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EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº 036/2019 
 
 

O Município de Anitápolis, pessoa jurídica de direito público interno, 
através da Prefeitura Municipal de Anitápolis, inscrito no CNPJ sob o nº 
82.892.332/0001-92, representado neste ato pela Secretária Municipal de Agricultura, 
Turismo e Meio Ambiente, Sra. MARIA APARECIDA DE PIERI COELHO, comunica 
aos interessados que fará realizar licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS 
visando aquisição do objeto abaixo indicado. Os envelopes de proposta e 
documentação deverão ser entregues no Departamento de Licitações, localizado na 
sede deste Município – Rua Gonçalves Junior, 260, Centro, Anitápolis, SC até às 09:00 
horas do dia 29/10/2019, ou do primeiro dia útil subseqüente, para abertura, na 
hipótese de não haver expediente nesta data, ocasião em que se dará início ao 
credenciamento e à abertura dos envelopes. A presente licitação será do tipo MENOR 
PREÇO GLOBAL, sendo a EXECUÇÃO INDIRETA SOB O REGIME DE 
EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, consoante às condições estatuídas neste 
Edital, e será regida pela Lei n.º 8.666/93 e alterações posteriores e pela Lei 
Complementar nº 123, de 14.12.2006, que dispõe sobre as Micro-empresas e 
Empresas de Pequeno Porte.  
 
 
1. AQUISIÇÃO DO EDITAL 
 

1.1. O edital poderá ser obtido junto a Secretaria de Administração e Finanças, na 
sede da Prefeitura Municipal, situada na Rua Gonçalves Júnior, 260 – Centro – 
Anitápolis – SC, no horário de expediente desta Prefeitura, mediante a 
apresentação de um CD ou Pen-drive para gravação do edital e seus anexos, 
através do email: licita@anitapolis.sc.gov.br ou site do Município. 

 
2. OBJETO  
 

3.1. O objeto do presente Edital é a contratação de empresa especializada para 
fornecimento e implantação de placas de sinalização de orientação turística no 
Município de Anitápolis, nos termos do Contrato de Repasse n° 869814/2018, 
celebrado com a União Federal, representado pela Caixa Econômica Federal, 
por intermédio do Ministério do Turismo e o Município de Anitápolis, visando à 
identificação dos atrativos turísticos e a respectiva sinalização dos percursos de 
acesso, conforme especificações técnicas, quantidades, prazos e demais itens 
constantes do “Projeto de Sinalização Turística de Anitápolis/SC” (Anexo I) e 
demais anexos do presente Edital. 

 
 
3. PRAZO DE EXECUÇÃO 
 

3.1. O objeto do presente Edital deverá ser executado no período máximo de até 60 
(sessenta) dias corridos, após a assinatura da ordem de serviço decorrente 
do contrato a ser firmado com a empresa vencedora desta licitação. 

 

mailto:licita@anitapolis.sc.gov.br
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3.2. Os prazos serão em dias consecutivos, exceto quando for explicitamente 
disposto de forma diferente. 

 
3.3. Os prazos se iniciam e vencem em dia de expediente normal. 

 
3.4. Conforme art. 66, inciso I, alínea ‘d’ da Portaria Ministerial 424/2016, fica 

vedada a repactuação de metas e etapas, por se tratar de Regime Simplificado, 
de Nível I. 
 

 
4. DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS 
 

4.1. Para fazer face às despesas decorrentes desta licitação, serão utilizados 
recursos das seguintes dotações orçamentárias: 

 
11.02.23.695.0014.2.013.4.4.90.00/61 
11.02.23.695.0014.2.013.4.4.90.00/299 

 
 
5.  CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 

5.1. A presente licitação reger-se-á pelas normas da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 
1993 e legislação complementar, podendo participar todas as empresas 
estabelecidas no país, desde que satisfaçam as condições deste instrumento. 

 
5.2. Para participar desta Tomada de Preços, o licitante deverá apresentar, em 

envelopes separados, a documentação e a proposta, sendo os envelopes 
entregues no Setor de Licitação da Prefeitura Municipal de Anitápolis, na data e 
local fixados.  
 

5.3. O objeto social da empresa licitante deverá ser pertinente e compatível com o 
objeto disposto no item 2.1. 
 

5.4. Poderão participar desta licitação todas as empresas que tenham efetuado 
inscrição prévia como fornecedor de materiais e serviços (CRC) junto ao 
Município. 

 
5.5. As empresas não cadastradas ou com cadastro desatualizado ou vencido 

deverão atender ao que dispõe o artigo 22, parágrafo 2º, da Lei nº 8.666/93, 
cadastrando-se como fornecedor de materiais ou serviços até 03 (três) dias 
antes da data prevista para a abertura dos envelopes de habilitação e proposta. 
 

5.6. A empresa deve assumir inteira responsabilidade pela superveniência de fatos 
que possam impedir a sua habilitação na presente licitação e ainda pela 
autenticidade de todos os documentos que forem apresentados. 
 

5.7. A empresa deverá colocar no local dos serviços, pessoal, equipe técnica, 
equipamentos e veículos para a perfeita execução das obras/serviços. 
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5.8. É facultado aos licitantes efetuarem visita para conhecimento do local em que 
será executada a obra, em especial, para identificar o terreno onde será 
edificado a obra, as condições para instalação do canteiro de obras e o local de 
carga e descarga de materiais, não se admitindo, posteriormente, a 
alegação de desconhecimento de particularidades locais, sob qualquer 
pretexto (os interessados poderão agendar em horário de expediente e em 
dias úteis, para verificação do local). 
 

5.9. Não será admitida a participação de: 
 

5.9.1. Empresa em Consórcio. 
 

5.9.2. Empresas em recuperação extrajudicial ou judicial, ou cuja falência tenha 
sido declarada, que se encontram sob concurso de credores ou em 
dissolução ou em liquidação. 

 
5.9.3. Não poderão participar desta licitação, as empresas que tiverem contratos 

rescindidos pela Prefeitura, que tiverem seus cadastros cancelados, que 
tenham sido declaradas impedidas de se cadastrarem, licitarem ou 
contratarem com a Prefeitura, enquanto perdurar o impedimento, que 
tenham seus cadastros suspensos, que tenham sido declaradas inidôneas 
para licitar ou contratar com a Prefeitura, enquanto perdurar o motivo 
determinante da punição ou até que seja promovida a reabilitação. 
 

5.9.4. Empresas que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar 
com a Administração Pública. 
 

5.9.5.  Empresas que possuam em seu quadro societário servidor público da 
ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia 
mista. 
 

5.9.6. Empresas cujos diretores, gerentes, sócios e empregados sejam 
servidores ou dirigentes do órgão licitante, bem como membro efetivo ou 
substituto da Comissão Permanente de Licitação. 
 

5.9.7. Empresas distintas valendo-se de um único representante. 
 

5.9.8. Associações sob a forma de cooperativas. 
 

5.9.9. Empresas estrangeiras que não possuem sede, filial ou representação 
comercial no Brasil. 

 
5.10. Não poderão participar, ainda, direta ou indiretamente, da Licitação ou 

Execução dos serviços: 
 

5.10.1. Autor do projeto, básico ou executivo, pessoa física ou jurídica; 
 

5.10.2. Empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela 
elaboração do projeto básico ou executivo, ou da qual o autor do projeto 
seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por 



 

 

 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
Prefeitura Municipal de Anitápolis 
Comissão Permanente de Licitação 

 

4 

cento) do capital, com direito a voto ou controlador, responsável técnico ou 
sub contratado. 

 
5.10.3. Servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou 

responsável pela licitação. 
 
 

6. HABILITAÇÃO 
 

6.1. Para a habilitação, as empresas interessadas deverão apresentar os 
documentos a seguir apontados, em envelope indevassável, separado e distinto 
das propostas, contendo na parte externa, os seguintes dizeres: 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANITÁPOLIS 
TOMADA DE PREÇOS Nº 036/2019 
ENVELOPE N.º 1 – DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO 
NOME DA EMPRESA 

 
6.2. Habilitação Jurídica (dispensável em caso de apresentação deste 

documento para o credenciamento do proponente durante a sessão 
pública): 

 
a) registro comercial, no caso de empresa individual; 
b) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na 

Junta Comercial, em se tratando de sociedades comerciais; 
c) documentos de eleição dos atuais administradores, tratando-se de sociedades 

por ações, acompanhados da documentação mencionada na alínea “b”, deste 
subitem; 

d) decreto de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento 
expedido pelo órgão competente, tratando-se de empresa ou sociedade 
estrangeira em funcionamento no país, quando a atividade assim o exigir. 

 
6.3. Regularidade Fiscal e Trabalhista 

 
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ 

(Atualizado); 
b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, relativo 

ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e 
compatíveis com o objeto da licitação; 

c) Prova de regularidade perante a Fazenda Federal mediante certidão conjunta 
expedida pela Secretaria da Receita Federal e Procuradoria-Geral da Fazenda 
Nacional, referente aos tributos federais e à Dívida Ativa da União, por elas 
administrados, no âmbito de suas competências, pela apresentação da 
respectiva Certidão Negativa de Débito ou Certidão Positiva de Débito com 
Efeitos de Negativa; 

d) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual, da sede do licitante; 
e) Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, da sede do licitante; 
f) Certificado de regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 

(FGTS), expedido pela Caixa Econômica Federal; 
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g) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 
mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT. 

 
6.4. Qualificação Técnica 

 
6.4.1. Certidão de Registro de Pessoa Jurídica no Conselho Regional de 

Engenharia e Agronomia – CREA ou no Conselho de Arquitetura e 
Urbanismo – CAU, em nome da licitante, com validade na data de 
recebimento dos documentos de habilitação e propostas de preço, com 
habilitação para execução de obras de edificações, emitida pelo CREA/CAU 
da jurisdição da sede da empresa licitante. 

 
6.4.2. Comprovação de que a licitante possui em seu quadro permanente, na 

data fixada para a entrega da proposta, profissional de nível superior 
legalmente habilitado, o qual deverá constar da Certidão de Pessoa Jurídica 
descrita no item 6.4.1., que, obrigatoriamente, será o profissional preposto 
(residente na obra), detentor de Certidão de Acervo Técnico (CAT) emitida 
pelo CREA/CAU da região competente, comprovando a sua 
responsabilidade técnica na execução de obra de edificações com 
características semelhantes e complexidade operacional equivalente ou 
superior às indicadas nos projetos e especificações, objeto deste Edital. 
 

6.4.3. Comprovação de que o profissional detentor da Certidão de Acervo 
Técnico (CAT) integra o quadro funcional (corpo técnico) da empresa 
licitante, devendo apresentar um dos seguintes documentos: 

 
a) sócio, diretor ou empresário, através da documentação apresentada para 

habilitação jurídica; 
b) empregado: contrato de trabalho ou qualquer documento comprobatório de 

vínculo empregatício previsto na legislação de regência da matéria; 
c) Contrato de Prestação de Serviços. 

 
 

6.4.4. Declaração formal de disponibilidade relativamente às instalações, 
máquinas, ferramentas, equipamentos e pessoal capacitado necessário 
para a realização das obras, objeto desta Licitação. 

 
6.4.4.1. O Município de Anitápolis se reserva ao direito de efetuar, após a 

homologação do resultado do julgamento e antes da assinatura do 
contrato, a inspeção para verificar se a empresa licitante possui 
estrutura necessária para a execução das obras, objeto desta licitação.  

 
6.4.5. O responsável técnico indicado na certidão do CREA/CAU deverá integrar 

a equipe técnica e não poderá ser substituído sem prévia autorização do 
Setor de Engenharia do Município de Anitápolis.  
 

6.4.6. Comprovar, mediante Atestado de Capacidade Técnica, passada por 
pessoa jurídica de direito público ou privado, a execução de serviços 
compatíveis em características, quantidades e prazos com os do objeto da 
presente licitação, devendo anexar cópia da nota fiscal que o lastreie.  
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6.4.7. Comprovação emitida obrigatoriamente por Engenheiro ou Arquiteto da 

empresa interessada, de que o proponente recebeu o presente Edital e 
todos os seus ANEXOS, bem como tomou conhecimento do Projeto, das 
especificações e normas pertinentes à execução dos serviços (conforme 
modelo constante do Anexo II do presente Edital). 
 

6.4.8. A empresa deverá apresentar juntamente com a documentação de 
habilitação, laudos das chapas e de películas refletivas, conclusivos à 
ABNT NBR 11.904 e à NBR 14.644 (Associação Brasileira de Normas 
Técnicas) e/ou em atendimento a essas especificações, emitidos por 
laboratórios credenciados a ABPTI (Associação Brasileira de Instituto de 
Pesquisas Tecnológicas). O mesmo deve apresentar ainda, declaração do 
fabricante e/ou fornecedor referenciado no laudo, de que possuirá 
disponibilidade de fornecimento dos produtos com qualidade e em 
quantidades compatíveis. 
 
6.4.8.1. A data da emissão do laudo deverá ser de no máximo 180 dias 
anteriores à data da entrega das propostas. 
 

6.4.9. Apresentar juntamente com a documentação de habilitação, laudos 
dos suportes, conclusivos à ABNT NBR 14.890 (Associação Brasileira de 
Normas Técnicas) e/ou em atendimento a essas especificações, emitidos 
por laboratórios credenciados a ABPTI (Associação Brasileira de Instituto 
de Pesquisas Tecnológicas). O mesmo deve apresentar ainda, declaração 
do fabricante e/ou  referenciado no laudo, de que possuirá disponibilidade 
de fornecimento dos produtos com qualidade e em quantidades 
compatíveis. 
 
6.4.9.1. A data da emissão do laudo deverá ser de no máximo 180 dias 
anteriores à data da entrega das propostas. 
 

6.5. Qualificação Econômica – Financeira 
 

6.5.1. Certidão Negativa de falência ou concordata, expedida pelo distribuidor 
da sede da pessoa jurídica, ou certidão negativa de recuperação judicial ou 
extrajudicial, de acordo com a Lei 11.101/2005. 
 

a) ATENÇÃO: Considerando a implantação do sistema e-proc no 
Poder Judiciário de Santa Catarina, a partir de 1º/4/2019, as 
certidões de "Falência, Concordata e Recuperação Judicial" 
deverão ser solicitadas tanto no sistema e-proc quando no SAJ. 
As duas certidões deverão ser apresentadas conjuntamente, caso 
contrário não terão validade. 

 
b) Em se tratando de licitantes localizados em outros estados, 

inexistindo filiais localizadas em SC, deve-se proceder com a 
emissão de certidão de acordo com as exigências do Tribunal 
daquela região.  
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6.5.2. Comprovação de que possui Capital Social registrado e integralizado, na 
data marcada para apresentação das propostas, no valor mínimo 
equivalente a 10% (dez por cento) do orçamento estimado da obra. A 
comprovação deverá ser efetuada, mediante apresentação de “Certidão 
Simplificada” emitida pela Junta Comercial do Estado da sede da empresa. 

 
6.6. Declaração de que a empresa não emprega menores de 18 anos em trabalho 

noturno, perigoso ou insalubre nem menores de 16 anos de idade, salvo na 
condição de aprendiz, a partir de 14 anos, conforme disposto no inciso XXXIII, 
do art. 7º da Constituição Federal, conforme modelo disponível no Anexo III do 
presente Edital. 
 

6.7. Cópia do Certificado de Registro Cadastral – CRC – emitido pela Secretaria de 
Administração e Finanças da Prefeitura Municipal de Anitápolis - SC, até o 
terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas (art. 22, parágrafo 2º 
da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores). 

 
6.8. Disposições Gerais da Habilitação: 

 
6.8.1. Durante a fase de habilitação será verificada a existência de registro 

impeditivo de contratação da(s) empresa(s) convocada(s), nos seguinte 
cadastro:  

 
6.8.1.1. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas, disponível 
no sítio Portal Transparência da Controladoria-Geral da União – CGU, 
www.portaltransparencia.gov.br;  

 
6.8.1.2. Sendo verificado registro de qualquer da(s) empresa(s) nos 
cadastros acima, a licitante será inabilitada do certame. 

 
6.8.2. Caso a licitante não se faça representar no certame de abertura da 

licitação e queira contribuir com a agilidade do processo, deverá apresentar 
Declaração de Renúncia ao Prazo Recursal de que trata o art. 109 da Lei nº 
8.666/93, conforme modelo disponível no Anexo VII deste Edital. 

 
6.8.3. Os documentos que não possuírem prazo de validade, somente serão 

aceitos com data não excedente a 90 (noventa) dias corridos da data 
prevista para apresentação das propostas, exceto Atestado(s).  

 
6.8.4. Os documentos indispensáveis à habilitação, retro mencionados, deverão 

ser apresentados em 01 (uma) via original, por qualquer dos processos de 
cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da 
Administração, ou cópias simples, ou ainda, por publicação em órgão da 
imprensa oficial. 

 
6.8.4.1. Se o licitante optar pela apresentação de cópias simples, deverá 
apresentar, também, no momento da abertura dos envelopes, os 
respectivos originais dos documentos para serem confrontados com as 
cópias simples, as quais serão autenticadas por membro da Comissão 
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Permanente de Licitação. Após esta conferência e autenticação, os 
originais serão devolvidos ao licitante. 

