CONDIÇÕES GERAIS 
 
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 do 
CONTRATANTE. 
 
§ 1o. Serão de propriedade exclusiva do CONTRATANTE, os relatórios, mapas, desenhos. 
Diagramas, planos estatísticos e quaisquer outros documentos elaborados pela 
CONTRATADA, referente ao objeto executado por ela. 
 
§ 2o. O CONTRATANTE reserva-se o direito de suspender temporariamente a execução 
deste Contrato, quando necessário à conveniência dos serviços, respeitados os limites 
legais e os direitos assegurados à contratada. 
 
§ 3o. Integram o presente Contrato, como se dele fizessem parte, o Edital e seus Anexos e 
a Proposta Comercial da CONTRATADA. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS COMUNICAÇÕES 
 
As comunicações recíprocas somente serão consideradas quando efetuadas por escrito, 
através de correspondência, ou documento de transmissão mencionando-se o número e o 
assunto relativos a este Contrato, devendo ser protocoladas, datadas e endereçadas 
conforme o destinatário. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO FORO  
As partes signatárias deste Contrato elegem o Foro da Comarca de Luís Eduardo 
Magalhães, Estado da Bahia, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja. 
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E por estarem justas e contratadas, assinam o presente Contrato, em 03 (três) vias de igual 
teor e único efeito, na presença das testemunhas abaixo. 
 

Luís Eduardo Magalhaes/BA, __ de abril de 2021. 
 

ONDUMAR FERREIRA BORGES JUNIOR 
Prefeito Municipal 

 
  

WILTON BARBOSA NOVAES                      FRANKLIN WILLER LEITE DE SOUZA 
Procurador Geral do Município                          Secretário Municipal de Infraestrutura 

  
 XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

CONTRATADA 
 
 

TESTEMUNHA 01:                                                          
Nome:                                                                                                                                                                 
CPF:  

TESTEMUNHA 02:                                                          
Nome:                                                                                                                                                                 
CPF:   
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ANEXO – V 

PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO – ESPECIFICAÇÕES 

 TÉCNICAS  

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  

COMPOSIÇÃO DO BDI  
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MEMORIAL DESCRITIVO E 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

_________________________________________________ 

 

EXECUÇÃO DE CALÇADAS, LOMBADAS, LOMBOFAIXAS E SINALIZAÇÃO EM VIAS DO 

MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proprietário: Município de Luís Eduardo Magalhães 

Finalidade da obra: Urbanização. 

Endereço: Ruas diversas do Município de Luís Eduardo Magalhães/Ba. 

 
 
 
 
 
 
 

LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - BA 
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1. INTRODUÇÃO 

Este caderno estabelece as condições e requisitos técnicos que deverão ser obedecidos pela 

Contratada na execução dos serviços, e em conjunto com o projeto as Normas Técnicas servirá de 

documento hábil a ação da Fiscalização. 

A Contratada, antes do início de qualquer uma das atividades relacionadas com a obra, deve ter, 

obrigatoriamente, conhecimento total e perfeito de todo o projeto básico com respectivo memorial, deste 

caderno de especificações e das condições locais onde serão executadas as obras, para poder desenvolver o 

projeto executivo que norteará a construção. 

Qualquer dúvida sobre este caderno de especificações, ou ainda, sobre os detalhes deste projeto 

básico deverá ser discutida com a Fiscalização da Contratante com antecedência mínima de 10 (dez) dias 

sobre a data prevista no cronograma contratual. 

A Contratada, nos termos da legislação vigente, assume integral responsabilidade técnica e civil sobre 

todos os materiais e serviços a serem adotados na execução da obra. 

As especificações deste memorial se referem a prestação de serviços de confecção e instalação de 

lombada física e faixa elevada para a travessia de pedestres, execução de calçadas de concreto e/ou em 

blocos de concreto intertravado, ciclovias de concreto, piso tátil, meio fio, sinalização e todos os serviços 

complementares a execução destes, como podas de árvores, movimentação de terra, reconstrução de 

trechos de pavimentação asfáltica e plantio de grama para proteção da camada de base dos calçamentos, 

todos os serviços incluindo o fornecimento de materiais, de acordo com as especificações e normatizações 

vigentes. 

Todos os serviços previstos serão executados em diversos pontos de intervenção no município de Luís 

Eduardo Magalhães de acordo com a necessidade e visando a melhoria e segurança para os transeuntes e 

para o tráfego de veículos, sob prévia autorização de execução por parte da Contratante ou da Fiscalização. 

Quando da solicitação da execução de cada intervenção pela Contratante e/ou Fiscalização, será 

disponibilizado a Contratada o projeto urbanístico de referência, com o levantamento dos quantitativos de 

cada serviço, os quais deverão ser verificados pela Contratada antes de iniciar as obras, devendo se reportar 

à Fiscalização quando verificada qualquer irregularidade. 

Todas as obras de intervenções solicitadas, somente deverão ser iniciadas após a instalação de 

sinalização de interdição temporária da via e desvio de tráfego e proteção pessoal, fornecida pela 
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contratada, tais como: barreiras, cones, placas, sinalizadores, bem como a presença da fiscalização da 

Secretaria Municipal de Segurança, Ordem Pública e Trânsito – SEOT.  

As medições dos serviços executados serão realizadas após a finalização de cada trecho de 

intervenção, conforme critério e solicitação da Fiscalização, não sendo permitida a medição parcial de 

serviços de cada trecho. 

2. ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 

Os serviços a serem executados são de pequeno porte, pontuais e sob pequenas áreas de intervenção, 

eventuais e dinâmicos, não sendo desenvolvidos sempre em um mesmo local. Devido a tais características 

dos serviços previstos, não é prevista a execução de canteiro de obras. 

Está prevista a equipe de Administração da Obra, composta de Engenheiro Civil, Mestre de Obras, 

Encarregado Geral, Topografo e Auxiliar de Topografo, cada um com sua respectiva carga horária, que será a 

equipe que deverá estar acompanhando o decorrer da execução dos serviços, de forma a garantir o 

cumprimento dos projetos e normatizações, conferindo qualidade e durabilidade. 

Durante a execução dos serviços, deverão estar disponíveis à Fiscalização todos os projetos e demais 

documentos técnicos pertinentes, o diário de obra e cópia da ordem de serviço emitida pela Contratada. 

Além dos equipamentos e vestimentas exigidos por lei e normas de segurança, os funcionários 

deverão apresentar-se uniformizados. A Contratada e suas subempreiteiras deverão fornecer a cada um de 

seus empregados, crachá de identificação com nome do empregado e nome da empresa, para que seja 

usado pelo empregado de modo visível, enquanto trabalhar na obra. 

Da mesma forma todos os empregados deverão utilizar capacete e outros equipamentos de 

segurança, que deverão ser identificados com o nome ou logomarca da empresa. 

A Contratada providenciará DIÁRIO DE OBRA/LIVRO DE OCORRÊNCIAS (livro de capa resistente) com 

páginas numeradas e rubricadas pela Fiscalização, onde serão anotadas todas as ocorrências, conclusão dos 

eventos, atividades em execução formais, solicitações e informações diversas que, a critério das partes, 

devam ser objeto de registro. Ao final da execução dos serviços, o referido Diário será de propriedade da 

Administração do Contratante. 