 
6.8.5. Documentos apresentados com a validade expirada acarretarão a 

inabilitação da licitante.  
 

6.8.6.  As licitantes que não apresentarem em forma legal e em perfeitas 
condições a documentação exigida neste item serão consideradas 
inabilitadas e excluídas das fases subsequentes da Licitação, sem direito a 
qualquer reclamação ou à indenização.  
 

6.8.7. A ausência de alguma informação em documento exigido poderá ser 
suprida pela própria Comissão de Licitações, se os dados existirem em 
outro documento.  

 
 

7. PROPOSTA COMERCIAL 
 

7.1. Deverá ser apresentada Carta Proposta, assinada e rubricada pelo 
representante legal da empresa, em todas as suas folhas: 

 
7.1.1. A Carta Proposta de Preços deverá ser apresentada datilografada ou 

impressa por computador, sem rasura, entrelinhas ou ressalva, e conter no 
mínimo: 

  
a) razão social, endereço, telefone, fax, e-mail e o CNPJ/MF da licitante;  

 
b) nome do titular ou do representante legalmente constituído com respectiva 

assinatura, Nº CPF, Nº RG, função e/ou cargo, tudo de modo legível;  
 

c) data;  
 

d) preço unitário e total grafados em algarismos, e o preço global grafado em 
algarismos e por extenso em Reais (R$), com apenas duas casas decimais 
após a vírgula, desprezando-se as demais, das obras que irá realizar, de acordo 
com a “Planilha Orçamentária”, Anexo I deste Edital;  

 
I - O preço global proposto será considerado completo, incluindo o BDI 
(Benefícios e Despesas Indiretas) e abrangerá todos os tributos (impostos, 
taxas, emolumentos, contribuições fiscais e para fiscais), leis sociais, 
administração, lucros, transporte, carga e descarga dos materiais, custos de 
instalação e mobilização, tapumes, fornecimento dos materiais, mão-de-obra, 
máquinas, equipamentos e ferramental, licenças inerentes à especialidade e 
atributos e qualquer despesa acessória e/ou necessária, não especificada 
neste Edital. 

 
e) Planilha Orçamentária, preenchida e assinada, conforme modelo e listagem de 

serviços fornecida, onde constem os quantitativos e seus respectivos 
preços unitários e totais, e o preço global, Anexo I deste Edital. 
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I - Indicar na proposta o percentual de BDI (Benefícios e Despesas Indiretas). 
 
f) Apresentar BDI (Benefícios e Despesas Indiretas) discriminado (conforme 

acórdão TCU n°. 2622/2013), em planilha específica detalhada. 
 

g) Apresentar o Cronograma Físico-Financeiro, não podendo ultrapassar o prazo 
máximo de execução estabelecido, conforme modelo disponibilizado pela CAIXA 
constante no Anexo I deste edital).  
 

h) Prazo de validade da Proposta de Preços, que não poderá ser inferior a 60 
(sessenta) dias corridos, a contar da data de sua abertura, sendo este o prazo 
considerado em caso de omissão e de obrigatório aceite durante o período de 
validade das mesmas.  

 
7.2. A proposta uma vez aberta é irretratável e irrenunciável, e, à licitante 

inadimplente, serão aplicadas as penalidades previstas no artigo 87 da Lei nº 
8.666/93 e demais alterações posteriores, respeitado o disposto no seu artigo 
43, parágrafo 6º, do mesmo Diploma Legal.  
 

7.3. A proposta da licitante deverá ser elaborada, levando-se em consideração que 
as obras deverão ser executadas dentro da melhor técnica e de aprimorado 
acabamento e, ainda, serem entregues em perfeitas condições de 
funcionamento.  
 

7.4. Serão desclassificadas as propostas que deixarem de atender, no todo ou em 
parte, quaisquer das disposições deste Edital de Licitação, seja no aspecto 
formal e no seu conteúdo técnico, bem como aquelas manifestamente 
inexequíveis nos termos do artigo 48 da Lei nº 8.666/93 e demais alterações 
posteriores.  
 

7.5. Não serão tomadas em consideração quaisquer vantagens não previstas neste 
Edital de Licitação, nem as propostas que contiverem apenas o oferecimento de 
uma redução sobre a proposta mais barata. 
 

7.6. O valor estimado da obra de que trata este Edital é de R$ 65.951,83 (Sessenta 
e cinco mil e novecentos e cinquenta e um reais e oitenta e três centavos), não 
podendo as propostas de preço das licitantes ultrapassarem os valores 
unitários e totais do orçamento oficial (Planilha Orçamentária – ANEXO I 
deste Edital) do Projeto da obra objeto deste Processo de Licitação. 
 

7.7. A Proposta de Preços deverá ser apresentada em invólucro separado, 
indevassável, em 01 (uma) via contendo na parte frontal, a indicação: 
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANITÁPOLIS 
ENVELOPE N.º 02 – PROPOSTA COMERCIAL 
TOMADA DE PREÇOS N.º 036/2019 
NOME DA EMPRESA 
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8. CREDENCIAMENTO 
 

8.1. Será admitido no máximo 01 (um) representante para cada licitante e com 
credencial específica, apresentada separadamente do envelope nº 1, por ocasião 
da abertura deste. A credencial não é obrigatória, mas somente poderá se 
manifestar durante reuniões e certame, o representante devidamente credenciado. 
 
8.2. Para credenciar-se e comprovar a representação legal ou a qualidade de 
preposto da licitante, o credenciado entregará, juntamente com um documento 
oficial com foto, os seguintes documentos: 
 

8.2.1. Original ou cópia autenticada do contrato social, estatuto ou ata de eleição 
do dirigente da licitante. 
 
8.2.2. Instrumento público ou particular, com poderes específicos para 
representar a empresa na licitação em todas as suas fases, a iniciar pela 
apresentação dos envelopes de documentos e da proposta, e tomar todas e 
quaisquer providências e decisões referentes a presente Tomada de Preços, em 
nome da licitante, se procurador; 

 
8.2.3. Declaração de Inexistência de Condições Impeditivas, conforme 
modelo disponível no Anexo IV do presente edital. 
  

8.2.4. Declaração de Inexistência de Vínculo Empresa Pública, conforme 
modelo disponível no Anexo VI do presente edital. 

 
8.4. As empresas consideradas MICROEMPRESAS (ME) e EMPRESAS DE 
PEQUENO PORTE (EPP), conforme incisos I e II do artigo 3º da Lei Complementar 
nº 123, de 14 de dezembro de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 6.204, de 5 de 
setembro de 2007, e que pretenderem beneficiar-se nesta licitação do regime 
diferenciado e favorecido previsto naquela Lei, DEVERÃO APRESENTAR, além da 
CERTIDÃO SIMPLIFICADA expedida pela Junta Comercial, com a data de 
emissão não superior a 60 (sessenta) dias, uma DECLARAÇÃO DE 
ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO 
PORTE, conforme modelo disponível no Anexo V deste Edital.  

 
8.4.1.  No caso de não apresentarem a declaração e a certidão previstas no item 
8.4, poderão participar normalmente da licitação, porém em igualdade de 
condições com as empresas não enquadradas no regime acima.  

 
8.4.2. Não poderão se beneficiar do regime diferenciado e favorecido nesta 
licitação, concedido às microempresas e empresas de pequeno porte, pela Lei 
Complementar nº 123/06, as empresas que se enquadrarem em qualquer das 
exclusões relacionadas no parágrafo 4º do seu artigo 3º.  

 
8.5. As micro empresas (ME) ou empresas de pequeno porte (EPP) deverão 
apresentar toda a documentação arrolada no edital, no entanto: 

 
8.5.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será 
assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao 
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momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, 
prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a 
regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e 
emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão 
negativa. 

 
8.5.2. A não-regularização da documentação, no prazo previsto no parágrafo 
anterior, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das 
sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, sendo 
facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de 
classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.  

 
 
9. REUNIÃO DA FASE HABILITATÓRIA 
 

9.1. No dia, hora e local designado neste Edital de Licitação, na presença, ou não, 
de representantes das licitantes que apresentaram propostas e demais pessoas que 
queiram assistir ao ato, a Comissão de Licitações, processará à análise e ao 
julgamento dos Documentos de Habilitação (Envelope nº 1), conforme segue: 

 
9.1.1. Todos os envelopes serão examinados e rubricados no fecho por 
todos os representantes presentes. 

 
9.1.2. Serão abertos para análise primeiramente os envelopes contendo a 
documentação de habilitação, que serão rubricados pela Comissão e quem 
mais desejar.  

 
9.1.2.1. Caso a Comissão de Licitações julgue necessário, poderá 
suspender a reunião para análise da documentação de habilitação e 
realizar diligências e consultas, marcando nova data e horário para 
prosseguimento dos trabalhos, comunicando sua decisão às licitantes, 
lavrando ata para registro. 

 
9.1.2.2. Ocorrendo a hipótese prevista no item anterior, todos os 
documentos e os envelopes que contenham as propostas, 
devidamente fechados e inviolados, ficando em poder daquela até que 
seja decidida a habilitação. 
 

9.2. A Comissão reunir-se-á para o julgamento, realizando quantas sessões se 
fizerem necessárias, sempre lavrando suas decisões em ata da respectiva 
sessão. 
 
9.3. Após a análise dos documentos de habilitação será lavrada ata 
circunstanciada, assinada pela Comissão e pelos representantes presentes, 
onde serão registradas eventuais impugnações que possam interessar ao 
julgamento. 
 
9.4. Serão consideradas habilitadas as proponentes que apresentarem todos os 
documentos em conformidade com as exigências do edital. 
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9.5. Após esgotados os prazos recursais e se houver interposição de recurso, 
após a resposta deste ou ainda, se houver renúncia expressa de todos os 
concorrentes, a seguir, serão abertos os envelopes de Nº 2 – Proposta 
Comercial. 
 
9.6. Ao término de cada sessão a Comissão lavrará ata específica, a qual 
deverá ser assinada pelos representantes legais das licitantes que optarem, 
pela Comissão e Técnicos convidados, quando for o caso. 
 
9.7. Qualquer documento que estiver incompleto, com rasura e/ou com borrão 
e/ou com prazo de validade vencido, será considerado nulo e sem validade 
para esta licitação. 
 
9.8. Não serão aceitos “protocolos de entrega” ou “solicitação de documento” 
em substituição aos documentos requeridos neste Edital e seus Anexos. 
 
9.9. Após a fase de Habilitação, não cabe desistência de proposta, salvo por 
motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão de 
Licitações, nos termos do artigo 43, parágrafo 6º, da Lei nº 8.666/93 e 
alterações subsequentes. 
 
9.10. Não ocorrendo a renúncia e exercendo uma ou mais licitantes seu direito 
à interposição de recursos no prazo legal, isso ocasionará efeito suspensivo, o 
que será comunicado pela Comissão de Licitações às demais licitantes. A 
Comissão de Licitações manterá em seu poder as propostas das inabilitadas, 
com os envelopes nº 2 (Proposta de Preços) devidamente fechados e 
rubricados, até o término recursal de que trata o inciso I, artigo 109, da Lei nº 
8.666/93 e alterações subsequentes. 
 
9.11. A seu exclusivo critério, a Comissão de Licitações poderá solicitar 
informações ou esclarecimentos complementares que julgar necessário, bem 
como solicitar o original de documento da licitante, devendo esta apresentá-lo 
num prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis seguintes ao pedido. 
 
9.12. Será inabilitado o licitante que deixar de apresentar qualquer dos 
documentos relacionados no presente edital. 
 
 

10. JULGAMENTO DA PROPOSTA 
 

10.1. Na data fixada para reunião de abertura dos Envelopes de Proposta, a 
Comissão de Licitações, devolverá mediante protocolo, às licitantes não habilitadas, 
os respectivos Envelopes de Proposta fechados e inviolados. Caso a licitante 
inabilitada não se fizer representar neste ato, o mesmo ficará disponível por 30 dias 
após a abertura das propostas e não sendo retirado dentro do prazo estipulado, 
serão inutilizados. 

 
10.2. O julgamento das propostas será realizado de acordo com o tipo menor preço 
global. 
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10.3. No dia, hora e local designado, na presença, ou não, de representantes das 
licitantes que apresentaram propostas e demais pessoas que queiram assistir ao 
ato, a Comissão de Licitações, processará à análise e ao julgamento da Proposta 
de Preços (Envelope nº 2), conforme segue: 

 
10.3.1. Após a abertura dos envelopes contendo as propostas comerciais, a 
Comissão os passará a todos os participantes para que as examine e 
rubriquem todas as folhas, se assim desejarem. 

 
10.3.2. Em seguida, será realizado o julgamento das propostas pela 
Comissão, na qual serão desclassificadas as que não atenderem aos 
requisitos deste edital e seus anexos, que sejam omissas, apresentem 
irregularidades ou defeitos capazes de dificultarem o julgamento ou forem 
consideradas superfaturadas ou inexequíveis. 
 

10.3.2.1. Consideram-se manifestamente inexequíveis as propostas cujos 
valores sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos 
seguintes valores:  

 
a) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% 

(cinquenta por cento) do valor orçado pela administração; ou 
 

b) valor orçado pela administração.  
 

10.3.3. Das licitantes classificadas na forma do item 10.3.2. cujo valor global 
da proposta for inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor a que se 
referem às alíneas “a” e “b” do subitem 10.3.2.1., será exigida, para a 
assinatura do contrato, prestação de garantia adicional, dentre as 
modalidades previstas no parágrafo 1º do artigo 56 da Lei nº 8.666/93 e 
alterações subsequentes, igual à diferença entre o valor resultante do item 
10.3.2.1 e o valor da correspondente proposta.  

 
10.4. A seu exclusivo critério, o Município poderá aceitar propostas em que se 
verifiquem erros de cálculos na Planilha Orçamentária, mas reservando-se o 
direito de corrigi-los na forma seguinte:  

 
10.4.1. Erro na transcrição das quantidades da relação fornecida para a 
proposta: o produto será corrigido devidamente, mantendo-se o preço 
unitário e corrigindo-se a quantidade e o total.  

 
10.4.2. Erro da multiplicação de preço unitário pela quantidade 
correspondente: será retificado, mantendo-se o preço unitário e a 
quantidade e corrigindo-se o produto.  
 
10.4.3. Qualquer item da Planilha Orçamentária não cotado será 
considerado com valor 0 (zero), implicando-se na automática rejeição da 
proposta.  
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10.4.4. A Comissão de Licitações terá autoridade bastante para proceder a 
tais correções, com ressalva do Presidente da Comissão ou de quem venha 
este a delegar tal encargo.  
 
10.4.5. O preço total resultante da revisão, processada na forma do item 
10.4, será considerado como o Valor Global Proposto, para efeito da 
presente Licitação. 

 
10.5. À Comissão de Licitações, é facultada, em casos especiais, propor, 
mediante parecer fundamentado, a desclassificação de uma ou mais propostas 
de preços que não atendam aos interesses da Administração ou quando for 
evidente a inexistência de concorrência ou a existência de conluio.  

 
10.6. Poderão também ser desclassificadas quaisquer propostas por critério de 
ordem técnica, administrativa ou jurídica, devidamente fundamentado sempre 
com amparo do disposto na Lei nº 8.666/93 e alterações subsequentes.  
 
10.7. No caso de todas as licitantes forem inabilitadas ou todas as propostas 
forem desclassificadas, a Administração poderá fixar às licitantes o prazo de 08 
(oito) dias úteis, para apresentação de nova documentação ou de outras 
propostas escoimadas das causas referidas no artigo 48 da Lei nº 8.666/93 e 
alterações subsequentes.  
 
10.8. Julgando necessário, a Comissão de Licitação recorrerá a profissionais 
especializados a fim de subsidiar a sua decisão, ficando a licitante no dever de 
proporcionar os meios e as condições necessárias às análises e testes que se 
mostrarem indispensáveis, dentro dos prazos determinados pela Comissão.  
 
10.9. Ocorrendo empate ficto, será assegurada, como critério de desempate, 
preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno 
porte, conforme disposto na Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 
2006. 

 
10.9.1. Entende-se por empate ficto 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. 

 
10.10. Ocorrendo empate ficto, proceder-se-á da seguinte forma: 

 
a) A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada 

poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada 
vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o 
objeto licitado; 

b) Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno 
porte, na forma do inciso I do caput do artigo 45 da Lei Complementar nº 
123, de 14 de dezembro de 2006, serão convocadas as remanescentes 
que porventura se enquadrem na hipótese dos §§1º e 2º do art.44 desta 
Lei Complementar, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo 
direito; 
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c) No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas 
e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos 
estabelecidos nos §§1º e 2º do art. 44 da Lei Complementar nº 123, de 14 
de dezembro de 2006, será realizado sorteio entre elas para que se 
identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 

 
10.11. O disposto no ITEM 10.9 somente se aplicará quando a melhor proposta 
inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno 
porte. 