Placa da obra 

Será confeccionada uma ou mais placas de obra, a critério e por solicitação da Fiscalização, a qual 

fornecerá o modelo a ser adotado, em chapa galvanizada nº 22 adesivada, fixada com estrutura de madeira.  
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A placa terá área de 6,40m², com altura de 2,0m e largura de 3,20m. Deverá ser afixada em local 

previamente determinado pela Fiscalização. 

A placa deverá ser mantida em bom estado de conservação, inclusive quanto à integridade do padrão 

das cores, durante todo o período de execução das obras. Caso haja o comprometimento do adesivo da 

mesma a Contratada deverá providenciar a sua substituição. 

3. SERVIÇOS PRELIMINAERES 

Em toda a área destinada à implantação das intervenções a serem construídas, bem como, naquelas 

adjacentes em que haja trabalhos auxiliares, deverá ser procedida à limpeza geral, com remoção da camada 

vegetal existente, de forma manual ou mecanizada, conforme adequação de cada espaço. 

Nenhum dejeto, detrito, terra imprópria e/ ou resíduo deverá permanecer no terreno. 

Ficarão sob inteira responsabilidade da Contratada as providências e medidas necessárias para 

providenciar os locais onde serão removidos os detritos e terra imprópria procedentes da limpeza do 

terreno. Fica, portanto, proibido o uso desses elementos para qualquer finalidade dentro do recinto da obra 

ou áreas adjacentes. 

Periodicamente a obra deverá ser limpa, removendo-se entulhos e detritos no decorrer dos trabalhos 

de construção. Madeiras de formas e andaimes deverão ser limpas e empilhadas, livres de pregos. 

Na realização dos serviços ao longo das áreas de intervenção deverão ser utilizados equipamentos de 

pequeno porte, como mini carregadeira, mini escavadeira, mini retroescavadeira, mini motoniveladoras, etc., 

de forma a minimizar as interferências nas áreas de intervenção. 

Foram previstos ainda como serviços preliminares a execução de podas e cortes de árvores, limpeza de 

superfícies de calçamentos e pavimentações existentes para recebimento de sinalização horizontal, 

demolição de meios fios em áreas de interferências, e transporte de todo o material resultante destes 

serviços para o bota fora. 

Concluídos os trabalhos de limpeza do terreno, a Contratada deverá proceder à locação das áreas 

trabalhadas, definindo os eixos dos vários elementos da obra.  

A locação será feita pela topografia, com demarcação de todas as áreas de interferência, 

especificamente nas mudanças de direção, com a implantação de piquetes de madeira, segundo Projeto de 

Urbanização. 
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4. MOVIMENTO DE TERRA 

A Contratada executará todo o movimento de terra necessário e indispensável para o nivelamento do 

terreno nas cotas fixadas nos projetos. 

Nos casos de execução de calçamentos contínuos em áreas verdes, o movimento de terra inicial 

deverá realizar a retirada da camada superficial, onde se apresenta de forma mais concentrada a quantidade 

de matéria orgânica não indicada para aterro, na espessura de 0,10m a 0,20m e, após o movimento de terra, 

deverá ser executada a regularização e compactação mecanizada de subleito de solo, antes do recebimento 

do aterro da base do calçamento. 

Após a regularização e compactação de subleito dos calçamentos, deverá ser executada a base da 

pavimentação com material argiloso apropriado para base de pavimentação de concreto, a ser adquirido 

pela Contratada, com altura acabada de 0,10m onde não houver necessidade de retirada da camada 

superficial e de 0,25m onde houver necessidade da retirada da camada superficial. 

Os serviços de compactação de subleito e do aterro da camada de base deverá, sempre que possível, 

ser compactado de forma mecanizada com rolo compactador vibratório pé de carneiro para solos e rolo 

compactador cilíndrico liso para acabamento final. Nos locais onde as suas características não permitam a 

utilização destes equipamentos, será realizada a compactação manual com compactador de solos a 

percussão. Deverá ser realizada ainda a umidificação do solo para execução da compactação, de forma a 

reduzir o índice de vazios. 

Na execução da terraplanagem, de cortes e de aterros deverão ser obedecidas as normas técnicas da 

ABNT para tais serviços.  

Ficarão sob inteira responsabilidade da Contratada as providências e medidas necessárias, para 

definição dos locais onde será removida a terra excedente procedente do movimento de terra dentro das 

normas e recomendações da prefeitura local. 

5. EXECUÇÃO DAS LOMBADAS 

Serão executadas ondulações transversais (lombadas físicas) nas vias públicas do município, 

obedecendo os critérios estabelecidos pela Resolução do Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN sob n.º 

600, de 24 de maio de 2016, a qual estabelece os padrões e critérios para a instalação de ondulação 

transversal (lombada física) em vias públicas, disciplinada pelo parágrafo único do art. 94 do Código de 

Trânsito Brasileiro e proíbe a utilização de tachas, tachões e dispositivos similares implantados 

transversalmente à via pública. 
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A ondulação transversal será utilizada onde for necessário reduzir a velocidade do veículo de forma 

imperativa, nos casos em que estudo técnico de engenharia de tráfego demonstre índice significativo ou 

risco potencial de acidentes cujo fator determinante é o excesso de velocidade praticado no local e onde 

outras alternativas de engenharia de tráfego são ineficazes. A Contratada executará as lombadas nos locais 

solicitados e já aprovados pela Contratante, com as devidas autorizações expressas da autoridade de trânsito 

com circunscrição sobre a via. 

Para execução das lombadas será realizada a locação da mesma sobre a via, conforme solicitação da 

Fiscalização, seguida do recorte do pavimento asfáltico e escavação manual do terreno até o nível de 08cm 

abaixo do pavimento asfáltico, em toda a extensão de execução das lombadas. Deverá ser realizada a 

compactação do solo com o compactador de solos a percussão, para recebimento do concreto. Deverá ser 

utilizadas formas de madeira ou metálicas para controle da seção de projeto, espaçadas a cada 2,00m no 

sentido longitudinal ao eixo da lombada. A menor espessura do concreto das lombadas deverá ser de 08cm, 

nas bordas do pavimento adjacente, sendo de 16cm e 18cm a maior espessura no eixo da lombada, 

respectivamente para as lombadas tipo B e tipo A. O concreto utilizado deverá ser usinado com resistência 

de 30Mpa, adensado com vibrador de imersão, após realizado o desempenamento com sarrafo e 

acabamento de forma a deixar a superfície regular e uniforme, para recebimento da pintura com tinta à base 

de resina acrílica para sinalização horizontal viária conforme NBR 11862 e manual do CONTRAN. Todo o 

material resultante do serviço de corte do pavimento e escavações deverá ser destinado ao bota fora pela 

Contratada. 

A ondulação transversal pode ser do TIPO A (comprimento de 3,70m e altura de 0,08m a 0,10m) ou do 

TIPO B (comprimento de 1,50m e altura de 0,06m a 0,08m), com largura igual à da pista, mantendo-se as 

condições de drenagem superficial. 
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Ilustração 01: Detalhes da ondulação transversal Tipo A. 

 
Ilustração 02: Detalhes da ondulação transversal Tipo B. 

A colocação de ondulação transversal na via só será admitida se acompanhada da devida sinalização 

viária, constituída no mínimo de: 

 Placa com o sinal R-19 - “Velocidade Máxima Permitida”, regulamentando a velocidade em 

30 km/h, quando se utilizar a ondulação TIPO A, e em 20 km/h, quando se utilizar a ondulação 

transversal TIPO B, sempre antecedendo o dispositivo; 

 Placa com o sinal de advertência A-18 - “Saliência ou Lombada”, antes da ondulação 

transversal, colocada de acordo com os critérios estabelecidos pelo Manual Brasileiro de Sinalização 

de Trânsito - Volume II - Sinalização Vertical de Advertência, do CONTRAN; 

 Placa com o sinal de advertência A-18 – “Saliência ou Lombada” com seta de posição, 

colocada junto à ondulação, de acordo com os critérios estabelecidos pelo Manual Brasileiro de 

Sinalização de Trânsito - Volume II - Sinalização Vertical de Advertência, do CONTRAN; 

 Marcas oblíquas, inclinadas, no sentido horário, a 45º em relação à seção transversal da via, 

intercalada nas cores preta e amarela, com largura mínima de 0,25m pintadas na cor amarela e 

espaçadas de no máximo de 0,50 m, alternadamente, sobre o dispositivo. 

Durante a fase de construção da ondulação transversal deve ser implantada sinalização viária 

apropriada, advertindo sobre sua localização. A implantação de ondulação transversal próxima a interseções 

deve respeitar uma distância mínima de 15 m do alinhamento do meio-fio ou linha de bordo da via 

transversal. 
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6. EXECUÇÃO DAS FAIXAS ELEVADAS (LOMBOFAIXAS) 

Serão executadas Faixas Elevadas (lombofaixas) nas vias públicas do município, obedecendo os 

critérios estabelecidos pela Resolução do Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN sob n.º 738, de 06 de 

setembro de 2018, a qual estabelece os padrões e critérios para a instalação de travessia elevada para 

pedestres em vias públicas. 

As faixas elevadas serão executadas considerando a necessidade de melhoria das condições de 

acessibilidade, conforto e segurança na circulação e travessia de pedestres em determinadas áreas 

residenciais e trechos de vias a elas pertencentes, assim como, em terminais de transporte coletivo, em 

locais de aglomeração ou entrada de área de pedestres, mediante solicitação do município e com a devida 

autorização expressa do órgão ou entidade executivo de trânsito com circunscrição sobre a via. 

A faixa elevada para travessia de pedestres não deve ser utilizada como dispositivo isolado, mas em 

conjunto com outras medidas que garantam que os veículos se aproximem numa velocidade segura da 

travessia, tais como: o controle da velocidade por equipamentos, alterações geométricas, a diminuição da 

largura da via, a imposição de circulação com trajetória sinuosa e outras. 

Para execução das lombofaixas será realizada a locação da mesma sobre a via, conforme solicitação da 

Fiscalização, seguida do recorte do pavimento asfáltico e escavação manual do terreno até o nível de 10cm 

abaixo do pavimento na extensão de execução das rampas de acesso. Deverá ser realizada a compactação 

com o compactador de solos a percussão, para recebimento do concreto. Deverá ser utilizadas formas de 

madeira ou metálicas para controle da seção de projeto, espaçadas a cada 2,00m no sentido longitudinal ao 

eixo da lombofaixa. Será executado um lastro de brita graduada sobre o pavimento asfáltico não recortado 

(base da lombofaixa para travessia dos pedestres) na espessura de até 5cm, de forma que após a 

concretagem possua elevação máxima de 15cm, conforme regulamenta a Resolução do CONTRAN. A 

espessura do concreto da lombofaixa deverá ser de 10cm em toda a sua extensão, com utilização de tela de 

aço soldada nervurada, com diâmetro do fio de 4,2 mm e espaçamento da malha de 10x10cm. Apenas nas 

duas rampas de acesso a seção transversal ao eixo longitudinal da faixa elevada terá formato trapezoidal, 

com menor altura de 10cm e maior altura de até 25cm. O concreto utilizado deverá ser usinado com 

resistência de 30Mpa, adensado com vibrador de imersão, após realizado o desempenamento com sarrafo e 

acabamento de forma a deixar a superfície regular e uniforme, para recebimento da pintura com tinta à base 

de resina acrílica para sinalização horizontal viária conforme NBR 11862 e manual do CONTRAN. Todo o 

material resultante do serviço de corte do pavimento e escavações deverá ser destinado ao bota fora pela 

Contratada. 
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A faixa elevada para travessia de pedestres deve atender ao projeto-tipo constante do ANEXO I da 

Resolução e apresentar as seguintes dimensões: 

 Comprimento da plataforma: igual à largura da pista, garantidas as condições de drenagem 

superficial. O sistema de drenagem deve ser feito de forma a garantir a continuidade de circulação dos 

pedestres, sem obstáculos e riscos à sua segurança; 

 Largura da plataforma (L1): no mínimo 5,0m e no máximo 7,0m, garantidas as condições de 

drenagem superficial; 

 Rampas: o seu comprimento deve ser igual ao da plataforma. A sua largura (L2) deve ser 

calculada de acordo com a altura da faixa elevada, com inclinação entre 5% e 10% a ser estabelecida 

por estudos de engenharia, em função da velocidade e composição do tráfego; 

 Altura (H): deve ser igual à altura da calçada, desde que não ultrapasse 15,0cm. Em locais em 

que a calçada tenha altura superior a 15,0cm, a concordância entre o nível da faixa elevada e o da 

calçada deve ser feita por meio de rebaixamento da calçada, conforme estabelecido na norma ABNT 

NBR 9050. 

 
Ilustração 03: Detalhes da Faixa Elevada. 
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A implantação de travessia elevada para pedestres deve ser acompanhada da devida sinalização, 

contendo, no mínimo: 

 Sinal de Regulamentação R-19 - “Velocidade máxima permitida”, limitando a velocidade em 

até 30 km/h, sempre antecedendo a travessia, devendo a redução de velocidade da via ser gradativa, 

conforme critérios estabelecidos no Volume I – Sinalização Vertical de Regulamentação, do Manual 

Brasileiro de Sinalização de Trânsito, do Contran; 

 Sinais de advertência A-18 – “Saliência ou lombada” antecedendo o dispositivo e junto a ele, 

e A-32b - “Passagem sinalizada de pedestres” ou A-33b - “Passagem sinalizada de escolares” nas 

proximidades das escolas, acrescidos de seta como informação complementar, conforme estabelecido 

na Resolução. 

 Demarcação em forma de triângulo, na cor branca, sobre o piso da rampa de acesso da 

travessia elevada, conforme Anexos da Resolução. Para garantir o contraste, o piso da rampa deve ser 

pintado de preto; 

 Demarcação de faixa de pedestres do tipo “zebrada” com largura (L3) entre 4,0m e 6,0m na 

plataforma da travessia elevada, conforme critérios estabelecidos no Volume IV – Sinalização 

Horizontal, do Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito do Contran, admitindo-se largura superior, 

caso seja necessário; 

 A área da calçada próxima ao meio-fio deve ser sinalizada com piso tátil, de acordo com a 

norma ABNT NBR 9050, conforme mostrado no Anexo I da presente Resolução; 

 Linha de retenção junto a travessia elevada semaforizada, a ser implantada de acordo com o 

disposto no Volume IV - Sinalização Horizontal, do Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito do 

Contran, respeitada distância mínima de 1,60 m antes do início da rampa. 

Durante a fase de construção da travessia elevada deve ser implantada sinalização viária apropriada, 

advertindo sobre sua localização. 

7. EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO 

Serão executados os serviços de recapeamento e recomposição da pavimentação asfáltica nos trechos 

onde, para a execução dos demais dispositivos previstos neste memorial, se tornem necessárias essas 

intervenções. 

40



 

 

 

ESTADO DA BAHIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES 

CNPJ: 04.214.419/0001-05 

_______________________________________________________________________________________ 
Rua José Ramos de Anchieta, nº 187, Jardim Primavera, Fone: 77 3628-9000. Luís Eduardo Magalhães-BA 

e-mail: prefeitura@pmlem.ba.gov.br – CEP 47.850-000. Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão. 

 

P
ág

in
a1

2
 

Deverá ser realizado o preparo da base antes do recebimento do revestimento asfáltico, consistindo 

nos serviços necessários para que a base assuma a forma definida pelos alinhamentos, perfis, dimensões e 

seção transversal típica das vias já estabelecidas. 

Nos serviços de recomposição da pavimentação será necessária a execução da imprimação 

impermeabilizante betuminosa, com aplicação de material betuminoso de baixa viscosidade, o asfalto diluído 

CM-30, diretamente sobre a superfície previamente preparada da base constituída de solo estabilizado, que 

irá receber um revestimento betuminoso, objetivando conferir coesão superficial, impermeabilização e 

permitir condições de aderência entre esta e o revestimento a ser executado. Deverá ser observada e 

atendida a Norma DNIT 144/2014-ES na execução deste serviço. 

Nos serviços de recapeamento da pavimentação será executada a pintura de ligação sobre o 

pavimento asfáltico existente destinada a promover a aderência entre as camadas asfálticas, com o ligante 

asfáltico RR-2C. Deverá ser observada e atendida a Norma DNIT 144/2014-ES na execução deste serviço. 

Deverá ser observada e atendida a Norma DNIT 145/2012-ES na execução deste serviço. 

Será executada a Pavimentação asfáltica com camada de rolamento em Concreto Betuminoso Usinado 

a Quente – CBUQ, mistura executada a quente, em usina apropriada, com características específicas, 

composta de agregado graduado, material de enchimento (filer) se necessário e cimento asfáltico, espalhada 

e compactada a quente. Deverá ser observada e atendida a Norma DNIT 031/2004-ES na execução deste 

serviço. 

8. EXECUÇÃO DOS CALÇAMENTOS, GUIAS E PLANTIO DE GRAMA 

Execução das guias e mini guias 

Serão executados os serviços de assentamento de meio fio pré-moldado de uso viário com dimensões 

de 100X15X13X30cm (comprimento x base inferior x base superior x altura) e também de mini guia ou meio 

fio delimitador de pavimentação de concreto pré moldado com dimensões de 100x07x25 cm (comprimento x 

largura x altura), utilizado como delimitadores de pisos diversos. 

Deverão ser executadas os devidos rebaixos das guias nos acessos às edificações, destinadas à 

transposição de veículos da via ao lote, de acordo com a legislação municipal Lei 585/2012, possuindo 

comprimento máximo de 3,50m, sendo permitido um rebaixamento de guia para cada 12,00m de testada, e 

devem estar, pelo menos, há 4,00m distantes do ponto de convergência (PC) nas esquinas. Também serão 

executados os rebaixos das guias na localização das rampas de acesso à PNE, conforme projeto, 

possibilitando que usuários de cadeira de rodas, pessoas com carrinhos de bebê e demais pedestres 
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atravessem a via com segurança e conforto, na largura de 3,00m por rampa. O controle geométrico da 

execução das obras será feito através de levantamentos topográficos, auxiliados por gabaritos para execução 

das canalizações e acessórios. 

Será feito o controle qualitativo dos dispositivos, de forma visual, avaliando-se as características de 

acabamento das obras executadas, acrescentando-se outros processos de controle, para garantir que não 

ocorra prejuízo à operação hidráulica da canalização. Da mesma forma será feito o acompanhamento das 

camadas de embasamento dos dispositivos, acabamento das obras e enchimento das valas. 

Após a execução das guias e sarjetas, os passeios e canteiros serão recompostos, apiloados e 

conformados à secção de projeto ou conforme orientação da Fiscalização. 

Execução dos calçamentos 

Os calçamentos serão executados após a finalização da execução e compactação da base. Deverá ser 

realizada a umidificação da base antes da concretagem das calçadas. Será executado piso de concreto 

usinado com fck de 20Mpa bombeado, moldado in loco, com acabamento desempenado, com largura 

variável conforme local de intervenção, com espessura acabada de 06cm, sendo observadas as declividade 

estipuladas. 

Após a concretagem das calçadas será realizado o acabamento da superfície com polimento mecânico 

através de máquina acabadora de superfície de concreto, de forma a manter a superfície lisa e uniforme para 

recebimento de pintura. Serão executadas ainda as juntas de dilatação com disco de corte diamantado, 

sendo dispostas nos sentidos longitudinal e transversal do eixo principal a cada 1,00m de distância, com 

espessura da junta de 3mm e profundidade mínima de 30mm. 

Deverá ser realizado os ensaios e testes de controle tecnológico do concreto empregado, conforme 

parâmetros das normatizações vigentes, sendo os resultados obtidos entregues à Fiscalização antes de cada 

medição realizada. 

Serão também executados calçamentos com blocos retangulares de concreto pré moldados com 

acabamento liso (vibrado), dimensão de 20x10cm e com espessura de 6cm, cuja estrutura é composta por 

uma camada base com lastro de areia e pó de brita, seguida por camada de revestimento constituída por 

peças de concreto justapostas sem uma camada de assentamento e cujas juntas entre as peças são 

preenchidas por material de rejuntamento com pó de brita, sendo o intertravamento do sistema 

proporcionado pelas contenções laterais com as guias ou mini guias. As normativas a serem consideradas 

neste serviço são a ABNT NBR 9781:2013 – Peças de concreto para pavimentação — Especificação e métodos 

de ensaio e a ABNT NBR 15953:2011 – Pavimento intertravado com peças de concreto — Execução. 
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Execução do piso tátil 

Os pisos devem ter superfície regular, firme, estável e antiderrapante sob qualquer condição, que não 

provoque trepidação em dispositivos com rodas (cadeiras de rodas ou carrinhos de bebê). Admite-se 

inclinação transversal da superfície até 3% para pisos externos e inclinação longitudinal máxima de 5%. O 

piso tátil deverá ser locado nas calçadas executadas conforme projeto de urbanização de cada intervenção, 

atendendo as normativas de acessibilidade. 

O Piso Tátil Direcional terá dimensão de 25x25cm de concreto, na cor azul, devendo ser utilizado como 

guia de caminhamento ao longo do eixo das calçadas. 

O Piso Tátil de Alerta terá dimensão de 25x25cm de concreto, na cor vermelha, deve ser utilizado para 

sinalizar situações que envolvem risco de segurança. Ele deve ser cromodiferenciado ou deve estar associado 

à faixa de cor contrastante com o piso adjacente, conforme a NBR 9050. 

Plantio de grama 

Será executado o plantio de grama nas faixas de serviço das calçadas públicas executadas e ainda nas 

laterais dos calçamentos contínuos executados em áreas verdes como forma de proteção da camada de base 

do pavimento contra processos erosivos. 