 
10.12. Na hipótese de não contratação nos termos previstos no ITEM 10.9, o 
objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora 
do certame. 
 
10.13. Após análise das propostas apresentadas, a Comissão declarará 
vencedora a proponente que tendo atendido a todas as exigências do edital 
apresentou o MENOR PREÇO GLOBAL. 
 
10.14. Ocorrendo empate, a classificação será feita por sorteio, que poderá ser 
realizado na mesma sessão de julgamento, nos termos do artigo 45, §2º da Lei 
Federal no 8.666/93. 
 
10.15. Decorrido o prazo recursal o resultado do julgamento será adjudicado e 
homologado ao vencedor do certame licitatório. 
 
 

11. HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 
  

11.1. Caberá à Comissão de Licitação, proceder ao julgamento do presente Edital 
de Licitação, submetendo o seu resultado à consideração da Secretária Municipal 
de Agricultura, Turismo e Meio Ambiente, com vistas à homologação e à 
adjudicação. 

 
11.2. A decisão da Comissão de Licitação somente será considerada definitiva, 
após homologação.  

 
 

12. DO ADIAMENTO, REVOGAÇÃO E ANULAÇÃO  
 

12.1. A Administração reserva-se o direito de revogar o presente Edital de 
Licitação por razões de interesse público, no todo ou em parte, ou anulá-la, no 
todo ou em parte, por vício, ilegalidade, de ofício ou mediante provocação, bem 
como adiá-la ou prorrogar o prazo para o recebimento e abertura das 
propostas, descabendo, em tais casos, qualquer reclamação ou direito à 
indenização pelas licitantes.  

 
12.1. As eventuais solicitações deverão fazer-se acompanhar de 
comprovação da superveniência do fato imprevisível ou previsível, porém 
de consequências incalculáveis, bem como de demonstração analítica de 
seu impacto nos custos do contrato. 
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13. DAS IMPUGNAÇÕES E DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
 

13.1. Qualquer cidadão poderá, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis e qualquer 
licitante, no prazo de 2 (dois) dias úteis, da data fixada para a realização da 
sessão pública impugnar este Edital, conforme previsto no art. 41 da Lei 
8.666/93. 
 
13.2. Das decisões proferidas pela Administração, caberá recursos no prazo de 
05 (cinco) dias úteis, de acordo com o disposto no artigo 109, Lei n.º 8.666/93. 
 
13.3. Não serão conhecidas as impugnações e os recursos apresentados fora 
do prazo legal e/ou subscritos por representante não habilitado legalmente ou 
não identificado no processo para responder pela licitante. 
 
13.4. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos 
insuscetíveis de aproveitamento. 
 
13.5. Os recursos deverão ser propostos por escrito via protocolo e dirigidos a 
Secretária Municipal de Agricultura, Turismo e Meio Ambiente, por intermédio 
do Presidente da Comissão de Licitações, o qual poderá reconsiderar sua 
decisão, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo 
subir, devidamente informado a autoridade superior, devendo, nesse caso, a 
decisão ser proferida dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados do 
recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade.  
 
13.6. É vedada à empresa licitante a utilização de recurso ou de impugnações 
como expediente protelatório ou que vise a tumultuar o procedimento deste 
Edital de Licitação. Identificado tal comportamento, poderá a Comissão de 
Licitações arquivar sumariamente os expedientes ou, se for o caso, propor a 
aplicação ao autor das sanções cabíveis. 

 
14. PENALIDADES: 
 

14.1. Em conformidade com o estabelecido nos artigos 86 e 87 da Lei Federal 
nº 8.666/93 e alterações subsequentes, à licitante adjudicada que descumprir 
as condições do contrato poderá o órgão competente do Município, garantida a 
prévia defesa, aplicar as seguintes penalidades:  
 
14.1.1. multa equivalente a 10% (dez por cento) do valor total da proposta, para 
o caso de ocorrer recusa injustificada ou desinteresse para assinatura do 
contrato; 
 
14.1.2. multa equivalente a 0,3% (três décimos por cento) do valor do contrato 
por dia que exceder o prazo para início das obras;  
 
14.1.3. multa equivalente a 0,3% (três décimos por cento) do valor do contrato 
atualizado por dia que exceder o prazo para conclusão das obras;  
 
14.1.4 – multa equivalente 0,3% (três décimos por cento) do valor atualizado 
por dia de atraso injustificado na execução do Contrato; 
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14.1.5. A multa que se refere o subitem 14.1.2. será devolvida à contratada 
desde que ela termine os serviços rigorosamente dentro do prazo estipulado;  
 
14.2. Será aplicada multa equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor do 
saldo do contrato, em caso de rescisão motivada pela contratada ou por 
iniciativa da mesma, sem justo motivo.  
 
14.3. Pela inexecução parcial ou total do contrato, o órgão competente do 
Município poderá, garantindo-se o direito ao contraditório e à ampla defesa, no 
prazo de 05 (cinco) dias úteis, aplicar as seguintes sanções, com base em 
processo administrativo:  
 
14.3.1. Advertência verbal ou escrita, quando houver qualquer paralisação não 
autorizada ou quando houver descumprimento de qualquer cláusula do 
Contrato e/ ou nas faltas leves que não acarretem prejuízos de monta à 
execução do contrato, não eximindo o advertido das demais sanções ou multas;  
 
14.3.2. Multa na ordem de 5% (cinco por cento) sobre o valor não executado do 
contrato pela inexecução parcial e na ordem 10% (dez por cento) sobre o valor 
do contrato pela inexecução total;  
 
14.3.3. Multa na ordem de 2% (dois por cento) do valor do contrato, a critério do 
órgão competente do Município, quando os serviços não forem executados 
perfeitamente de acordo com as Especificações Técnicas aplicáveis no caso e 
quando a administração ou a fiscalização for erroneamente informada;  
 
14.3.4. A suspensão do direito de licitar e Contratar com qualquer entidade da 
Administração Direta e Indireta da Prefeitura Municipal de Anitápolis, no caso 
de inexecução parcial ou total do Contrato, pelo prazo desde já fixado de dois 
(02) anos contados da aplicação de tal medida punitiva, sendo aplicada 
segundo a gravidade e se a inexecução decorrer de violação culposa da 
contratada;  
 
14.3.5. Declaração de inidoneidade para participar de licitações e contratar com 
as Administrações Públicas Federais, Estaduais e Municipais, quando a 
inexecução decorrer de violação dolosa da contratada, enquanto perdurarem os 
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a sua reabilitação 
na forma da legislação em vigor.  

 
14.4. Será propiciada defesa à CONTRATADA antes da imposição das 
penalidades elencadas nos itens precedentes.  
 
14.5. Na aplicação dessas penalidades, serão admitidos os recursos previstos 
em Lei.  
 
14.6. A aplicação das penalidades estabelecidas no Contrato é de competência 
exclusiva da Sra. Secretária Municipal de Agricultura, Turismo e Meio Ambiente.  
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14.7. Não serão aplicadas as multas decorrentes de caso fortuito ou força 
maior, devidamente comprovados.  
 
14.8. Sem prejuízo da aplicação ao inadimplemento das sanções que lhe 
couberem, o órgão competente da Administração recorrerá às garantias 
constituídas, se houver, a fim de ressarcir-se dos prejuízos que lhe tenha 
acarretado a contratada, podendo ainda reter créditos decorrentes do contrato e 
promover a cobrança judicial por perdas e danos.  
 
14.9. Na hipótese de não correção pela contratada de anormalidade verificada 
nas obras pela Comissão de Vistoria e atestadas no Termo de Recebimento 
Provisório, o órgão competente da Administração descontará da garantia 
contratual as importâncias correspondentes àqueles serviços cuja execução 
providenciará.  
 
14.10. Da aplicação das multas, a contratada terá o direito ao prazo máximo de 
10 (dez) dias corridos, a partir da notificação, para recolhimento dos valores 
junto à Fazenda do Município.  
 
14.11. As eventuais multas aplicadas por força do disposto no item precedente, 
não terão caráter compensatório, mas simplesmente moratório e, portanto, não 
eximem a CONTRATADA da reparação de possíveis danos, perda ou prejuízos 
que seus atos venham a acarretar, nem impedem a declaração da rescisão do 
pacto em apreço. 
 
14.12. Nenhum pagamento será feito a contratada que tenha sido multada 
antes de paga ou relevada a multa e/ou serão descontados dos créditos a que a 
CONTRATADA tiver direito. 

 
15. DO CONTRATO 

 
15.1. Será firmado Contrato, conforme Minuta Contratual anexa a este Edital, que 
constitui parte integrante da presente Licitação, cujas cláusulas e condições são 
reguladas pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e alterações subsequentes.  

 
15.2. Farão parte integrante do Contrato todos os elementos apresentados pela 
licitante vencedora, que tenham servido de base para o julgamento deste Edital de 
Licitação, bem como as condições estabelecidas neste Edital de Licitação e seus 
anexos, independentemente de transcrição.  

 
15.3. A Administração convocará a licitante vencedora para assinar o Contrato, no 
prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar do recebimento de convocação, que se dará 
durante a validade da proposta, sob pena de decair do direito à contratação, sem 
prejuízo das sanções previstas no artigo 81 da Lei nº 8.666/93 e alterações 
subsequentes. 

 
15.4. A recusa injustificada da adjudicatária em assinar o Contrato, conforme 
estabelecido no subitem anterior, caracteriza descumprimento total da obrigação 
assumida, sujeitando-a às penalidades a que se refere este edital e da Lei nº 
8.666/93 e alterações subsequentes.  
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15.5. É facultada à Administração, quando a convocada não assinar o Contrato no 
prazo e condições estabelecidos, convocar as licitantes remanescentes, na ordem 
de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas 
pela primeira colocada, inclusive quanto aos preços, ou revogar o presente Edital de 
Licitação independente da cominação prevista no artigo 81, da Lei nº 8.666/93 e 
alterações subsequentes.  

 
15.6. O prazo de convocação para assinatura do contrato poderá ser prorrogado, 
uma vez, por igual período, quando solicitado pela licitante durante o seu transcurso 
e desde que seja apresentado motivo devidamente justificado.  

 
15.7. No ato da assinatura do Contrato, se a licitante vencedora não apresentar 
situação regular em conformidade com a habilitação inicial, poderá ser convocado 
outra licitante, observada a ordem de classificação das propostas, para celebrar o 
contrato, sem prejuízo das sanções cabíveis.  

 
 

16. DO PRAZO DE EXECUÇÃO E DA PRORROGAÇÃO  
 

16.1. DE INÍCIO: As obras contratadas deverão ser iniciadas, no máximo, dentro de 
05 (cinco) dias úteis após data de expedição da Ordem de Serviço.  
 
16.2. DE CONCLUSÃO: O prazo de execução do contrato será de no máximo 60 
(sessenta) dias corridos, após a assinatura da Ordem de Serviço, prorrogáveis a 
critério exclusivo da contratante.  
 
16.3. PRORROGAÇÃO: Os prazos de início e conclusão poderão ser prorrogados, 
desde que devidamente justificados os motivos, a critério do Município, mantidas as 
circunstâncias apontadas no artigo 57, parágrafo 1º, incisos I a VI, da Lei nº 8666/93 
e alterações subsequentes.  

 
16.4. Os atrasos na execução das obras, nos prazos de início e conclusão, somente 
serão justificáveis quando decorrerem de casos fortuitos, de força maior ou de fatos 
de responsabilidade da Administração, desde que comprovados na época oportuna 
e devidamente anotados no “Livro Diário de Obras”.  

 
16.5. Na ocorrência de tais fatos ou casos de pedidos de prorrogação referente ao 
prazo inicial, serão encaminhados por escrito ao Município, 01 (um) dia após o 
evento, enquanto os pedidos de prorrogação do prazo final deverão ser 
encaminhados, por escrito, 15 (quinze) dias antes de expirar o prazo contratual e, 
em ambos os casos, com justificação circunstanciada, com documentos 
comprobatórios, análises e justificativa da fiscalização.  

 
16.6. As prorrogações autorizadas e devidamente justificadas serão anotadas e 
expedidas por escrito pelo órgão competente do Município. 
 

17. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 
 
17.1. O prazo de vigência do contrato é de 60 (sessenta) dias corridos contados a 
partir da data de emissão da Ordem de Serviço.  
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17.2. Na contagem do prazo de vigência estabelecido, excluir-se-á o dia do início e 
incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dia de expediente 
na CONTRATANTE.  
 
17.3. O prazo de vigência poderá ser prorrogado, nos termos do § 1º do artigo 57 da 
Lei Federal     nº 8.666, de 21 de junho de 1993. 
 
17.4. O pedido de prorrogação deverá ser solicitado, no mínimo, 15 (quinze) dias antes 
de expirar o prazo original. 
 
17.5. Na data de vencimento do prazo de vigência, que é a data limite para assinatura 
do termo aditivo, a empresa deverá comprovar estar em dia com todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas no presente edital. 
 
 
18. DA INEXECUÇÃO, RESCISÃO E ALTERAÇÃO DO CONTRATO  
 

18.1. A inexecução e a rescisão do Contrato serão reguladas pelos artigos 58, 
inciso II, e 77 a 80, seus parágrafos e incisos, da Lei nº 8.666/93 e alterações 
subsequentes.  

 
18.2. A alteração do Contrato dar-se-á nos termos do artigo 65, seus incisos e 
parágrafos, da Lei nº 8.666/93 e alterações subsequentes.  

  
 
19. RECEBIMENTO, FISCALIZAÇÃO E ACEITAÇÃO DA OBRA 
 

19.1. A fiscalização das obras/serviços contratados será exercida diretamente pela 
contratante ou através de pessoal por esta designada.  

 
19.2. Os serviços realizados somente serão recebidos se executados de 
conformidade com as especificações e exigências da presente licitação e do 
contrato correspondente. 

 
19.3. A contratante fiscalizará e inspecionará os serviços, verificando cumprimento 
das especificações técnicas, podendo rejeitá-la, no todo ou em parte, quando estes 
não obedecerem ou não atenderem ao desejado ou especificado. 

 
19.4. A não aceitação de algum serviço, no todo ou em parte, não implicará na 
dilatação do prazo de entrega, salvo expressa concordância da contratante neste 
sentido. 

 
19.5. A fiscalização terá poderes, dentre outros, para notificar a contratada, por 
escrito, sobre as irregularidade ou falhas que por ventura venham a ser encontradas 
no decorrer da execução do objeto contratual, podendo exigir a correção de 
serviços que julgar inaceitáveis, sem aumento de despesas para o contratante. 
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19.6. A ausência de comunicação por parte da contratante, referente as 
irregularidade ou falhas, não exime a contratada das responsabilidades 
determinadas no Contrato e seus anexos. 

 
19.7. Correrão por conta da contratada todas as despesas e custos decorrentes da 
não aceitação de qualquer serviço, no todo ou em parte. 

 
19.8. A fiscalização dos trabalhos, por parte da contratante não exime a contratada 
da responsabilidade quanto à perfeita execução dos serviços contratados, inclusive 
a promoção de readequações, sempre que detectadas impropriedades que possam 
comprometer a consecução do objeto contratado. 

 
19.9. Somente serão considerados finalizados e possíveis de medição os eventos 
que estiverem efetivamente executados e finalizados de acordo com a Planilha de 
Levantamento de Eventos (PLE), não sendo considerados para medição e 
pagamento os materiais existentes no local da obra para uso futuro. 

 
 
20. DO BOLETIM DE MEDIÇÃO  
 

20.1. Para efeito de boletim de medição, serão consideradas as quantidades de 
eventos efetivamente executados. A Planilha de Levantamento de Eventos (PLE), 
será elaborada pela Contratante e validada/aprovada pela Contratada, mediante 
carta dirigida ao Engenheiro Civil Fiscal do Município, sendo que o mesmo terá o 
prazo de 05 (cinco) dias úteis para analisá-los e aprová-los.  
 

20.1.1. Findo esse prazo e não havendo manifestação do Engenheiro Fiscal, a 
Contratada estará autorizada a emitir a respectiva nota fiscal/fatura.  
 

20.1.2. Caso o Engenheiro Civil Fiscal venha a constatar divergência quanto aos 
valores apurados, informará por escrito à Contratada, que deverá apresentar 
novo boletim de medição corrigido, bem como as justificativas devidas e efetuar 
as correções requeridas.  
 

20.1.3. A aprovação do boletim de medição se dará com o “CERTIFICO” do 
Engenheiro Fiscal da obra na nota fiscal/fatura devidamente assinado, datado e 
com aposição do respectivo carimbo funcional.  
 

20.2. Os boletins de medições deverão corresponder aos eventos efetivamente 
executados em sua totalidade e mediante aprovação do Fiscal da Contratante. 
 