9. SINALIZAÇÃO E PINTURAS 

Execução dos serviços de pintura 

Serão realizadas pinturas dos meios fios executados e/ou existentes com cal hidratada na cor branca 

em duas demãos, e ainda a pintura de calçamentos novos e/ou existentes. 

As superfícies que receberão pintura deverão se apresentar firmes, curadas no caso de concretagens 

novas, sem partículas soltas e completamente secas, isentas de graxas, óleos, poeira, mofo, etc. 

A tinta utilizada para os pisos de concreto será a acrílica Premium para piso, e ainda a tinta à base de 

resina acrílica para sinalização horizontal viária conforme NBR 11862, de acordo com especificações do 

projeto urbanístico de cada intervenção. 

A pintura dos calçamentos devem ser, quando da escolha da tinta e quando do início do serviço, 

submetidas a aprovação da Fiscalização que autorizará a sua continuidade. 

10. LIMPEZA E ENTREGA DOS SERVIÇOS 

A Contratada deverá ao longo da obra procurar manter os locais da obra organizados e limpos.  

43



 

 

 

ESTADO DA BAHIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES 

CNPJ: 04.214.419/0001-05 

_______________________________________________________________________________________ 
Rua José Ramos de Anchieta, nº 187, Jardim Primavera, Fone: 77 3628-9000. Luís Eduardo Magalhães-BA 

e-mail: prefeitura@pmlem.ba.gov.br – CEP 47.850-000. Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão. 

 

P
ág

in
a1

5
 

Concluídos os serviços em cada área, estas deverão ser limpas para facilitar a verificação por parte da 

Fiscalização.  

O entulho e restos de materiais deverão ser totalmente removidos ao final da obra. 

NOTA: Caso a Fiscalização detecte uso de materiais de baixa qualidade ou má execução dos serviços, 

a mesma poderá exigir que a Contratante refaça o serviço de modo que tanto o aspecto quanto a 

durabilidade da obra sejam verificadas pela Fiscalização. 

Luís Eduardo Magalhães/Ba, 18 de março de 2021. 

 
 

Everton Teles 
Analista de Processos - Engenheiro Civil 

Matrícula 8011 

44



ONDULAÇÃO TRANSVERSAL TIPO A:

a) L (Largura) igual à da pista, mantendo-se as condições de drenagem superficial;

b) C (Comprimento): 3,70 m;

c) H (Altura): 0,08m < ≤ h ≤ 0,10m

ONDULAÇÃO TRANSVERSAL TIPO B:

a) L (largura): igual à da pista, mantendo-se as condições de drenagem superficial;

b) C (Comprimento): 1,50m;

c) H (altura): 0,06m ≤ h ≤ 0,08m.
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 Prefeitura Municipal de Luís Eduardo Magalhães

CNPJ: 04.214.419/0001-05 

Obra

Execução de Calçadas, Lombadas, Lombofaixas e Sinalização em Vias do 

Município de Luís Eduardo Magalhães-R01

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 

com BDI

Total Peso (%)

 1 Administração Local 31.258,47 1,69 %

 1.1  040 Próprio EQUIPE DE ADMINISTRAÇÃO DE OBRA_01 UNIT. 1 25.621,70 31.258,47 31.258,47 1,69 %

 2 Serviços Preliminares 122.353,30 6,61 %

 2.1  016500 SBC PLACA DE RESPONSABILIDADE TECNICA EM OBRAS m² 19,2 332,24 405,33 7.782,33 0,42 %

 2.2  98524 SINAPI LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM 

ENXADA.AF_05/2018

m² 3750 2,93 3,57 13.387,50 0,72 %

 2.3  038 Próprio LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA 

VEGETAL COM ESPESSURA DE 10 A 20CM, UTILIZANDO MINI 

ESCAVADEIRA E MINI CARREGADEIRA

m² 3750 1,95 2,37 8.887,50 0,48 %

 2.4  99814 SINAPI LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 m² 1500 1,56 1,90 2.850,00 0,15 %

 2.5  21 ORSE Demolição de meio-fio granítico ou pre-moldado m 200 7,81 9,52 1.904,00 0,10 %

 2.6  98532 SINAPI PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 

0,20 M.AF_05/2018

UN 150 83,82 102,26 15.339,00 0,83 %

 2.7  98533 SINAPI PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU 

IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018

UN 150 234,62 286,23 42.934,50 2,32 %

 2.8  98529 SINAPI CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO 

MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018

UN 60 63,28 77,20 4.632,00 0,25 %

 2.9  98526 SINAPI REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM 

DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018

UN 60 69,83 85,19 5.111,40 0,28 %

 2.10  95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 8970 1,50 1,83 16.415,10 0,89 %

 2.11  9346 ORSE Levantamento topográfico planimétrico cadastral m² 8885,63 0,29 0,35 3.109,97 0,17 %

 3 Movimentação de terra 58.723,12 3,17 %

 3.1  100577 SINAPI REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 

PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019

m² 3750 0,80 0,97 3.637,50 0,20 %

 3.2  96385 SINAPI EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO 

PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, 

CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

m³ 1312,5 8,48 10,34 13.571,25 0,73 %

Orçamento Sintética

Bancos B.D.I. Encargos Sociais

SINAPI - 01/2021 - Bahia

SBC - 03/2021 - Bahia

SICRO3 - 10/2020 - Bahia

ORSE - 12/2020 - Sergipe

SEINFRA - 026 - Ceará

CPOS - 03/2021 - São 

 22,0% Não Desonerado:  0,00%

 Rua José Ramos de Anchieta  - Jardim Primavera - Luís Eduardo Magalhães / BA 
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 Prefeitura Municipal de Luís Eduardo Magalhães

CNPJ: 04.214.419/0001-05 

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 

com BDI

Total Peso (%)

 3.3  00006079 SINAPI ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, 

SEM TRANSPORTE)

m³ 1312,5 10,93 13,33 17.495,62 0,95 %

 3.4  95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 13125 1,50 1,83 24.018,75 1,30 %

 4 Lombadas, Lombofaixas e Pavimentação Asfáltica 897.776,28 48,53 %

 4.1  039 Próprio Ondulação Transversal - lombada TIPO A (C (Comprimento) = 3,70m E H 

(Altura) = 0,1m

M 342 405,47 494,67 169.177,14 9,15 %

 4.2  036 Próprio Ondulação Transversal - lombada TIPO B (C (Comprimento) = 1,50m E H 

(Altura) = 0,08m

M 1710 159,61 194,72 332.971,20 18,00 %

 4.3  035 Próprio Lombofaixas - travessia elevada para pedestres em vias públicas m² 2880 103,73 126,55 364.464,00 19,70 %

 4.4  96401 SINAPI EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019 m² 150 6,73 8,21 1.231,50 0,07 %

 4.5  96402 SINAPI EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. 

AF_11/2019

m² 600 1,97 2,40 1.440,00 0,08 %

 4.6  95990 SINAPI CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO 

BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, 

COM ESPESSURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017

m³ 22,5 992,45 1.210,78 27.242,55 1,47 %

 4.7  93176 SINAPI TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM 

CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS 

MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016

TXKM 434,25 0,52 0,63 273,57 0,01 %

 4.8  93177 SINAPI TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM 

CAPACIDADE DE 20000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS 

MÉDIAS DE TRANSPORTE IGUAL OU INFERIOR A 100 KM. AF_02/2016

TXKM 432 1,86 2,26 976,32 0,05 %

 5 Meio fio, Calçamento, Estruturas de Concreto Armado e Plantio de Grama 613.565,56 33,17 %

 5.1  94273 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 

X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 2000 41,54 50,67 101.340,00 5,48 %

 5.2  025 Próprio MINI GUIA OU MEIO FIO DELIMITADOR DE PAVIMENTAÇÃO DE 

CONCRETO PRÉ MOLDADO 20MPa, COM REJUNTAMENTO, DIMENSÕES 

100X07X25 CM (COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA), UTILIZADO COMO 

DELIMITADORES DE PISOS DIVERSOS

m 2000 19,72 24,05 48.100,00 2,60 %

 5.3  037 Próprio Calçada de concreto usinado com espessura de 6,00cm, FCK 20 MPa, 

molddado in loco, incluso bombeamento, juntas de dilatação e polimento da 

superfície

m² 5000 46,92 57,24 286.200,00 15,47 %

 5.4  93679 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015

m² 500 66,97 81,70 40.850,00 2,21 %

 Rua José Ramos de Anchieta  - Jardim Primavera - Luís Eduardo Magalhães / BA 
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 Prefeitura Municipal de Luís Eduardo Magalhães

CNPJ: 04.214.419/0001-05 

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 

com BDI

Total Peso (%)

 5.5  92396 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. 

AF_12/2015

m² 500 61,02 74,44 37.220,00 2,01 %

 5.6  95955 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS 

DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, FCK = 25 MPA.

m³ 5,63 2.774,74 3.385,18 19.058,56 1,03 %

 5.7  7324 ORSE Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, 

dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, 

exclusive regularização de base

m² 550 87,00 106,14 58.377,00 3,16 %

 5.8  98504 SINAPI PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 m² 2000 9,19 11,21 22.420,00 1,21 %

 6 Sinalização e Pintura 126.190,17 6,82 %

 6.1  84665 SINAPI PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO 

CIMENTADO

m² 513 22,70 27,69 14.204,97 0,77 %

 6.2  74245/001 SINAPI PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS m² 5000 15,36 18,73 93.650,00 5,06 %

 6.3  83693 SINAPI CAIACAO EM MEIO FIO m² 3440 4,37 5,33 18.335,20 0,99 %

Total Geral 1.849.866,90

_______________________________________________________________

Everton Teles da Silva

Analista de processos - Engenheiro Civil

Total sem BDI 1.516.492,12

Total do BDI 333.374,78
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 Prefeitura Municipal de Luís Eduardo Magalhães

CNPJ: 04.214.419/0001-05 

Obra Bancos

Execução de Calçadas, Lombadas, Lombofaixas e Sinalização em Vias do 

Município de Luís Eduardo Magalhães-R01

SINAPI - 01/2021 - Bahia

SBC - 03/2021 - Bahia

SICRO3 - 10/2020 - Bahia

ORSE - 12/2020 - Sergipe

SEINFRA - 026 - Ceará

CPOS - 03/2021 - São Paulo

Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor  Unit Total Peso (%) Peso 

Acumulado (%)

 035 Próprio Lombofaixas - travessia elevada para pedestres em vias públicas PAVI - PAVIMENTAÇÃO m²  2.880,0  126,55  364.464,00  19,70  19,70

 036 Próprio Ondulação Transversal - lombada TIPO B (C (Comprimento) = 1,50m E H (Altura) 

= 0,08m

PAVI - PAVIMENTAÇÃO M  1.710,0  194,72  332.971,20  18,00  37,70

 037 Próprio Calçada de concreto usinado com espessura de 6,00cm, FCK 20 MPa, molddado 

in loco, incluso bombeamento, juntas de dilatação e polimento da superfície

URBA - URBANIZAÇÃO m²  5.000,0  57,24  286.200,00  15,47  53,17

 039 Próprio Ondulação Transversal - lombada TIPO A (C (Comprimento) = 3,70m E H (Altura) 

= 0,1m

PAVI - PAVIMENTAÇÃO M  342,0  494,67  169.177,14  9,15  62,32

 94273 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 

ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

DROP - DRENAGEM/OBRAS DE 

CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E 

CAIXAS

M  2.000,0  50,67  101.340,00  5,48  67,80

 74245/001 SINAPI PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS PINT - PINTURAS m²  5.000,0  18,73  93.650,00  5,06  72,86

 7324 ORSE Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, 

dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, 

exclusive regularização de base

Azulejos e Cerâmicas m²  550,0  106,14  58.377,00  3,16  76,02

 025 Próprio MINI GUIA OU MEIO FIO DELIMITADOR DE PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO 

PRÉ MOLDADO 20MPa, COM REJUNTAMENTO, DIMENSÕES 100X07X25 CM 

(COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA), UTILIZADO COMO 

DELIMITADORES DE PISOS DIVERSOS

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS 

E PECAS

m  2.000,0  24,05  48.100,00  2,60  78,62

 98533 SINAPI PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU 

IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018

URBA - URBANIZAÇÃO UN  150,0  286,23  42.934,50  2,32  80,94

 93679 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015

PAVI - PAVIMENTAÇÃO m²  500,0  81,70  40.850,00  2,21  83,14

 95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E 

DESCARGAS

M3XKM  22.095,0  1,83  40.433,85  2,19  85,33

 92396 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. 

AF_12/2015

PAVI - PAVIMENTAÇÃO m²  500,0  74,44  37.220,00  2,01  87,34

 040 Próprio EQUIPE DE ADMINISTRAÇÃO DE OBRA_01 SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS UNIT.  1,0  31.258,47  31.258,47  1,69  89,03

 95990 SINAPI CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO 

BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, 

COM ESPESSURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017

PAVI - PAVIMENTAÇÃO m³  22,5  1.210,78  27.242,55  1,47  90,50

 98504 SINAPI PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 URBA - URBANIZAÇÃO m²  2.000,0  11,21  22.420,00  1,21  91,72

 95955 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS 

DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, FCK = 25 MPA.

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS m³  5,63  3.385,18  19.058,56  1,03  92,75

B.D.I. Encargos Sociais

 22,0% Não Desonerado:  0,00%

Curva ABC de Serviços
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 83693 SINAPI CAIACAO EM MEIO FIO PAVI - PAVIMENTAÇÃO m²  3.440,0  5,33  18.335,20  0,99  93,74

 98532 SINAPI PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 

0,20 M.AF_05/2018

URBA - URBANIZAÇÃO UN  150,0  102,26  15.339,00  0,83  94,57

 84665 SINAPI PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO PINT - PINTURAS m²  513,0  27,69  14.204,97  0,77  95,34

 96385 SINAPI EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO 

PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, 

CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA m³  1.312,5  10,34  13.571,25  0,73  96,07

 98524 SINAPI LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM 

ENXADA.AF_05/2018

URBA - URBANIZAÇÃO m²  3.750,0  3,57  13.387,50  0,72  96,79

 038 Próprio LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA 

VEGETAL COM ESPESSURA DE 10 A 20CM, UTILIZANDO MINI 

ESCAVADEIRA E MINI CARREGADEIRA

SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES m²  3.750,0  2,37  8.887,50  0,48  97,27