20.3 Não será permitido alteração da Planilha de Levantamento de Eventos (PLE) 
após emissão da Ordem de Serviço. 
 
20.4. A contratada deverá destacar na nota fiscal/fatura o número e a data de 
assinatura do contrato, o mês da execução do serviço, o número do boletim de 
medição e o número do Convênio (869814/2018). 
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21. DA FORMA E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO  
 
21.1 Obedecido a PLE (Planilha de Levantamento de Eventos), em 
consonância com o Cronograma Físico-Financeiro, os pagamentos serão 
efetuados em parcelas a cada evento efetivamente executado em sua 
totalidade, de acordo com as medições (vistorias) realizadas por agentes 
desta Prefeitura e a liberação de recursos do Ministério do Turismo e a 
Contrapartida do Município. Estando ciente a empresa deve manter durante toda 
a execução do objeto, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

 
21.2. Os pagamentos somente serão liberados mediante a apresentação nas datas 
de liquidação, obrigatoriamente, dos recolhimentos relativos à Seguridade Social, 
do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Certidão Negativa de Débito 
Municipal, devidamente atualizados, sob pena de o Município sustar o pagamento 
respectivo e/ou pagamentos subsequentes, bem como, obriga-se, ainda, a 
CONTRATADA a apresentar:  

 
a) guia de recolhimento do FGTS e Informação à Previdência Social – GFIP, 

por contrato e identificando o tomador dos serviços; 
b) relação de Empregados – RE, por contrato e identificando o tomador dos 

serviços; 
c) guia da Previdência Social – GPS (sobre a folha de pagamento);  
d) a contratada deverá observar no corpo da Nota Fiscal/Fatura a retenção 

para a seguridade social, (11%), destacando no corpo da nota fiscal a base 
de cálculo e o respectivo valor a ser retido;  

e) junto com a primeira fatura, cópia da matrícula CEI da obra perante o INSS.  
f) junto com a última fatura dos serviços, a Certidão Negativa de Débito do 

INSS, referente à matrícula acima mencionada.  
g) Comprovante de pagamento dos funcionários, contra cheque ou 

comprovante de depósito do salário em banco. 
 

21.2.1. O não cumprimento do subitem acima não poderá ser considerado como 
atraso de pagamento, não cabendo ao Município qualquer ônus financeiro.  

 
21.3. No caso de eventual atraso de pagamento, o valor devido poderá ser 
atualizado utilizando-se índices econômicos oficiais de acordo com as normas 
legais e de mercado, tais como INPC – Índice Nacional de Preços ao Consumidor, 
da Fundação Instituto brasileiro de Geografia e Estatística IBGE, e, na falta deste, 
será aplicado o IGPM – Índice Geral de Preços de Mercado, da Fundação Getúlio 
Vargas, ou, ainda, em conformidade com o índice específico eleito pelo Governo 
Federal que regula a variação de valor dos serviços no período.  

 
21.4. A Administração não efetuará aceite de títulos negociados com terceiros, 
isentando-se de quaisquer consequências surgidas e responsabilizando a 
contratada por perdas e danos em decorrência de tais transações.  

 
21.5. A Administração não pagará juros de mora por atraso de pagamento referente 
a serviços com ausência total ou parcial de documentação hábil ou pendente de 
cumprimento de quaisquer cláusulas constantes do contrato.  
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21.6. Não será permitido o faturamento de terceiros. 
 
22. DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS 

 
22.1. Depois da hora marcada para recebimento dos documentos e proposta, 
nenhum documento ou proposta será recebido pela Comissão de Licitações. 

 
22.2. A Comissão de Licitações do Município poderá tolerar o não cumprimento de 
alguma exigência de caráter eminentemente burocrático, descrito no presente Edital 
de Licitação, desde que tal tolerância venha em defesa do interesse público e não 
se constitua desvio substancial da proposta, ou relevar omissões puramente 
formais, desde que não será infringido o princípio da vinculação ao instrumento 
convocatório.  

 
22.3. A participação no presente Processo Licitatório implica para a licitante a 
observância dos preceitos legais regulamentares em vigor, sendo responsável pela 
fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em 
qualquer fase da licitação.  

 
22.4. A apresentação da proposta de preço será considerada como evidência de 
que a licitante examinou criteriosamente todos os documentos do presente Edital de 
Licitação, obteve informações sobre qualquer ponto duvidoso antes de apresentá-la 
e considerou que os elementos desta licitação lhe permitiram a elaboração de uma 
proposta totalmente satisfatória.  

 
22.5. Ultrapassada a fase da habilitação, poderá a licitante ser inabilitada por motivo 
relacionado à capacidade jurídica, regularidade fiscal, qualificação econômico-
financeira, qualificação técnica e/ou idoneidade, em razão de fatos supervenientes 
ou só conhecidos após o julgamento.  

 
22.6. A licitante somente poderá retirar sua proposta, mediante requerimento escrito 
à Comissão de Licitações, antes da abertura do respectivo envelope, desde que 
caracterizado motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão 
de Licitações.  

 
22.7. Nenhuma indenização será devida as licitantes em razão da elaboração e/ ou 
apresentação de documentação relativa ao presente Edital.  

 
22.8. A Administração poderá declarar a licitação deserta quando nenhuma das 
propostas de preços satisfizer o objeto e/ ou projeto, ou, ainda, as especificações e 
evidenciar que tenha havido falta de competição e/ ou conluio.  

 
22.9. A presente licitação poderá ser revogada em qualquer uma das fases, por 
motivos de oportunidade e conveniência administrativa, devidamente justificados, 
sem que caiba aos respectivos participantes direito à reclamação e/ ou à 
indenização.  
22.10. A Administração reserva-se o direito de revogar este Edital, por conveniência 
administrativa, sem que caiba qualquer indenização. No caso de anulação, as 
licitantes terão o direito de pleitear a devolução da documentação que acompanhar 
a respectiva proposta, mediante requerimento.  
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22.11. A Comissão de Licitações, a seu exclusivo critério, poderá efetuar vistoria 
nas instalações das licitantes durante a fase licitatória.  

 
22.12. Fica estabelecido que toda ou qualquer informação, esclarecimento ou dados 
fornecidos verbalmente por empregados do Município não serão considerados 
como argumento para impugnações, reclamações e reivindicações por parte das 
licitantes.  

 
22.13. É facultada à Comissão de Licitações, em qualquer fase do Processo 
Licitatório, a promoção de diligências destinadas a esclarecer ou a completar a 
instrução do processo, como também solicitar parecer técnico interno ou externo.  

 
22.14. Considera-se enquadrado no inciso II, do artigo 88, da Lei Federal nº 
8.666/93, a empresa que ingressar com recurso meramente protelatório, com intuito 
de retardar o procedimento licitatório, ficando sujeita à pena de suspensão 
temporária do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de até 02 
(dois) anos.  

 
22.15. A constatação, a qualquer tempo, de adulteração ou falsificação dos 
documentos apresentados ensejará, após regular processo administrativo, a adoção 
imediata da aplicação da pena de suspensão temporária do direito de licitar e 
contratar com a Administração pelo período de até 02 (dois) anos, 
independentemente das demais sanções previstas em Lei.  

 
22.16. A homologação do resultado desta licitação não implicará em direito à 
contratação.  

 
22.17. O presente edital e seus anexos são complementares entre si, qualquer 
detalhe mencionado em um dos documentos e omitido no outro, será considerado 
especificado e válido. 

 
22.18. Em caso de desistência da primeira classificada, antes ou após a 
adjudicação, a Comissão Julgadora poderá convocar os demais licitantes 
remanescentes, na ordem de classificação para substituí-la nas mesmas condições 
estabelecidas, inclusive quanto aos preços ou revogar este Edital de Licitação. 
 
22.19. Os casos omissos no presente instrumento convocatório serão resolvidos 
pela Comissão, com fundamento na Lei 8.666/93 e demais legislações aplicáveis. 

 
22.20. Caso qualquer dos dias fixados para a realização das sessões públicas desta 
licitação recaiam em dia que venha a ser declarado ponto facultativo ou feriado, a 
reunião será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subseqüente. 

 
22.21. É facultativo a Comissão ou autoridade superior, em qualquer fase da 
licitação, a promoção de diligência destinada à instrução do processo, vedada a 
inclusão posterior de documentos ou informações que deveriam constar 
originalmente da proposta. 
 
22.22. Fica assegurado à Prefeitura Municipal de Anitápolis o direito de revogar ou 
anular apresente licitação nos termos do art. 49 da Lei 8.666/93. 
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22.23. Os licitantes são responsáveis em qualquer época pela fidelidade das 
informações constantes nos documentos apresentados. 
 
22.24 A empresa deve manter durante toda a execução do objeto, em 
compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação, inclusive para efeito de pagamento. 
 
22.25. As informações e os esclarecimentos de dúvidas quanto ao Edital e a seus 
anexos, poderão ser solicitados pelos telefones (48) 3256-131 e (48) 3256-188, por 
e-mail licita@anitapolis.sc.gov.br ou por expediente protocolado, dirigido à 
Comissão de Licitações do Município, no Paço Municipal, situado na Rua 
Gonçalves Jr., nº 260, Centro, Município de Anitápolis/SC, em dias úteis, de 
segunda à sexta-feira, no horário comercial. 
 
22.26. As dúvidas a serem dirimidas por telefone serão somente aquelas de ordem 
estritamente informal, não podendo ser invocadas tais informações para suportar 
recursos ou servidor como prova seja a que título for.  
 
22.27 Não poderão participar da presente licitação, direta ou indiretamente, ou da 
execução dos serviços, as pessoas indicadas no artigo 9º e incisos, da Lei 
8.666/93. 
 
22.28. Onde este Edital de Licitação for omisso, prevalecerão os termos da Lei N° 
8.666/93 e alterações subsequentes. 
 
22.29. O foro da Comarca do Município de Santo Amaro da Imperatriz - SC é o 
competente para conhecer e julgar as questões decorrentes da presente licitação. 
 
22.30. Constituem anexos ao presente Edital:  

 
Anexo I – Projeto Básico 
Anexo II – Comprovação de Aquisição do Edital e de Conhecimento das 

Especificações e Normas Pertinentes à Perfeita Execução da Obra (Modelo);  
Anexo III – Declaração de não-emprego de menores (Modelo);  
Anexo IV – Declaração de Inexistência de Condições Impeditivas (Modelo);  
Anexo V – Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (Modelo);  
Anexo VI – Declaração de Inexistência de Vínculo Empresa Pública (Modelo); 
Anexo VII - Declaração de Renúncia ao Prazo Recursal (Modelo); 
Anexo VIII – Carta de Apresentação da Proposta (Modelo);  
Anexo IX – Minuta do Contrato. 
 
Anitápolis (SC), 11 de outubro 2019. 

 
 
 

MARIA APARECIDA DE PIERI COELHO 
Secretária Municipal de Agricultura, Turismo e Meio Ambiente 
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ANEXO I 
 
 

TOMADA DE PREÇOS Nº 036/2019 
 
 

Projeto Básico 
 
 

OBJETO: O objeto do presente Edital é a contratação de empresa especializada para 
fornecimento e implantação de placas de sinalização de orientação turística no 
Município de Anitápolis, nos termos do Contrato de Repasse n° 869814/2018, 
celebrado com a União Federal, representado pela Caixa Econômica Federal, por 
intermédio do Ministério do Turismo e o Município de Anitápolis, visando à identificação 
dos atrativos turísticos e a respectiva sinalização dos percursos de acesso, conforme 
especificações técnicas, quantidades, prazos e demais itens constantes do “Projeto de 
Sinalização Turística de Anitápolis/SC” (Anexo I) e demais anexos do presente Edital. 
 



_

A. DOCUMENTAÇÃO DA PROPOSTA

Fonte de recursos: OGU

Proponente/Tomador: Município de Anitápolis

Município/UF: Anitápolis/SC

Nº da Operação (0000000-00): 1055144-67/2018

Nº do SICONV (000000): 869814/2018

Valor do Repasse Contratado (R$): 270.476,19

Valor de Contrapartida Contratada (R$): 18.099,18

% mínimo de Contrapartida: 0,10%

R$ mínimo de Contrapartida (se houver):

% máximo de Contrapartida:

Nome/apelido:
SINALIZAÇÃO TURISTICA E INFRA NA RUA DA PRAÇA 

ROBERTO BEPPLER

Descrição do Objeto do Lote / CTEF: SINALIZAÇÃO TURISTICA 

Regime previdenciário previsto para a obra: NÃO DESONERADO

Data base do Orçamento: 05-2018

Nome: Adrieine Pirih da Silva Colleone

CREA/CAU: A75821-3

ART/RRT: 7524887

Data do preenchimento: 16/08/2019

Nome: LAUDIR PEDRO COELHO

Cargo: PREFEITO MUNICIPAL

B. RESULTADO DO PROCESSO LICITATÓRIO

Data de emissão dos documentos de licitação:

Nº do CTEF (contrato com empresa):

Nome da empresa:

CNPJ da empresa:

Regime de execução do CTEF:

Data base do CTEF:

C. ACOMPANHAMENTO DO EMPREENDIMENTO

Data do Início da Obra: 01/11/2019

Data de fechamento do RRE:

Nome:

Profissão:

CREA/CAU (para obras/projetos):

ART/RRT (para obras/projetos):

D. ACOMPANHAMENTO CAIXA

Nome:

Função:

Responsável pela Fiscalização

Responsável Gerencial

Dados do Contrato (Inicial)

Dados do Empreendimento e Orçamento

Responsável pelo Orçamento

Responsável pelo Tomador (Prefeito, no caso de Municípios)

Licitação
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APRESENTAÇÃO 

Este trabalho, realizado pela empresa PROJEVIAS – Projetos, Arquitetura, Urbanismo e 

Consultoria de Sinalização Viária Ltda., tem a finalidade de apresentar o Projeto de Sinalização de 

Orientação Turística para o Município de Anitápolis, no estado de Santa Catarina. 

A sinalização indicativa configura-se como um dos elementos fundamentais para o município 

de Anitápolis. A sinalização turística destaca e reforça a identidade de uma localidade. Transforma o 

usuário em consumidor não exclusivamente no sentido econômico, mas este passa a ser proprietário 

de conhecimentos únicos adquiridos apenas com a experiência de vivenciar lugares singulares como 

os existentes neste município. 

Os atrativos turísticos podem se apresentar sob várias formas e por isso são tratados de 

maneira distinta. Assim, cada situação apresenta condições específicas e elementos próprios que 

justificam uma solução única para cada local. 

Fazem parte deste Projeto as seguintes etapas de apresentação: 

 Apresentação das metodologias adotadas, localização e descrição dos pontos a 

serem sinalizados; 

 Apresentação do Projeto, localização e diagramação dos sinais; 

 Quantitativos e Cronogramas.  
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1 DESCRIÇÃO DO PROJETO 

A sinalização de orientação turística configura-se como um dos elementos fundamentais para 

o desenvolvimento das Áreas Turísticas relacionadas neste trabalho, destaca e reforça a identidade 

de uma localidade. Transforma o usuário em consumidor não exclusivamente no sentido econômico, 

mas este passa a ser proprietário de conhecimentos únicos adquiridos apenas com a experiência de 

vivenciar lugares singulares como os presentes em cada área contemplada no projeto. 

Os atrativos turísticos podem se apresentar sob várias formas e por isso são tratados de 

maneira distinta. Assim, cada situação apresenta condições específicas e elementos próprios que 

justificam uma solução única para cada local. O objetivo primeiro é informar o usuário dos atrativos 

turísticos, indicando os melhores percursos para seus acessos. 

Este projeto é desenvolvido com base na legislação brasileira vigente, de acordo com o Código 

de Trânsito Brasileiro (CTB), o Manual de Sinalização Vertical Indicativa do Conselho Nacional de 

Trânsito (CONTRAN), e com apoio do Guia Brasileiro de Sinalização Turística, elaborado pela 

EMBRATUR, IPHAN E DENATRAN, com padrões reconhecidos internacionalmente. Segundo este 

guia (EMBRATUR; DENATRAN; IPHAN, 2001, p. 20), a sinalização de orientação turística é “a 

comunicação efetuada por meio de um conjunto de placas de sinalização, implantadas 

sucessivamente ao longo de um trajeto estabelecido, com mensagens escritas ordenadas, 

pictogramas e setas direcionais”. 

A sinalização turística demonstra-se não apenas como a implantação de meras placas 

indicativas de sentidos, mas como uma maneira de percepção e interpretação do patrimônio, 

objetivando a sua valorização social e econômica. 

 

1.1 Objetivo 
 

O objetivo deste trabalho é a elaboração do projeto executivo de sinalização de orientação 

turística para usuários de veículos, visando à identificação dos atrativos turísticos e a respectiva 

sinalização dos percursos de acesso.  

Este projeto deixará palpável e compreensível para os visitantes, explicável e passível de ser 

percebida individual e coletivamente; será um canal de informações que apresentam os acessos aos 

atrativos turísticos, referenciando e dando subsídios ao posicionamento e reconhecimento espacial do 

usuário. Esta sinalização será abrangente em sua totalidade e passará a mensagem de maneira clara, 

além de ser planejada e implantada em conformidade com a legislação brasileira vigente.  
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1.2 Justificativa 
 
 As metas estabelecidas no programa de Infraestrutura sustentam a necessidade de 

implantação de sinalização de orientação turística que promova expressiva melhoria da mobilidade 

turística, contribuindo para o aumento do fluxo de visitantes e complementando outras ações da 

Prefeitura Municipal de Anitápolis voltadas ao desenvolvimento da infraestrutura turística do município.  