 016500 SBC PLACA DE RESPONSABILIDADE TECNICA EM OBRAS 16 m²  19,2  405,33  7.782,33  0,42  97,69

 98526 SINAPI REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM 

DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018

URBA - URBANIZAÇÃO UN  60,0  85,19  5.111,40  0,28  97,97

 98529 SINAPI CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO 

MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018

URBA - URBANIZAÇÃO UN  60,0  77,20  4.632,00  0,25  98,22

 100577 SINAPI REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 

PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019

PAVI - PAVIMENTAÇÃO m²  3.750,0  0,97  3.637,50  0,20  98,42

 9346 ORSE Levantamento topográfico planimétrico cadastral Locação de Serviços de Terraplenagem 

e Acompanhamento Topográfico da 

m²  8.885,63  0,35  3.109,97  0,17  98,59

 99814 SINAPI LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS m²  1.500,0  1,90  2.850,00  0,15  98,74

 21 ORSE Demolição de meio-fio granítico ou pre-moldado Demolições / Remoções m  200,0  9,52  1.904,00  0,10  98,84

 96402 SINAPI EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. 

AF_11/2019

PAVI - PAVIMENTAÇÃO m²  600,0  2,40  1.440,00  0,08  98,92

 96401 SINAPI EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019 PAVI - PAVIMENTAÇÃO m²  150,0  8,21  1.231,50  0,07  98,99

 93177 SINAPI TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM 

CAPACIDADE DE 20000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS 

MÉDIAS DE TRANSPORTE IGUAL OU INFERIOR A 100 KM. AF_02/2016

TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E 

DESCARGAS

TXKM  432,0  2,26  976,32  0,05  99,04

 93176 SINAPI TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM 

CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS 

MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016

TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E 

DESCARGAS

TXKM  434,25  0,63  273,57  0,01  99,05

Total Geral 1.849.866,90

_______________________________________________________________

Everton Teles da Silva

Analista de processos - Engenheiro Civil

Total sem BDI 1.516.492,12

Total do BDI 333.374,78
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 1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  040 Próprio EQUIPE DE ADMINISTRAÇÃO DE OBRA_01 UNIT. 1,0000000 25.621,70 25.621,70

Composição 

Auxiliar

 90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 30,0000000 93,07 2.792,10

Composição 

Auxiliar

 90780 SINAPI MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 120,0000000 43,38 5.205,60

Composição 

Auxiliar

 90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 480,0000000 29,14 13.987,20

Composição 

Auxiliar

 90781 SINAPI TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 80,0000000 31,79 2.543,20

Composição 

Auxiliar

 88253 SINAPI AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 80,0000000 13,67 1.093,60

MO sem LS => 24.418,20 LS => 0,00 MO com LS => 24.418,20

Valor do BDI => 5.636,77 31.258,47

 2.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  038 Próprio LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA 

VEGETAL COM ESPESSURA DE 10 A 20CM, UTILIZANDO MINI 

ESCAVADEIRA E MINI CARREGADEIRA

m² 1,0000000 1,95 1,95

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0150000 17,31 0,25

Composição 

Auxiliar

 90692 SINAPI MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, 

CAPACIDADE NOMINAL DE OPERAÇÃO DE 646 KG - CHP DIURNO. 

AF_06/2015

CHP 0,0150000 113,80 1,70

MO sem LS => 0,60 LS => 0,00 MO com LS => 0,60

Valor do BDI => 0,42 2,37

 4.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  039 Próprio Ondulação Transversal - lombada TIPO A (C (Comprimento) = 3,70m E H 

(Altura) = 0,1m

M 1,0000000 405,47 405,47

Composição 

Auxiliar

 91283 SINAPI CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA 

DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA 

CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. 

AF_08/2015

CHP 0,1000000 17,81 1,78

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000000 17,31 5,19

Tipo

PAVI - PAVIMENTAÇÃO

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

SERP - SERVIÇOS 

PRELIMINARES

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Tipo

SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Composições Analíticas com Preço Unitário Bancos B.D.I. Encargos Sociais

Execução de Calçadas, Lombadas, Lombofaixas e Sinalização em Vias do Município de 

Luís Eduardo Magalhães-R01

SINAPI - 01/2021 - Bahia

SBC - 03/2021 - Bahia

SICRO3 - 10/2020 - Bahia

ORSE - 12/2020 - Sergipe

SEINFRA - 026 - Ceará

CPOS - 03/2021 - São Paulo

 22,0% Não Desonerado:  0,00%
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Composição 

Auxiliar

 93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 

1,30 M. AF_03/2016

m³ 0,2960000 68,47 20,26

Composição 

Auxiliar

 97083 SINAPI COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM 

COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2017

m² 3,7000000 2,81 10,39

Composição 

Auxiliar

 96542 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 

4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

m² 0,3618600 79,20 28,65

Composição 

Auxiliar

 97094 SINAPI CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA, 

PARA ESPESSURA DE 10 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_09/2017

m³ 0,5428000 457,15 248,14

Composição 

Auxiliar

 97914 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 3,7000000 1,87 6,91

Composição 

Auxiliar

 84665 SINAPI PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO 

CIMENTADO

m² 3,7072000 22,70 84,15

MO sem LS => 93,26 LS => 0,00 MO com LS => 93,26

Valor do BDI => 89,20 494,67

 4.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  036 Próprio Ondulação Transversal - lombada TIPO B (C (Comprimento) = 1,50m E H 

(Altura) = 0,08m

M 1,0000000 159,61 159,61

Composição 

Auxiliar

 91283 SINAPI CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA 

DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA 

CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. 

AF_08/2015

CHP 0,1000000 17,81 1,78

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000 17,31 3,46

Composição 

Auxiliar

 93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 

1,30 M. AF_03/2016

m³ 0,1500000 68,47 10,27

Composição 

Auxiliar

 97083 SINAPI COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM 

COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2017

m² 1,5000000 2,81 4,21

Composição 

Auxiliar

 96542 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 

4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

m² 0,1334600 79,20 10,57

Composição 

Auxiliar

 97094 SINAPI CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA, 

PARA ESPESSURA DE 10 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_09/2017

m³ 0,2002000 457,15 91,52

Composição 

Auxiliar

 97914 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 1,8750000 1,87 3,50

Composição 

Auxiliar

 84665 SINAPI PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO 

CIMENTADO

m² 1,5114000 22,70 34,30

MO sem LS => 39,34 LS => 0,00 MO com LS => 39,34

Valor do BDI => 35,11 194,72

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

TRAN - TRANSPORTES, CARGAS 

E DESCARGAS

PINT - PINTURAS

Valor com BDI =>

Observação

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

Valor com BDI =>

Observação

Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito DO CONSELHO NACIONAL DE TRÂNSITO-CONTRAN

Tipo

PAVI - PAVIMENTAÇÃO

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

TRAN - TRANSPORTES, CARGAS 

E DESCARGAS

PINT - PINTURAS

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA
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 4.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  035 Próprio Lombofaixas - travessia elevada para pedestres em vias públicas m² 1,0000000 103,73 103,73

Composição 

Auxiliar

 91283 SINAPI CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA 

DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA 

CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. 