 A sinalização turística presente no município de Anitápolis é incoerente com seu potencial 

turístico. Além da grande falta de sinalização de orientação turística, atualmente a seleção de 

topônimos não constitui um sistema referencial abrangente e representativo, deixando de proporcionar 

o pleno atendimento às necessidades de deslocamentos dos usuários. Ocorre a falta de continuidade 

nas mensagens utilizadas, com interrupção da informação, dificultando ao usuário atingir seu destino. 

Existem placas com diferentes critérios de diagramação, nas mais variadas formas, sem 

padrão de ordenação das informações, cores e mensagens. Há placas instaladas em locais que 

comprometem a visualização ou a segurança. Existem placas confeccionadas em materiais 

inadequados, além da utilização de formatos e tamanhos de fontes que não proporcionam a perfeita 

legibilidade. É por isso que este Projeto se faz tão imprescindível. 
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2   METODOLOGIA 
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2 METODOLOGIA 

 
A sinalização turística é basicamente a comunicação caracterizada por um conjunto de placas de 

sinalização, implantadas ao longo de um determinado trajeto, por meio de mensagens escritas 

ordenadas, pictogramas e setas que determinam direções. 

 

O anexo II, aprovado pela resolução n° 160, de 2004, o Guia Brasileiro de Sinalização Turística 

da EMBRATUR e o CONTRAN - Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito – Sinalização Vertical 

Indicativa - 2014 dão parâmetros para este tipo de sinalização, utilizando padrões reconhecidos 

internacionalmente, como a cor marrom e a representação pictográfica. São expostas a seguir 

diretrizes para a execução de projetos, baseados na legislação e modelos mencionados e na própria 

vivência na elaboração de projetos. 

 
 A equipe técnica foi composta por um Arquiteto e Urbanista Especialista em Trânsito, um 

Engenheiro Civil Especialista em Trânsito, um Engenheiro Cartógrafo e um Desenhista, que se 

dividiram entre os levantamentos em campo as demais atribuições de desenvolvimento do projeto. 

 
 
2.1 Planejamento  
 
 

Qualquer nível de planejamento possui implicações morfológicas. O ambiente físico é 

interdependente das condições e dos sistemas (geográficos, sociais, políticos, administrativos, 

culturais, econômicos, entre outros), por meio dos quais efetua a ação do homem no território, sendo 

essencial do conceito do planejamento organizar estas forças com o objetivo de transformar o território, 

sempre da melhor forma possível. 

 

Os objetivos específicos do planejamento de sinalização turística são: 

 

a) estabelecer um sistema viário de acesso como suporte da sinalização turística; 

b) organizar e consolidar as informações a serem aplicadas nessa sinalização, por meio de um sistema 

referencial turístico representativo, ou seja, os atrativos consolidados e hierarquizados de acordo com 

a importância; 

c) garantir a lógica da seleção de mensagens; 

d) cooperar na valorização dos referencias da população; 

e) visar a sustentabilidade; 

f) padronizar todo o sistema de orientação, desde a determinação das mensagens a serem utilizadas, 

diagramação dos tamanhos e espaçamentos dos elementos a serem apresentados nas placas e a 

implantação em um sistema viário adequado. 
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2.2 Levantamento de campo – Seleção do Sistema Referencial Turístico 
 

 

O projeto de sinalização turística iniciou-se através da análise de todos os atrativos turísticos 

consolidados com capacidade para atingir o público alvo, e consolidou-se com a distribuição espacial 

da sinalização na área sinalizada, com coerência, a fim de estruturar os melhores percursos. 

Foram sinalizados atrativos que, indispensavelmente, possuem acessibilidade e um mínimo 

de infraestrutura, que sejam de cultura local e/ou que gerem fluxo de visitantes, e/ou que sejam de 

recreação e entretenimento, em propriedade pública ou privada. 

Fez-se primeiramente um diagnóstico, tendo como ponto de partida a primeira reunião com os 

responsáveis pela sinalização turística dentro do município de Anitápolis no dia 20/08/2018, para 

coletar informações relevantes para o início dos trabalhos. 

Após a listagem dos atrativos turísticos indicados, foi analisada a situação atual de cada um, 

e de seus entornos, in loco, por meio da oferta da infraestrutura existente, do uso do solo, das 

potencialidades turísticas, dos próprios usuários, dos equipamentos de apoio ao turista e das 

premissas do sistema viário - a rede viária de circulação e acesso às localidades. Todas as 

informações foram essenciais para a compreensão da dinâmica da região a ser sinalizada, suas 

características e seus problemas. 

 

2.3 Levantamento de campo – Definição dos percursos 
 
 

A seleção do sistema viário de acesso aos atrativos turísticos realizou-se através do uso da 

rede rodoviária, viária urbana e rural, a fim da obtenção do melhor trajeto, com segurança, 

acessibilidade, conforto e atratividade. Sempre que possível, foram estruturados percursos 

agradáveis, que valorizam a paisagem, através de vias adequadas ao fluxo proposto, para que não 

houvesse exagerados conflitos de usos. 

 
2.4 Levantamento de campo – Definição dos pontos de instalação das placas 
 
 

A equipe técnica habilitada à execução dos serviços analisou o tráfego e consequentemente 

a segurança nos pontos de instalação de cada placa componente do Projeto Executivo, tendo 

percorrido todo o município de Anitápolis. 

Foram levados em consideração fatores como a velocidade regulamentada da via, a geometria 

da via, a distância de visibilidade de cada placa e outros tantos possíveis elementos existentes, que 

definiram a locação das placas, bem como a dimensão da fonte dos textos e pictogramas e os tipos 

de suporte. 

A sinalização proposta respeita o tráfego local, levando em conta as políticas de 

desenvolvimento frente a legislações municipais, estaduais e federais, tais como as leis de uso do 

solo, as leis de zoneamento, leis de proteção ao patrimônio histórico, os sistemas viários e de 
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transporte, as limitações ambientais, além da preservação dos locais a serem sinalizados, evitando a 

poluição visual ou interferências no patrimônio histórico e natural da cidade. Cada locação escolhida 

foi analisada in loco, de acordo com os aspectos ambientais inerentes a cada lugar, evitando os 

grandes empecilhos à indicação dos pontos de instalação das placas, como a vegetação, sinalização 

existente e elementos arquitetônicos, que se conformam como anteparos à visualização das placas; 

os traçados das vias, que quando muito sinuosas, não permitem a atenção do motorista à sinalização; 

locais com acentuados aclive ou declive, que além da visibilidade, também impedem que sejam 

atingidos os ângulos necessários e ideais à retrorrefletividade almejada para a sinalização viária 

vertical. Nestes casos, são definidas locações onde a sinalização proposta possa atingir o seu objetivo 

da melhor maneira possível. 

 

Cada ponto de instalação das placas foi georreferenciado em sistema geográfico WGS 84, por 

meio de aparelho de GPS, e fotografado, onde foi feita a marcação exata do local da placa.  

 

A sinalização turística a ser instalada visou sempre a assegurar os seguintes princípios: 

 

a) legalidade, apoiada no Código de Trânsito Brasileiro (CTB), Conselho Nacional de Trânsito 

(Contran) e Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan); 

b) padronização; 

c) visibilidade, legibilidade e segurança; 

d) suficiência; 

e) continuidade e coerência das mensagens; 

f) atualidade e valorização; 

g) manutenção e conservação. 
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Foram propostas placas: 

 

a. Placas de identificação dos atrativos turísticos sinalizados que têm por objetivo indicar a 

denominação dos mesmos. Foram posicionadas em locais estratégicos para a visualização ou 

o mais próximo possível dos atrativos.  

b. Placas Indicativas de Sentido (Direção) de Atrativos Turísticos: localizadas na aproximação 

de interseções de vias e para identificar demais atrativos turísticos localizados na mesma via, 

contemplando placas de Pré-Sinalização; de Confirmação de Saída; de Confirmação em 

Frente; de Posicionamento na Pista, e de Placa Diagramada. 

As placas de sinalização de percursos têm por objetivo otimizar as facilidades de acesso aos 

atrativos turísticos sinalizados. 

c. Placas Indicativas de Distância de Atrativos Turísticos: quando necessárias, indicam as 

distâncias até os atrativos turísticos, situadas na diretriz da via sinalizada. 

 
As placas constituintes do projeto possuem rápida identificação e interpretação das 

mensagens. 

Por isso a padronização de cores e formas, baseadas em modelos internacionais, como o uso 

da cor marrom e dos pictogramas. Pictogramas são as ilustrações que sintetizam os tipos de atrativo 

turístico e de serviço auxiliar, cujo uso é recomendado para facilitar a identificação do destino, 

complementando a função do topônimo e melhorando o esquema de comunicação com o usuário. 

 
 
2.5 Desenvolvimento – Pós-processamento dos dados 
 
 

Após os levantamentos de campo, em escritório o projeto foi efetivamente concluído, sendo 

avaliado e definido cada ponto de instalação de placas, atrativos turísticos e percurso. Os dados 

recolhidos in loco foram geoprocessados em mapas e ortofotos com precisão métrica de todo o 

município.  

A apresentação do projeto fez-se por meio de memoriais descritivos, mapas em bases 

matriciais e vetoriais com a localização dos atrativos turísticos sinalizados e das placas projetadas, 

diagramações das placas, especificações técnicas, quantitativos e estimativa orçamentária da 

execução da obra. 
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3 A CIDADE  

Anitápolis é um município brasileiro do estado de Santa Catarina, localizado na área da Grande 

Florianópolis, a cerca de 85 km da capital do estado. O principal acesso é pela SC-108, que liga 

Rancho Queimado e Florianópolis (via BR-282 ao norte) e aos municípios de Santa Rosa de Lima, Rio 

Fortuna e Braço do Norte (ao sul). 

Situada em uma região de topografia acidentada, formada por montanhas e florestas de difícil 

acesso, Anitápolis foi uma das últimas áreas da Grande Florianópolis a ser explorada. Apesar de ter 

sido descoberta pelos açorianos, foi somente em meados do século XX que se iniciou a colonização, 

por alemães e italianos. Em 1907, o governo do Estado decidiu criar um núcleo colonial na localidade, 

visando acolher os imigrantes recém-chegados da Europa. A cidade desmembrou-se de Santo Amaro 

da Imperatriz em 1961 e a falta de acessos, que retardou seu processo de colonização no início do 

século XX, ainda dificulta o desenvolvimento econômico local. 
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3.1.1 LOCALIZAÇÃO 

3.1.1.1 Localização Turística 

Anitápolis situa-se entre vales e montanhas, numa região de cenários naturais de extrema 

beleza. Essa topografia acidentada, que dificultou o seu povoamento no passado, é hoje justamente 

seu maior atrativo. Aventureiros e amantes de esportes de natureza viajam até o lugar a fim de praticar 

rafting, rapel de cachoeira, trilhas em meio à Mata Atlântica, jeepcross motocross, montanhismo e 

passeios ecológicos. A grande diversidade de culturas e a tranquilidade da cidade completam o quadro 

de atrações. 
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4   DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO EXISTENTE  
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4 DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO EXISTENTE 

Para estabelecer a sinalização de orientação turística, serão apresentados os estudos 

necessários visando atender o maior número possível de deslocamentos dos usuários, classificando 

os diferentes níveis de abrangência e a identificação dos elementos básicos que permitirão a eficiente 

comunicação destes. 

Estes estudos envolvem os aspectos regionais, urbanos e características locais para a 

definição das estratégias de sinalização adotadas, e como os usuários utilizarão a infraestrutura local 

para atingir os atrativos existentes, por meio das próprias escolhas de trajetos. A abrangência e o 

conhecimento da população sobre os atrativos é que possibilitam a seleção e a sua hierarquização. 
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4.1 SISTEMA REFERENCIAL TURÍSTICO 

O Sistema Referencial Turístico é composto pelo conjunto de atrativos turísticos e de 

conhecimento consolidado. A hierarquização dos atrativos será dada no Plano Funcional e indica a 

estratégia de aplicação da sinalização de orientação. 

No mapa apresentado a seguir é possível visualizar a distribuição dos atrativos turísticos que 

foram descritos neste trabalho para consolidar o sistema de orientação turística. 
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4.1.1 PRAÇA ROBERTO BEPPLER 

A praça Roberto Beppler está no centro de Anitápolis, com muito verde e espaço para o lazer 

e caminhada.  

 

 

Figura 3: Praça Roberto Beppler. 

 
Fonte: Projevias  
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4.1.2  PATRONATO AGRÍCOLA 

Objetivava abrigar jovens infratores vindos dos grandes Centros como Rio de Janeiro e São 

Paulo. O Patronato tinha em torno de 35 funcionários (médicos, professores, vigias...) e funcionava 

como uma espécie de Escola Correcional, onde os adolescentes além do tratamento de 

recuperação, aprendiam uma profissão. O Prédio do Patronato hoje é um monumento histórico 

cultural, o qual foi reformado em 2000 e é aberto à visitação de turistas e estudantes. 

 

Figura 4: Patronata Agrícola. 

 
Fonte: Projevias. 
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4.1.3 MIRANTE DA BELA VISTA 

É um mirante que traz a beleza e o relevo acidentado da região que está inserida.  

 

Figura 5: Mirante da Bela Vista. 

 
Fonte: Prefeitura de Anitápolis  
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4.1.4 CACHOEIRA DOS MEDEIROS 

Cachoeira dos Medeiros localizada na Serra Geral, com uma bela queda para ser 

contemplada pelos visitantes que vão atrás do turismo rural.  

 

 

Figura 6: Cachoeira dos Medeiros. 

 
Fonte: Projevias. 
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4.1.5 MIRANTE SERRA GERAL 

O Mirante da Serra Geral está localizado a 25 km do centro, local este que é possível a 

prática de montanhismo.  

 

Figura 7: Mirante Serra Geral. 

 
Fonte: Prefeitura de Anitápolis  
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4.1.6 TRILHA DOS ÍNDIOS 

A trilha começa com 30 km de estrada de chão, a partir da praça de Anitápolis, sendo que os 

6 km finais só são possíveis percorrer de 4x4. A partir dali, começa uma pesada subida que 

vai contornando a Serra Geral, até chegar no Campo dos Padres, já em Urubici. 

No alto a beleza é incrível e as possiblidades para continuação da trilha são muitas. Acampa-

se próximo ao paredão, para contemplar um magnífico amanhecer e as belas paisagens 

proporcionadas pela Serra Geral. 

 

 

Figura 8: Trilha dos Índios. 

 
Fonte: Prefeitura de Anitápolis.  
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4.1.7 MORRO DO CINQUENTA 

Localizado a aproximadamente 18 km do centro de Anitápolis na comunidade Serrinha, o Pico 

do Cinquenta é o ponto mais alto do município. Seu nome se dá por estar localizado no lote de número 

50. Soma-se um total de aproximadamente 7h de caminhada em um terreno sinuoso, a trilha é 

constituída em uma subida de 721 m.  

  

No topo, chaga-se a 1.651m do nível do mar e o caminhante é recompensado com uma vista 

deslumbrante de toda região das Encostas da Serra Geral. 
 

 

Figura 9: Morro do Cinquenta. 

 
Fonte: Prefeitura de Anitápolis.  



                                                                         
                                                                        

PROJEVIAS – Projetos, Arquitetura, Urbanismo e Consultoria de Sinalização Viária Ltda. 
Rua Bom Jesus, 212, Sala 2003, Juvevê – Curitiba/PR - CEP 80035-010 - Fone (41) 3262-4192 - info@projevias.com.br - www.projevias.com.br 

Empresa Associada ABEETRANS – Associação Brasileira das Empresas de Engenharia de Trânsito 
‐ 35 ‐ 

4.1.8 CACHOEIRA DA USINA 

 A cachoeira mais conhecida da cidade é a Cachoeira da Usina, distante 500m da sede municipal, 

famosa por ficar próxima da antiga usina hidrelétrica. Transformada em área de lazer, a usina dispõe 

de lanchonete, com projeto para restaurante. Tem várias formações de piscinas naturais apropriadas 

para banho.  

 
 
 
 
 

 
Figura 10: Cachoeira da Usina. 

 
Fonte: Projevias.  
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4.1.9 CACHOEIRA ESMERALDAS 

 

Essa é uma cachoeira que está a pouco mais de 4 km da sede de Anitápolis.  

 

 

Figura 11: Cachoeira Esmeraldas. 

 
Fonte: Prefeitura de Anitápolis.  
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4.1.10 ÁRVORE FURADA 

 

 

 

Figura 12: Árvore Furada. 

 

Fonte: Prefeitura de Anitápolis  
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4.1.11 CACHOEIRA DOS PÁTERA 

Para chegar até a cachoeira, é necessário percorrer um longo trajeto em estrada de chão, pelo 

vale do Rio da Prata, em Anitápolis. 

Chegando ao fim da estrada de chão, começa a trilha, por um pasto e depois segue mata a 

dentro. O nível da trilha é entre leve e moderado, pois conta com um longo trecho de subida. 

Quase ao fim da trilha pode se optar por duas cachoeiras, a Paulo Pátera I ou a Paulo Pátera 

II, ambas muito bonitas. Uma impreciona mais pela sua altitude e a outra mais pela sua beleza. 

 
Figura 13: Cachoeira dos Pátera. 

 
Fonte: Prefeitura de Anitápolis  
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4.1.12 CASA MUSEU ROBERTO HEINZEN 

Museu Roberto Heinzen, por iniciativa pessoal, coleciona peças do período da colonização da 

região. Orgulhoso com a coleção que conta um pedacinho da história da cidade, ele abre sua casa 

para que os visitantes conheçam seu acervo de móveis, louças, roupas e máquinas. Tudo está bem 

conservado e organizado de modo que os objetos fazem parte da decoração da casa. 

 

 

Figura 14: Casa Museu Roberto Heinzen. 

 
Fonte: Projevias.  
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4.1.13 MIRANTE DO RIO DO OURO 

O Mirante está localizado na região Leste da cidade, a pouco mais de 4 km do centro da 

cidade.  

Figura 15: Mirante do Rio do Ouro. 

 
Fonte: Prefeitura de Anitápolis  
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4.1.14 GRUTA SÃO BENEDITO 

Gruta São Benedito, que está as margens da SC-108, próxima a Estrada da Gargenta.  

 

Figura 16: Gruta São Benedito. 

 
Fonte: Projevias.  
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4.1.15 ESTRADA DA GARGANTA 

A Serra da Garganta, a 18 km do centro de Anitápolis é famosa pelo Combate da Garganta, 

que ocorreu durante a Revolução de 1930, quando os revulocionários gaúchos, de passagem pela 

região rumo a Florianópolis, entrincheiraram-se na serra. Desta forma cercando as Forças Armadas 

vindas do sul e os soldados da Força Pública de Santa Catarina, onde muitos homens morreram no 

local.  

 

Figura 17: Estrada da Garganta. 

 
Fonte: Projevias.  
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4.2 SISTEMA VIÁRIO DE ACESSO 

O sistema viário de acesso é a base para a implantação da sinalização e da distribuição das 

viagens, sendo constituídas pelas vias eleitas para acessos aos atrativos. Para definição e 

classificação destas vias, foram estudadas a localização dos atrativos turísticos consolidados. 

As escolhas das rotas de circulação garantem a interligação entre os próprios atrativos 

turísticos como também às rodovias de acesso ao município, abrangendo a totalidade do público-alvo 

que chega pelos municípios de Florianópolis, Palhoça, Rancho Queimado, Rio Fortuna, Braço do Norte 

e Santa Rosa de Lima. Os trajetos de circulação são baseados na capacidade de tráfego das vias, 

conforto dos usuários e abrangência dos atrativos.  
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4.3 ESTRATÉGIA DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA 

De acordo com o sistema referencial turístico definido e o sistema viário de acesso 

estabelecido, é delineada a estratégia de sinalização turística adotada. A cidade de Anitápolis possui 

dois principais acessos que definem as rotas de chegada dos turistas ao município. Estes acessos 

fazem a ligação com os municípios vizinhos sendo eles: Florianópolis, Palhoça, Rancho Queimado, 

Rio Fortuna, Braço do Norte e Santa Rosa de Lima, dentre outros. Os principais acessos de ligação a 

Anitápolis são:  

 SC-108 (Norte); 
 SC-108 (Sul).  

 

O principal acesso é o sentido Norte-Sul pela SC-108, ligando duas importantes cidades da 

região turística do estado. Essa ligação gera turistas vindos de São Paulo e Paraná.  

Além da sinalização dos acessos, existe aquela que propicia a circulação entre os próprios 

pontos turísticos. Os visitantes que chegam aos atrativos, devem ainda ser orientados aos demais, 

conforme seus próprios roteiros.  
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5 PLANO FUNCIONAL 

O Plano Funcional corresponde a um esquema geral onde é apresentada a estratégia para o 

desenvolvimento do Projeto de Sinalização Viária Vertical de Indicação de Atrativos Turísticos, de 

Identificação e de Orientação de Destino. Tem como objetivo subsidiar o desenvolvimento do projeto 

de sinalização. Sua formulação é essencial, pois contém as informações estruturadas de toda área de 

estudo, garantindo a articulação e a continuidade das mensagens até o destino pretendido. 

Os conceitos são apresentados de acordo com o Guia Brasileiro de Sinalização Turística 

(EMBRATUR, IPHAN, DENATRAN, 2001) e CONTRAN - Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito 

– Sinalização Vertical Indicativa - 2014, para melhor entendimento deste trabalho: 

Sistema Viário de Acesso – caracteriza-se como a base para implantação de sinalização e 

distribuição das viagens, sendo constituído pelas vias eleitas para acesso aos atrativos. 

Sistema Referencial Turístico – é o conjunto de atrativos turísticos de conhecimento 

consolidado. Sua hierarquização indica a estratégia a ser adotada para o projeto de sinalização 

turística. 

Nó – ponto de referência para a distribuição dos fluxos de veículos, que determina os locais 

de implantação da sinalização a ser proposta no Projeto Executivo, podendo contemplar uma ou tantas 

placas quantas forem necessárias. É o local de tomada de decisões do condutor. 

OBS.: O número de placas por nó pode variar, pois está diretamente relacionado com a 

segurança do usuário e não apenas com o número de atrativos. Um exemplo é o caso da necessidade 

de pré-sinalização em algumas vias (de fluxo e velocidade altos) seguida de confirmação de saída, o 

que exige um número maior de conjuntos de sinalização, se comparada a vias de pouco fluxo e de 

baixa velocidade máxima permitida. 

No Plano Funcional de Anitápolis é demonstrada a estratégia a ser seguida para a elaboração 

do Projeto de Sinalização Turística. São apresentados os atrativos turísticos que são passíveis de 

serem contemplados, conforme hierarquização e análise in loco pela equipe técnica da PROJEVIAS, 

em um esquema geral composto pelas principais vias para deslocamentos motorizados, os quais 

representam as vias municipais, e nós pontuais, configurados através da interseção de duas ou mais 

vias selecionadas, onde serão propostas as intervenções através dos dispositivos de sinalização 

turística. Para cada nó são apresentados os atrativos que serão contemplados no mesmo, levando-se 

em consideração a continuidade das mensagens. 
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6 PROJETO 

O Projeto de Sinalização Turística do Município de Anitápolis/SC tem o objetivo de deixar a 

área palpável e compreensível para os visitantes, explicável e passível de ser percebida individual e 

coletivamente; será um canal de informações que apresentam os acessos aos principais atrativos 

turísticos, equipamentos urbanos e localidades, referenciando e dando subsídios ao posicionamento 

e reconhecimento espacial do usuário. Esta sinalização será abrangente em sua totalidade e passará 

a mensagem de maneira clara, além de ser planejada e implantada em conformidade com a legislação 

vigente. 
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6.1 PRANCHAS DO PROJETO DE SINALIZAÇÃO 

A seguir serão apresentadas as pranchas de projeto utilizadas para a implantação das placas 

em toda a área de abrangência turística do município.  
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6.2 PLANILHA COM A SINALIZAÇÃO PROPOSTA 

A seguir serão apresentadas as planilhas de projeto utilizadas neste volume. 



Cidade: Anitápolis ‐ SC Contrato Nº: 100/2018
Projeto: Sinalização Vertical Turística Empresa: Projevias

Latitude  Longitude Tipo Qtde (und)

I001 Turística de Identificação ‐27,90444409 ‐49,12898492 Rua Gonçalves Júnior
Um suporte de aço 

Ø 2,5” x 4,5m
1 Chapa de aço nº 16 Tipo I 1,00 x 1,00 m 1,00 Volume ‐ Página 56

I002 Turística de Identificação ‐27,90370800 ‐49,12882658 Rua Jacinto Mattos
Um suporte de aço 

Ø 2,5” x 4,5m
1 Chapa de aço nº 16 Tipo I 1,00 x 1,00 m 1,00 Volume ‐ Página 57

I003 Turística de Sentido ‐27,91174817 ‐49,13155987
Rua Vereador Tarcisio 

Fernandes

Dois suportes de 

aço Ø 2,5” x 5,0m
2 Chapa de aço nº 18 Tipo I 2,50 x 1,50 m 3,75 Volume ‐ Página 58

I004 Turística de Sentido ‐27,90554843 ‐49,12689614 Rua José Schreiber
Dois suportes de 

aço Ø 2,5” x 4,5m
2 Chapa de aço nº 18 Tipo I 2,00 x 1,00 m 2,00 Volume ‐ Página 60

I005 Turística de Sentido ‐27,90649521 ‐49,12363132
Rua Adolfo Joaquim 

Machado

Dois suportes de 

aço Ø 2,5” x 4,0m
2 Chapa de aço nº 18 Tipo I 1,50 x 0,50 m 0,75 Volume ‐ Página 61

I006 Turística de Sentido ‐27,90819145 ‐49,12183748
Rua Adolfo Joaquim 

Machado

Dois suportes de 

aço Ø 2,5” x 4,0m
2 Chapa de aço nº 18 Tipo I 1,50 x 0,50 m 0,75 Volume ‐ Página 62

I007 Turística de Sentido ‐27,91226271 ‐49,09996360 ‐
Dois suportes de 

aço Ø 2,5” x 3,0m
2 Chapa de aço nº 18 Tipo I 1,50 x 0,50 m 0,75 Volume ‐ Página 63

I008 Turística de Identificação ‐27,91469980 ‐49,09664957 ‐
Um suporte de aço 

Ø 2,5” x 3,5m
1 Chapa de aço nº 16 Tipo I 1,00 x 1,00 m 1,00 Volume ‐ Página 64

I009 Turística de Sentido ‐27,90605857 ‐49,13103788
Rua Emílio Pedro 

Beppler

Dois suportes de 

aço Ø 2,5” x 4,5m
2 Chapa de aço nº 18 Tipo I 2,00 x 1,00 m 2,00 Volume ‐ Página 65

I010 Turística de Sentido ‐27,90438623 ‐49,12906993 Rua Gonçalves Júnior
Dois suportes de 

aço Ø 2,5” x 4,5m
2 Chapa de aço nº 18 Tipo I 2,50 x 1,20 m 3,00 Volume ‐ Página 66

I011 Turística de Identificação ‐27,90355304 ‐49,13006300 Rua Gonçalves Júnior
Um suporte de aço 

Ø 2,5” x 4,5m
1 Chapa de aço nº 16 Tipo I 1,00 x 1,00 m 1,00 Volume ‐ Página 68

I012 Turística de Distância ‐27,90315661 ‐49,13079096
Estrada Geral Rio das 

Pedras
Braço light 1 Chapa de poliéster PRFV 2,2 mm Tipo I/III 2,50 x 1,00 m 2,50 Volume ‐ Página 69

I013 Turística de Sentido ‐27,92404957 ‐49,18503914
Estrada Geral Rio das 

Pedras

Dois suportes de 

aço Ø 2,5” x 3,5m
2 Chapa de aço nº 18 Tipo I 2,00 x 1,00 m 2,00 Volume ‐ Página 70

Logradouro

Localização

Classificação Detalhamento (página)

Implantar

Coordenadas geográficas Suporte
Tipo de Substrato

         SINALIZAÇÃO VERTICAL

Tipo de Película Área (m²)Dimensões
Placa Código



Cidade: Anitápolis ‐ SC Contrato Nº: 100/2018
Projeto: Sinalização Vertical Turística Empresa: Projevias

Latitude  Longitude Tipo Qtde (und)

Logradouro

Localização

Classificação Detalhamento (página)

Implantar

Coordenadas geográficas Suporte
Tipo de Substrato

         SINALIZAÇÃO VERTICAL

Tipo de Película Área (m²)Dimensões
Placa Código

I014 Turística de Identificação ‐27,91787159 ‐49,17469926
Estrada Geral Rio das 

Pedras

Um suporte de aço 

Ø 2,5” x 3,5m
1 Chapa de aço nº 16 Tipo I 1,00 x 1,00 m 1,00 Volume ‐ Página 71

I015 Turística de Sentido ‐27,91870580 ‐49,19179254
Estrada Geral Rio do 

Meio

Dois suportes de 

aço Ø 2,5” x 3,5m
2 Chapa de aço nº 18 Tipo I 2,00 x 1,00 m 2,00 Volume ‐ Página 72

I016 Turística de Sentido ‐27,90439061 ‐49,19664592
Estrada Geral Rio do 

Meio

Dois suportes de 

aço Ø 2,5” x 3,5m
2 Chapa de aço nº 18 Tipo I 2,00 x 1,00 m 2,00 Volume ‐ Página 73

I017 Turística de Sentido ‐27,88394402 ‐49,20171051
Estrada Geral Rio do 

Meio

Dois suportes de 

aço Ø 2,5” x 3,5m
2 Chapa de aço nº 18 Tipo I 2,00 x 1,00 m 2,00 Volume ‐ Página 74

I018 Turística de Sentido ‐27,91830074 ‐49,19179730
Estrada Geral Rio do 

Meio

Dois suportes de 

aço Ø 2,5” x 3,5m
2 Chapa de aço nº 18 Tipo I 2,00 x 1,00 m 2,00 Volume ‐ Página 75

I019 Turística de Sentido ‐27,92045237 ‐49,22259054 ‐
Dois suportes de 

aço Ø 2,5” x 3,5m
2 Chapa de aço nº 18 Tipo I 2,00 x 1,20 m 2,40 Volume ‐ Página 76

I020 Turística de Identificação ‐27,91910464 ‐49,22297720 ‐
Um suporte de aço 

Ø 2,5” x 3,5m
1 Chapa de aço nº 16 Tipo I 1,00 x 1,00 m 1,00 Volume ‐ Página 78

I021 Turística de Identificação ‐27,92139571 ‐49,23865702 ‐
Um suporte de aço 

Ø 2,5” x 3,5m
1 Chapa de aço nº 16 Tipo I 1,00 x 1,00 m 1,00 Volume ‐ Página 79

I022 Turística de Identificação ‐27,92075639 ‐49,27318604 ‐
Um suporte de aço 

Ø 2,5” x 3,5m
1 Chapa de aço nº 16 Tipo I 1,00 x 1,00 m 1,00 Volume ‐ Página 80

I023 Turística de Identificação ‐27,92102722 ‐49,27325723 ‐
Um suporte de aço 

Ø 2,5” x 3,5m
1 Chapa de aço nº 16 Tipo I 1,00 x 1,00 m 1,00 Volume ‐ Página 81

I024 Turística de Sentido ‐27,90315715 ‐49,13052891
Estrada Geral Rio das 

Pedras

Dois suportes de 

aço Ø 2,5” x 4,5m
2 Chapa de aço nº 18 Tipo I 2,00 x 1,00 m 2,00 Volume ‐ Página 82

I025 Turística de Sentido ‐27,90467680 ‐49,12890839 Rua Gonçalves Júnior
Dois suportes de 

aço Ø 2,5” x 4,5m
2 Chapa de aço nº 18 Tipo I 1,50 x 1,00 m 1,50 Volume ‐ Página 83

I026 Turística de Sentido ‐27,90328258 ‐49,12712717 Rua Arnold Vand Sand Braço light 1 Chapa de poliéster PRFV 2,2 mm Tipo I/III 2,00 x 1,00 m 2,00 Volume ‐ Página 84



Cidade: Anitápolis ‐ SC Contrato Nº: 100/2018
Projeto: Sinalização Vertical Turística Empresa: Projevias

Latitude  Longitude Tipo Qtde (und)

Logradouro

Localização

Classificação Detalhamento (página)

Implantar

Coordenadas geográficas Suporte
Tipo de Substrato

         SINALIZAÇÃO VERTICAL

Tipo de Película Área (m²)Dimensões
Placa Código

I027 Turística de Sentido ‐27,90286248 ‐49,12750158 Rua Arnold Vand Sand
Dois suportes de 

aço Ø 2,5” x 4,5m
2 Chapa de aço nº 18 Tipo I 2,00 x 1,20 m 2,40 Volume ‐ Página 85

I028 Turística de Sentido ‐27,90267653 ‐49,12790845
Estrada Geral do 

Maracujá

Dois suportes de 

aço Ø 2,5” x 4,5m
2 Chapa de aço nº 18 Tipo I 2,50 x 1,20 m 3,00 Volume ‐ Página 86

I029 Turística de Identificação ‐27,89851629 ‐49,12983775
Estrada Geral do 

Maracujá

Um suporte de aço 

Ø 2,5” x 3,5m
1 Chapa de aço nº 16 Tipo I 1,00 x 1,00 m 1,00 Volume ‐ Página 88

I030 Turística de Sentido ‐27,88223021 ‐49,13310928
Estrada Geral do Rio 

da Prata

Dois suportes de 

aço Ø 2,5” x 3,5m
2 Chapa de aço nº 18 Tipo I 2,00 x 1,00 m 2,00 Volume ‐ Página 89