AF_08/2015

CHP 0,0156250 17,81 0,27

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0520800 17,31 0,90

Composição 

Auxiliar

 93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 

1,30 M. AF_03/2016

m³ 0,0187500 68,47 1,28

Composição 

Auxiliar

 97083 SINAPI COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM 

COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2017

m² 0,3750000 2,81 1,05

Composição 

Auxiliar

 96542 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 

4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

m² 0,0375000 79,20 2,97

Composição 

Auxiliar

 97094 SINAPI CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA, 

PARA ESPESSURA DE 10 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_09/2017

m³ 0,1000000 457,15 45,71

Composição 

Auxiliar

 96396 SINAPI EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA 

PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E 

TRANSPORTE. AF_11/2019

m³ 0,0312500 115,26 3,60

Composição 

Auxiliar

 97914 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 0,2083300 1,87 0,38

Composição 

Auxiliar

 84665 SINAPI PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO 

CIMENTADO

m² 1,0000000 22,70 22,70

Insumo  00007155 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), 

DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA 

MALHA = 10  X 10 CM

m² 1,0000000 23,63 23,63

Insumo  00009836 SINAPI TUBO PVC  SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO  PREDIAL (NBR 

5688)

M 0,1041660 12,00 1,24

MO sem LS => 17,73 LS => 0,00 MO com LS => 17,73

Valor do BDI => 22,82 126,55

 5.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  025 Próprio MINI GUIA OU MEIO FIO DELIMITADOR DE PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO 

PRÉ MOLDADO 20MPa, COM REJUNTAMENTO, DIMENSÕES 100X07X25 CM 

(COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA), UTILIZADO COMO 

DELIMITADORES DE PISOS DIVERSOS

m 1,0000000 19,72 19,72

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1800000 24,45 4,40

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000000 17,31 5,19SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Observação

De acordo com RESOLUÇÃO Nº 738, DE 6 DE SETEMBRO DE 2018, que Estabelece os padrões e critérios para a instalação de travessia elevada para pedestres em vias públicas.

Tipo

ASTU - ASSENTAMENTO DE 

TUBOS E PECAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

TRAN - TRANSPORTES, CARGAS 

E DESCARGAS

PINT - PINTURAS

Material

Material

Valor com BDI =>

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

PAVI - PAVIMENTAÇÃO

Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito DO CONSELHO NACIONAL DE TRÂNSITO-CONTRAN

Tipo

PAVI - PAVIMENTAÇÃO

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
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Composição 

Auxiliar

 88631 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 

ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019

m³ 0,0012000 515,77 0,61

Composição 

Auxiliar

 73964/006 SINAPI REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL m³ 0,0150000 51,93 0,77

Insumo  00000263 Próprio MINI GUIA OU MEIO FIO DELIMITADOR DE PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO 

PRÉ MOLDADO, DIMENSÕES 100X07X25 CM (COMPRIMENTO X LARGURA 

X ALTURA)

M 1,0000000 8,75 8,75

MO sem LS => 7,05 LS => 0,00 MO com LS => 7,05

Valor do BDI => 4,33 24,05

 5.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  037 Próprio Calçada de concreto usinado com espessura de 6,00cm, FCK 20 MPa, molddado 

in loco, incluso bombeamento, juntas de dilatação e polimento da superfície

m² 1,0000000 46,92 46,92

Composição 

Auxiliar

 94991 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016

m³ 0,0600000 523,63 31,41

Composição 

Auxiliar

 97083 SINAPI COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM 

COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2017

m² 1,0000000 2,81 2,81

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0800000 17,31 1,38

Composição 

Auxiliar

 91283 SINAPI CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA 

DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA 

CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. 

AF_08/2015

CHP 0,0800000 17,81 1,42

Composição 

Auxiliar

 129 ORSE Bombeamento de concreto m³ 0,0600000 36,96 2,21

Composição 

Auxiliar

 3641 ORSE Acabamento de superfície de piso de concreto com polimento mecânico com 

acabadora simples - Rev 02

m² 1,0000000 3,38 3,38

Insumo  00013887 SINAPI DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, 

DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1 " (14 X 1 ")

UN 0,0080000 539,80 4,31

MO sem LS => 9,77 LS => 0,00 MO com LS => 9,77

Valor do BDI => 10,32 57,24

Total Geral 1.849.866,90

_______________________________________________________________

Everton Teles da Silva

Analista de processos - Engenheiro Civil

Total sem BDI 1.516.492,12

Total do BDI 333.374,78

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Concreto Simples

Pavimentações Externas

Equipamento

Valor com BDI =>

Tipo

URBA - URBANIZAÇÃO

PISO - PISOS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

Equipamento

Valor com BDI =>
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Obra Bancos

Execução de Calçadas, Lombadas, 

Lombofaixas e Sinalização em Vias do 

Município de Luís Eduardo Magalhães-R01

SINAPI - 01/2021 - Bahia

SBC - 03/2021 - Bahia

SICRO3 - 10/2020 - 

Bahia

ORSE - 12/2020 - 

Sergipe

SEINFRA - 026 - Ceará

CPOS - 03/2021 - São 

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS

 1 Administração Local  100,00%

 31.258,47

 6,00%

 1.875,51

 10,00%

 3.125,85

 14,00%

 4.376,19

 15,00%

 4.688,77

 15,00%

 4.688,77

 15,00%

 4.688,77

 14,00%

 4.376,19

 11,00%

 3.438,43

 2 Serviços Preliminares  100,00%

 122.353,30

 15,00%

 18.353,00

 15,00%

 18.353,00

 15,00%

 18.353,00

 15,00%

 18.353,00

 15,00%

 18.353,00

 15,00%

 18.353,00

 5,00%

 6.117,67

 5,00%

 6.117,67

 3 Movimentação de terra  100,00%

 58.723,12

 15,00%

 8.808,47

 15,00%

 8.808,47

 15,00%

 8.808,47

 15,00%

 8.808,47

 15,00%

 8.808,47

 15,00%

 8.808,47

 5,00%

 2.936,16

 5,00%

 2.936,16

 4 Lombadas, Lombofaixas e Pavimentação 

Asfáltica

 100,00%

 897.776,28

 5,00%

 44.888,81

 10,00%

 89.777,63

 15,00%

 134.666,44

 15,00%

 134.666,44

 15,00%

 134.666,44

 15,00%

 134.666,44

 15,00%

 134.666,44

 10,00%

 89.777,63

 5 Meio fio, Calçamento, Estruturas de Concreto 

Armado e Plantio de Grama

 100,00%

 613.565,56

 5,00%

 30.678,28

 10,00%

 61.356,56

 15,00%

 92.034,83

 15,00%

 92.034,83

 15,00%

 92.034,83

 15,00%

 92.034,83

 15,00%

 92.034,83

 10,00%

 61.356,56

 6 Sinalização e Pintura  100,00%

 126.190,17

 5,00%

 6.309,51

 10,00%

 12.619,02

 10,00%

 12.619,02

 15,00%

 18.928,53

 15,00%

 18.928,53

 15,00%

 18.928,53

 15,00%

 18.928,53

 15,00%

 18.928,53

 6,0%  10,49%  14,64%  15,0%  15,0%  15,0%  14,0%  9,87%

 110.913,57  194.040,51  270.857,94  277.480,04  277.480,04  277.480,04  259.059,81  182.554,96

 6,0%  16,49%  31,13%  46,13%  61,13%  76,13%  90,13%  100,0%

 110.913,57  304.954,08  575.812,02  853.292,05  1.130.772,09  1.408.252,12  1.667.311,93  1.849.866,90

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado

_______________________________________________________________

Everton Teles da Silva

Analista de processos - Engenheiro Civil

B.D.I. Encargos Sociais

 22,0% Não Desonerado:  0,00%

Cronograma Físico e Financeiro
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