I031 Turística de Identificação ‐27,87280827 ‐49,13145813
Estrada Geral do Rio 

da Prata

Um suporte de aço 

Ø 2,5” x 3,5m
1 Chapa de aço nº 16 Tipo I 1,00 x 1,00 m 1,00 Volume ‐ Página 90

I032 Turística de Identificação ‐27,82758646 ‐49,13505468
Estrada Geral do Rio 

da Prata

Um suporte de aço 

Ø 2,5” x 3,5m
1 Chapa de aço nº 16 Tipo I 1,00 x 1,00 m 1,00 Volume ‐ Página 91

I033 Turística de Identificação ‐27,78757429 ‐49,13721376
Estrada Geral do Rio 

da Prata

Um suporte de aço 

Ø 2,5” x 3,5m
1 Chapa de aço nº 16 Tipo I 1,00 x 1,00 m 1,00 Volume ‐ Página 92

I034 Turística de Sentido ‐27,90257161 ‐49,12713563 Avenida Ivo Silveira Braço light 1 Chapa de poliéster PRFV 2,2 mm Tipo I/III 2,00 x 1,00 m 2,00 Volume ‐ Página 93

I035 Turística de Sentido ‐27,90261330 ‐49,12637015 Avenida Ivo Silveira
Dois suportes de 

aço Ø 2,5” x 4,5m
2 Chapa de aço nº 18 Tipo I 2,50 x 1,00 m 2,50 Volume ‐ Página 94

I036 Turística de Identificação ‐27,90113059 ‐49,12506847
Rua Padre Afonso 

Stahelin

Um suporte de aço 

Ø 2,5” x 4,5m
1 Chapa de aço nº 16 Tipo I 1,00 x 1,00 m 1,00 Volume ‐ Página 95

I037 Turística de Distância ‐27,90173098 ‐49,12735421 SC‐108 Pórtico Existente ‐ Chapa de poliéster PRFV 2,2 mm Tipo I/III 2,50 x 1,00 m 2,50 Volume ‐ Página 96

I038 Turística de Sentido ‐27,87008320 ‐49,06823659 SC‐108
Dois suportes de 

aço Ø 2,5” x 4,0m
2 Chapa de aço nº 18 Tipo I 2,50 x 0,50 m 1,25 Volume ‐ Página 97

I039 Turística de Identificação ‐27,87840159 ‐49,08959581 SC‐108
Um suporte de aço 

Ø 2,5” x 3,5m
1 Chapa de aço nº 16 Tipo I 1,00 x 1,00 m 1,00 Volume ‐ Página 98



Cidade: Anitápolis ‐ SC Contrato Nº: 100/2018
Projeto: Sinalização Vertical Turística Empresa: Projevias

Latitude  Longitude Tipo Qtde (und)

Logradouro

Localização

Classificação Detalhamento (página)

Implantar

Coordenadas geográficas Suporte
Tipo de Substrato

         SINALIZAÇÃO VERTICAL

Tipo de Película Área (m²)Dimensões
Placa Código

I040 Turística de Identificação ‐27,86366395 ‐49,05722076 SC‐108
Um suporte de aço 

Ø 2,5” x 3,5m
1 Chapa de aço nº 16 Tipo I 1,00 x 1,00 m 1,00 Volume ‐ Página 99

I041 Turística de Sentido ‐27,92509015 ‐49,13073540 SC‐108
Dois suportes de 

aço Ø 2,5” x 3,5m
2 Chapa de aço nº 18 Tipo I 2,50 x 1,20 m 3,00 Volume ‐ Página 100

I042 Turística de Sentido ‐27,92487341 ‐49,13107456 ‐
Dois suportes de 

aço Ø 2,5” x 3,0m
2 Chapa de aço nº 18 Tipo I 1,50 x 0,50 m 0,75 Volume ‐ Página 102

I043 Turística de Sentido ‐27,90172954 ‐49,12735494 SC‐108 Pórtico Existente ‐ Chapa de poliéster PRFV 2,2 mm Tipo I/III 2,50 x 1,50 m 3,75 Volume ‐ Página 103

I044 Turística de Sentido ‐27,91176145 ‐49,13164208 SC‐108
Dois suportes de 

aço Ø 2,5” x 4,0m
2 Chapa de aço nº 18 Tipo I 1,50 x 0,50 m 0,75 Volume ‐ Página 105

I045 Turística de Sentido ‐27,90415325 ‐49,12932562 Rua Jacinto Mattos
Dois suportes de 

aço Ø 2,5” x 4,5m
2 Chapa de aço nº 18 Tipo I 2,50 x 1,20 m 3,00 Volume ‐ Página 106

I046 Turística de Sentido ‐27,90206029 ‐49,12728537 SC‐108
Dois suportes de 

aço Ø 2,5” x 4,5m
2 Chapa de aço nº 18 Tipo I 2,00 x 1,00 m 2,00 Volume ‐ Página 108

I047 Turística de Sentido ‐27,90545640 ‐49,12674143 Avenida Ivo Silveira
Dois suportes de 

aço Ø 2,5” x 4,0m
2 Chapa de aço nº 18 Tipo I 1,50 x 0,50 m 0,75 Volume ‐ Página 109

I048 Turística de Sentido ‐27,92483911 ‐49,18437159
Estrada Geral Rio das 

Pedras

Dois suportes de 

aço Ø 2,5” x 3,5m
2 Chapa de aço nº 18 Tipo I 2,00 x 1,00 m 2,00 Volume ‐ Página 110

I049 Turística de Sentido ‐27,92086196 ‐49,18963119 ‐
Dois suportes de 

aço Ø 2,5” x 3,5m
2 Chapa de aço nº 18 Tipo I 2,00 x 1,00 m 2,00 Volume ‐ Página 111
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6.3 DIAGRAMAÇÃO SINALIZAÇÃO TURÍSTICA 

O detalhamento das placas será apresentado a seguir. Cada uma com seu desenho, 

especificações, como dimensões de todos os elementos e, consequentemente, da velocidade 

regulamentada para as vias do Município.  

A fonte utilizada para as mensagens das placas é a série E.M. A altura das letras e as 

dimensões dos pictogramas utilizados são definidas em função da distância de legibilidade e, 

consequentemente, da velocidade regulamentada para as vias do Município.  
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6.4 CONJUNTOS DE SINALIZAÇÃO – LOCALIZAÇÃO  

As placas serão apresentadas a seguir. Cada uma com seu desenho, indicação da via onde 

será implantada, bem como sua localização geográfica por equipamento de GPS e amarração. 
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7 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

Visando o melhor resultado da execução do presente projeto, são apresentadas as 

especificações técnicas, requisitos e melhores práticas relativas aos produtos de sinalização a serem 

aplicados na execução deste. Suas informações são baseadas em produtos disponíveis no mercado 

nacional e levam em consideração as Resoluções de Trânsito Brasileiro assim como as respectivas 

normas da ABNT a cada produto. 

Enquadram-se nesse conjunto todas as placas relativas ao projeto, implantadas às margens 

das vias, fixadas em postes de aço ou sobre as pistas de rolamento através de estruturas elevadas. 

7.1 MAPA DE VENTOS 

O vento é um fator de grande influência na sinalização indicativa. A maior parte da 

movimentação das placas de solo e principalmente aéreas, ocorre devido a ação da força dos ventos 

sobre elas, além dos desgastes dos materiais que as compõem. A visibilidade do condutor também 

pode ser prejudicada, pois dependendo da sua intensidade podem provocar a elevação de poeiras, 

folhagem ou até mesmo danos maiores em árvores e edificações. Dessa forma, o estudo sobre a 

incidência de ventos é de grande importância, para que seja projetada a devida sinalização vertical, 

calculada a fim de suportar as condições ambientais. 

Os ventos são classificados de acordo com a sua intensidade e direção. Os ventos de curta 

duração e elevadas velocidades são as rajadas, já os com duração mediana são as lufadas e por fim 

os de longa duração podem ser referidos por ventania. 

Sua causa pode ser atribuída por conta de fatores como diferenças de temperatura entre o 

equador e os polos, em conjunto com a rotação da Terra. 

A velocidade básica do vento, segundo a ABNT NBR 6123/1988, é a velocidade de uma rajada 

de 3 s, excedida em média uma vez em 50 anos, a 10 m acima do terreno, em campo aberto e plano, 

como demonstrado no mapa a seguir, apresentando o gráfico das isoietas da velocidade básica no 

estado de Santa Catarina, com intervalos de 5m/s. Para o estado de Santa Catarina, a velocidade 

básica do vento apresentada para a região é de 45m/s, segundo dados disponibilizados pelo IBGE, 

sendo utilizada como padrão para o cálculo dimensional das estruturas metálicas propostas no projeto 

de sinalização turística do município de Anitápolis. 
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7.2 PLACAS    

7.2.1 PLACAS EM CHAPA DE POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE 

VIDRO E AÇO 16/18 

7.2.1.1 Dimensões 

Dimensões das placas de aço e poliéster apresentadas nesse projeto: 

 Placa 1,00 x 1,00 m; 

 Placa 1,50 x 0,50 m; 

 Placa 1,50 x 1,00 m; 

 Placa 2,00 x 1,00 m; 

 Placa 2,00 x 1,20 m; 

 Placa 2,50 x 0,50 m; 

 Placa 2,50 x 1,00 m; 

 Placa 2,50 x 1,20 m; 

 Placa 2,50 x 1,50 m. 

Obs.: As chapas depois de cortadas nas dimensões devem ser livres de rebarbas ou bordas 

cortantes. 

7.2.1.2 Material 

As placas de solo serão confeccionadas em chapas de aço galvanizado a fogo número 16/18 e 

os suportes aéreos serão em placas de poliéster reforçado com fibra de vidro, espessura de 2,20 mm. 

Chapa de aço: aço galvanizado a fogo número 16/18, espessura nominal de 1,50 mm e 1,25 

mm respectivamente, segundo a norma da ABNT – NBR 11.904. Deve ser usado material específico 

para eliminar resíduos que possam afetar a aplicação do acabamento. 

            Poliéster: polímero termofixo que se torna permanentemente rígido e infusível quando curado, 

obtido na reação de condensação de glicois com ácidos dibásicos, segundo a ABNT NBR 13275:2013. 

            Fibra de vidro: filamentos de vidro de formulação específica, tratados superficialmente para 

compatibilidade com as resinas poliéster, segundo a ABNT NBR 13275:2013. 

 

7.2.1.3 Acabamento Placa de Aço 

As chapas de aço deverão receber o seguinte acabamento: 
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a. O verso da placa deverá receber acabamento em pintura com tinta a pó poliéster, na cor 

preta fosca, com espessura mínima de 50 Micras, que passará por um processo de 

secagem em estufa na temperatura de 140 a 200°C; 

b. A face principal que receberá a película refletiva deverá sofrer apenas a operação de 

limpeza, desengrachamento e secagem para evitar que qualquer tipo de resíduo 

prejudique o procedimento. 

7.2.1.4 Películas Refletivas 

Os tipos de películas utilizados no revestimento das placas são definidos de acordo com a 

ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas, conforme a NBR 14.644. Conforme o projeto, as 

placas de sinalização são: 

a. PLACAS DE SOLO: Com a face principal revestida com película retrorrefletiva tipo I, sendo 

considerados o fundo, os símbolos, as tarjas e as letras. Os pictogramas, cujo elemento é 

na cor preta, em película não retrorrefletiva. As cores das placas estão especificadas no 

projeto. 

b. PLACAS AÉREAS: Com o fundo da face principal revestida com película tipo I e os 

símbolos, tarjas e letras revestidas com película tipo III. Os pictogramas, cujo elemento é 

na cor preta, em película não retrorrefletiva. As cores das placas estão especificadas no 

projeto. 

 Conforme a NBR 14.644, as películas retrorrefletivas tipo I, conhecidas comercialmente com “grau 

técnico ou grau de engenharia”, podem ser constituídas por microesferas de vidro ou microprismas, e 

devem apresentar desempenho de retrorrefletividade de acordo com aTabela 1. São utilizadas nas 

cores branca, amarela, verde, vermelha, azul, laranja e marrom. As películas devem ser resistentes 

às intempéries e possuir um adesivo, protegido por um filme de fácil remoção. 

Quanto a durabilidade, as películas retrorrefletivas tipo I devem apresentar desempenho 

satisfatório de 7 (sete) anos. 

Tabela 1: Coeficiente inicial de retrorreflexão das películas tipo I (cd/lx/m²) 
ÂNGULO DE 
OBSERVAÇÃO 

ÂNGULO DE 
ENTRADA 

BRANCA  AMARELA  VERDE  VERMELHA  AZUL  MARROM 

0,2  ‐4  70  50  9.0  14  4  1 

0,2  +30  30  22  3,5  6  1,7  0,3 

0,2  ‐4  30  25  4,5  7,5  2  0,3 

0,5  +30  15  13  2,2  3  0,8  0,2 
Fonte: ABNT NBR 14.644. 

Conforme a NBR 14.644, as películas retrorrefletivas tipo III, conhecidas comercialmente como 

“alta intensidade prismática”, são constituídas tipicamente por microprismas não metalizadas e devem 
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apresentar desempenho de retrorrefletividade de acordo com a Tabela 2. São utilizadas nas cores 

branca, amarela, vermelha, azul, verde, laranja e marrom. 

Quanto à durabilidade, as películas retrorrefletivas tipo III devem apresentar desempenho 

satisfatório de 10 (dez) anos. 

Tabela 2: Coeficiente inicial de retrorreflexão das películas tipo III (cd/lx/m²) 

ÂNGULO DE 
OBSERVAÇÃO 

ÂNGULO DE 
ENTRADA 

BRANCA  AMARELA  VERDE  VERMELHA  AZUL  MARROM 

0,2  ‐4  360  270  50  65  30  18 

0,2  +30  170  135  25  30  14  8,5 

0,5  ‐4  150  110  21  27  13  7,5 

0,5  +30  72  54  10  13  06  3,5 
Fonte: ABNT NBR 14.644. 

Nota: Os serviços de diagramação e fabricação de placas deverão ser acompanhados por 

responsável técnico, com aptidão comprovada pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – 

CREA. 

7.2.1.5 Condições Gerais 

a. IDENTIFICAÇÃO DAS PLACAS: Deverá constar no verso das placas uma impressão, pelo 

processo serigráfico, na cor branca, o contratante, nome ou logomarca do fornecedor, mês 

e ano de fabricação. 

b. FURAÇÃO: As placas deverão ser furadas antes de receberem o tratamento. 

c. TRATAMENTO: As chapas deverão passar por processo de limpeza e desengraxamento, 

de modo a garantir a perfeita aderência das tintas e películas refletivas. Poderão ser 

empregados quaisquer métodos adequados. 

 

7.2.1.6 Garantia 

As placas em chapa de aço e poliéster deverão manter-se aceitáveis de acordo com os 

padrões de qualidade fixados na presente especificação, durante um período mínimo de 5 (cinco) 

anos, quanto a: 

d. Tonalidade da tinta ou película; 

e. Aderência da tinta ou película; 

f. Retrorrefletividade da película. 
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7.2.1.7 Embalagem 

As placas devem ser embaladas com material isolante entre elas e em volumes de no máximo 

02 (duas) unidades. 

7.2.1.8 Laudos 

No ato do processo licitatório da execução da obra, a empresa deverá apresentar, juntamente 

à documentação de habilitação, laudos de chapas e de películas refletivas, conclusivos à ABNT NBR 

11.904 e à NBR 14.644 (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e/ou em atendimento a essas 

especificações, emitidos por laboratórios credenciados a ABPTI (Associação Brasileira de Instituto de 

Pesquisas Tecnológicas). O mesmo deve apresentar ainda, declaração do fabricante e/ou fornecedor 

referenciado no laudo, de que possuirá disponibilidade de fornecimento dos produtos com qualidade 

e em quantidades compatíveis. 

Quando da execução da obra, os materiais deverão ser entregues em lotes, acompanhados 

dos laudos técnicos referenciados acima. Este material fica sujeito à inspeção para aprovação e 

recebimento. 

A data de emissão do laudo deverá ser de no máximo 180 dias anteriores à data da entrega 

das propostas. 
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7.3 ESTRUTURA DE SUPORTE ÀS PLACAS 

São estruturas de suporte às placas os elementos necessários à implantação, fixação e 

sustentação da placa no local estipulado pelo projeto, incluindo as fundações, quando necessárias. 

7.3.1 SINALIZAÇÃO DE SOLO 

7.3.1.1 Placa de Solo: 1,00 x 1,00m - Rural 

Suporte para placa de solo com dimensão de 1,00 x 1,00 m, e altura de 3,50 m para 

implantação em áreas rurais. 

Um suporte confeccionado com tubo de aço de dimensão Ø 2,5” x 3500 mm, com espessura 

mínima de parede de 2,65 mm. Possui a extremidade superior fechada por tampa soldada de aço de 

Ø 2,5”, duas aletas de aço de dimensões 100 x 50 x 2,75 mm, soldadas com ângulo de 180º entre si 

a 300 mm da extremidade inferior.  

Placa em aço 16, galvanizada a fogo, fixada ao sistema de sustentação por dois 

contraventamentos com abraçadeiras na dimensão de 2 1/2”, quatro parafusos de cabeça francesa 

3/8” x 1 1/4“, com porcas e arruelas. 

O conjunto a ser instalado lateralmente à via deve ter espaçamento entre a placa até o início 

da via de 0,30 m em áreas urbanas, quando possível. A borda inferior da placa deve ficar no mínimo 

a 1,20 m de altura em relação à pista. 

 

* Laudos 

No ato do processo licitatório da execução da obra, a empresa deverá apresentar, juntamente 

à documentação de habilitação, laudos dos suportes, conclusivos à ABNT NBR 14.890 (Associação 

Brasileira de Normas Técnicas) e/ou em atendimento a essas especificações, emitidos por laboratórios 

credenciados a ABPTI (Associação Brasileira de Instituto de Pesquisas Tecnológicas). O mesmo deve 

apresentar ainda, declaração do fabricante e/ou fornecedor referenciado no laudo, de que possuirá 

disponibilidade de fornecimento dos produtos com qualidade e em quantidades compatíveis. 

Quando da execução da obra, os materiais deverão ser entregues em lotes, acompanhados 

dos laudos técnicos referenciados acima. Este material fica sujeito à inspeção para aprovação e 

recebimento. 

A data de emissão do laudo deverá ser de no máximo 180 dias anteriores à data da entrega 

das propostas. 

 

* O desenho técnico é apresentado a seguir. 



12
00



PROJEVIAS – Projetos, Arquitetura, Urbanismo e Consultoria de Sinalização Viária Ltda. 
Rua Bom Jesus, 212, Sala 2003, Juvevê – Curitiba/PR - CEP 80035-010 - Fone (41) 3262-4192 - info@projevias.com.br - www.projevias.com.br

Empresa Associada ABEETRANS – Associação Brasileira das Empresas de Engenharia de Trânsito 
‐ 170 ‐ 

7.3.1.2 Placa de Solo: 1,00 x 1,00m - Urbana 

Suporte para placa de solo com dimensão de 1,00 x 1,00 m, e altura de 4,50 m para 

implantação em áreas urbanas. 

Um suporte confeccionado com tubo de aço de dimensão Ø 2,5” x 4500 mm, com espessura 

mínima de parede de 2,65 mm. Possui a extremidade superior fechada por tampa soldada de aço de 

Ø 2,5”, duas aletas de aço de dimensões 100 x 50 x 2,75 mm, soldadas com ângulo de 180º entre si 

a 300 mm da extremidade inferior.  

Placa em aço 16, galvanizada a fogo, fixada ao sistema de sustentação por dois 

contraventamentos com abraçadeiras na dimensão de 2 1/2”, quatro parafusos de cabeça francesa 

3/8” x 1 1/4“, com porcas e arruelas. 

O conjunto a ser instalado lateralmente à via deve ter espaçamento entre a placa até o início 

da via de 0,30 m em áreas urbanas, quando possível. A borda inferior da placa deve ficar no mínimo 

a 2,10 m de altura em relação à pista. 

* Laudos

No ato do processo licitatório da execução da obra, a empresa deverá apresentar, juntamente 

à documentação de habilitação, laudos dos suportes, conclusivos à ABNT NBR 14.890 (Associação 

Brasileira de Normas Técnicas) e/ou em atendimento a essas especificações, emitidos por laboratórios 

credenciados a ABPTI (Associação Brasileira de Instituto de Pesquisas Tecnológicas). O mesmo deve 

apresentar ainda, declaração do fabricante e/ou fornecedor referenciado no laudo, de que possuirá 

disponibilidade de fornecimento dos produtos com qualidade e em quantidades compatíveis. 

Quando da execução da obra, os materiais deverão ser entregues em lotes, acompanhados 

dos laudos técnicos referenciados acima. Este material fica sujeito à inspeção para aprovação e 

recebimento. 

A data de emissão do laudo deverá ser de no máximo 180 dias anteriores à data da entrega 

das propostas. 

* O desenho técnico é apresentado a seguir.
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7.3.1.3 Placa de Solo: 1,50 x 0,50m - Rural 

Suporte para placa de solo com dimensão de 1,50 x 0,50 m, e altura de 3,00 m para 

implantação em áreas rurais. 

Dois suportes confeccionados com tubo de aço na dimensão Ø 2,5” x 3000 mm, com 

espessura mínima de parede de 2,65 mm. Possui a extremidade superior fechada por tampa soldada 

de aço de Ø 2,5”, duas aletas de aço de dimensões 100 x 50 x 2,75 mm, soldadas com ângulo de 180º 

entre si a 300 mm da extremidade inferior.  

Placa em aço 18, galvanizada a fogo, fixada ao sistema de sustentação por dois 

contraventamentos com abraçadeiras na dimensão de 2 1/2”, quatro parafusos de cabeça francesa 

3/8” x 1 1/4“, com porcas e arruelas. 

O conjunto a ser instalado lateralmente à via deve ter espaçamento entre a placa até o início 

da via de 0,30 m em áreas urbanas, quando possível. A borda inferior da placa deve ficar no mínimo 

a 1,20 m de altura em relação à pista. 

 

* Laudos 

No ato do processo licitatório da execução da obra, a empresa deverá apresentar, juntamente 

à documentação de habilitação, laudos dos suportes, conclusivos à ABNT NBR 14.890 (Associação 

Brasileira de Normas Técnicas) e/ou em atendimento a essas especificações, emitidos por laboratórios 

credenciados a ABPTI (Associação Brasileira de Instituto de Pesquisas Tecnológicas). O mesmo deve 

apresentar ainda, declaração do fabricante e/ou fornecedor referenciado no laudo, de que possuirá 

disponibilidade de fornecimento dos produtos com qualidade e em quantidades compatíveis. 

Quando da execução da obra, os materiais deverão ser entregues em lotes, acompanhados 

dos laudos técnicos referenciados acima. Este material fica sujeito à inspeção para aprovação e 

recebimento. 

A data de emissão do laudo deverá ser de no máximo 180 dias anteriores à data da entrega 

das propostas. 

 

* O desenho técnico é apresentado a seguir. 

 
 
 
 
 
 
 
 



30
00

50
0

1500
1480

12
00



                                                                         
                                                                        

PROJEVIAS – Projetos, Arquitetura, Urbanismo e Consultoria de Sinalização Viária Ltda. 
Rua Bom Jesus, 212, Sala 2003, Juvevê – Curitiba/PR - CEP 80035-010 - Fone (41) 3262-4192 - info@projevias.com.br - www.projevias.com.br 

Empresa Associada ABEETRANS – Associação Brasileira das Empresas de Engenharia de Trânsito 
‐ 174 ‐ 

7.3.1.4 Placa de Solo: 1,50 x 0,50m - Urbana 

Suporte para placa de solo com dimensão de 1,50 x 0,50 m, e altura de 4,00 m para 

implantação em áreas urbanas. 

Dois suportes confeccionados com tubo de aço na dimensão Ø 2,5” x 4000 mm, com 

espessura mínima de parede de 2,65 mm. Possui a extremidade superior fechada por tampa soldada 

de aço de Ø 2,5”, duas aletas de aço de dimensões 100 x 50 x 2,75 mm, soldadas com ângulo de 180º 

entre si a 300 mm da extremidade inferior.  

Placa em aço 18, galvanizada a fogo, fixada ao sistema de sustentação por dois 

contraventamentos com abraçadeiras na dimensão de 2 1/2”, quatro parafusos de cabeça francesa 

3/8” x 1 1/4“, com porcas e arruelas. 

O conjunto a ser instalado lateralmente à via deve ter espaçamento entre a placa até o início 

da via de 0,30 m em áreas urbanas, quando possível. A borda inferior da placa deve ficar no mínimo 

a 2,10 m de altura em relação à pista. 

 

* Laudos 

No ato do processo licitatório da execução da obra, a empresa deverá apresentar, juntamente 

à documentação de habilitação, laudos dos suportes, conclusivos à ABNT NBR 14.890 (Associação 

Brasileira de Normas Técnicas) e/ou em atendimento a essas especificações, emitidos por laboratórios 

credenciados a ABPTI (Associação Brasileira de Instituto de Pesquisas Tecnológicas). O mesmo deve 

apresentar ainda, declaração do fabricante e/ou fornecedor referenciado no laudo, de que possuirá 

disponibilidade de fornecimento dos produtos com qualidade e em quantidades compatíveis. 

Quando da execução da obra, os materiais deverão ser entregues em lotes, acompanhados 

dos laudos técnicos referenciados acima. Este material fica sujeito à inspeção para aprovação e 

recebimento. 

A data de emissão do laudo deverá ser de no máximo 180 dias anteriores à data da entrega 

das propostas. 

 

* O desenho técnico é apresentado a seguir. 
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7.3.1.5 Placa de Solo: 1,50 x 1,00m 

Suporte para placa de solo com dimensão de 1,50 x 1,00 m, e altura de 4,50 m para 

implantação em áreas urbanas. 

Dois suportes confeccionados com tubo de aço na dimensão Ø 2,5” x 4500 mm, com 

espessura mínima de parede de 2,65 mm. Possui a extremidade superior fechada por tampa soldada 

de aço de Ø 2,5”, duas aletas de aço de dimensões 100 x 50 x 2,75 mm, soldadas com ângulo de 180º 

entre si a 300 mm da extremidade inferior.  

Placa em aço 18, galvanizada a fogo, fixada ao sistema de sustentação por dois 

contraventamentos com abraçadeiras na dimensão de 2 1/2”, oito parafusos de cabeça francesa 3/8” 

x 1 1/4“, com porcas e arruelas. 

O conjunto a ser instalado lateralmente à via deve ter espaçamento entre a placa até o início 

da via de 0,30 m em áreas urbanas, quando possível. A borda inferior da placa deve ficar no mínimo 

a 2,10 m de altura em relação à pista. 

 

* Laudos 

No ato do processo licitatório da execução da obra, a empresa deverá apresentar, juntamente 

à documentação de habilitação, laudos dos suportes, conclusivos à ABNT NBR 14.890 (Associação 

Brasileira de Normas Técnicas) e/ou em atendimento a essas especificações, emitidos por laboratórios 

credenciados a ABPTI (Associação Brasileira de Instituto de Pesquisas Tecnológicas). O mesmo deve 

apresentar ainda, declaração do fabricante e/ou fornecedor referenciado no laudo, de que possuirá 

disponibilidade de fornecimento dos produtos com qualidade e em quantidades compatíveis. 

Quando da execução da obra, os materiais deverão ser entregues em lotes, acompanhados 

dos laudos técnicos referenciados acima. Este material fica sujeito à inspeção para aprovação e 

recebimento. 

A data de emissão do laudo deverá ser de no máximo 180 dias anteriores à data da entrega 

das propostas. 

 

* O desenho técnico é apresentado a seguir. 
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7.3.1.6 Placa de Solo: 2,00 x 1,00m - Rural 

Suporte para placa de solo com dimensão de 2,00 x 1,00 m, e altura de 3,50 m para 

implantação em áreas rurais. 

Dois suportes confeccionados com tubo de aço na dimensão Ø 2,5” x 3500 mm, com 

espessura mínima de parede de 2,65 mm. Possui a extremidade superior fechada por tampa soldada 

de aço de Ø 2,5”, duas aletas de aço de dimensões 100 x 50 x 2,75 mm, soldadas com ângulo de 180º 

entre si a 300 mm da extremidade inferior.  

Placa em aço 18, galvanizada a fogo, fixada ao sistema de sustentação por dois 

contraventamentos com abraçadeiras na dimensão de 2 1/2”, oito parafusos de cabeça francesa 3/8” 

x 1 1/4“, com porcas e arruelas. 

O conjunto a ser instalado lateralmente à via deve ter espaçamento entre a placa até o início 

da via de 0,30 m em áreas urbanas, quando possível. A borda inferior da placa deve ficar no mínimo 

a 1,20 m de altura em relação à pista. 

 

* Laudos 

No ato do processo licitatório da execução da obra, a empresa deverá apresentar, juntamente 

à documentação de habilitação, laudos dos suportes, conclusivos à ABNT NBR 14.890 (Associação 

Brasileira de Normas Técnicas) e/ou em atendimento a essas especificações, emitidos por laboratórios 

credenciados a ABPTI (Associação Brasileira de Instituto de Pesquisas Tecnológicas). O mesmo deve 

apresentar ainda, declaração do fabricante e/ou fornecedor referenciado no laudo, de que possuirá 

disponibilidade de fornecimento dos produtos com qualidade e em quantidades compatíveis. 

Quando da execução da obra, os materiais deverão ser entregues em lotes, acompanhados 

dos laudos técnicos referenciados acima. Este material fica sujeito à inspeção para aprovação e 

recebimento. 

A data de emissão do laudo deverá ser de no máximo 180 dias anteriores à data da entrega 

das propostas. 

 

* O desenho técnico é apresentado a seguir. 
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7.3.1.7 Placa de Solo: 2,00 x 1,00m - Urbana 

Suporte para placa de solo com dimensão de 2,00 x 1,00 m, e altura de 4,50 m para 

implantação em áreas urbanas. 

Dois suportes confeccionados com tubo de aço na dimensão Ø 2,5” x 4500 mm, com 

espessura mínima de parede de 2,65 mm. Possui a extremidade superior fechada por tampa soldada 

de aço de Ø 2,5”, duas aletas de aço de dimensões 100 x 50 x 2,75 mm, soldadas com ângulo de 180º 

entre si a 300 mm da extremidade inferior.  

Placa em aço 18, galvanizada a fogo, fixada ao sistema de sustentação por dois 

contraventamentos com abraçadeiras na dimensão de 2 1/2”, oito parafusos de cabeça francesa 3/8” 

x 1 1/4“, com porcas e arruelas. 

O conjunto a ser instalado lateralmente à via deve ter espaçamento entre a placa até o início 

da via de 0,30 m em áreas urbanas, quando possível. A borda inferior da placa deve ficar no mínimo 

a 2,10 m de altura em relação à pista. 

 

* Laudos 

No ato do processo licitatório da execução da obra, a empresa deverá apresentar, juntamente 

à documentação de habilitação, laudos dos suportes, conclusivos à ABNT NBR 14.890 (Associação 

Brasileira de Normas Técnicas) e/ou em atendimento a essas especificações, emitidos por laboratórios 

credenciados a ABPTI (Associação Brasileira de Instituto de Pesquisas Tecnológicas). O mesmo deve 

apresentar ainda, declaração do fabricante e/ou fornecedor referenciado no laudo, de que possuirá 

disponibilidade de fornecimento dos produtos com qualidade e em quantidades compatíveis. 

Quando da execução da obra, os materiais deverão ser entregues em lotes, acompanhados 

dos laudos técnicos referenciados acima. Este material fica sujeito à inspeção para aprovação e 

recebimento. 

A data de emissão do laudo deverá ser de no máximo 180 dias anteriores à data da entrega 

das propostas. 

 

* O desenho técnico é apresentado a seguir. 
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7.3.1.8 Placa de Solo: 2,00 x 1,20m - Rural 

Suporte para placa de solo com dimensão de 2,00 x 1,20 m, e altura de 3,50 m para 

implantação em áreas rurais. 

Dois suportes confeccionados com tubo de aço na dimensão Ø 2,5” x 3500 mm, com 

espessura mínima de parede de 2,65 mm. Possui a extremidade superior fechada por tampa soldada 

de aço de Ø 2,5”, duas aletas de aço de dimensões 100 x 50 x 2,75 mm, soldadas com ângulo de 180º 

entre si a 300 mm da extremidade inferior.  

Placa em aço 18, galvanizada a fogo, fixada ao sistema de sustentação por dois 

contraventamentos com abraçadeiras na dimensão de 2 1/2”, oito parafusos de cabeça francesa 3/8” 

x 1 1/4“, com porcas e arruelas. 

O conjunto a ser instalado lateralmente à via deve ter espaçamento entre a placa até o início 

da via de 0,30 m em áreas urbanas, quando possível. A borda inferior da placa deve ficar no mínimo 

a 1,20 m de altura em relação à pista. 

* Laudos

No ato do processo licitatório da execução da obra, a empresa deverá apresentar, juntamente 

à documentação de habilitação, laudos dos suportes, conclusivos à ABNT NBR 14.890 (Associação 

Brasileira de Normas Técnicas) e/ou em atendimento a essas especificações, emitidos por laboratórios 

credenciados a ABPTI (Associação Brasileira de Instituto de Pesquisas Tecnológicas). O mesmo deve 

apresentar ainda, declaração do fabricante e/ou fornecedor referenciado no laudo, de que possuirá 

disponibilidade de fornecimento dos produtos com qualidade e em quantidades compatíveis. 

Quando da execução da obra, os materiais deverão ser entregues em lotes, acompanhados 

dos laudos técnicos referenciados acima. Este material fica sujeito à inspeção para aprovação e 

recebimento. 

A data de emissão do laudo deverá ser de no máximo 180 dias anteriores à data da entrega 

das propostas. 

* O desenho técnico é apresentado a seguir.
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7.3.1.9 Placa de Solo: 2,00 x 1,20m - Urbana 

Suporte para placa de solo com dimensão de 2,00 x 1,20 m, e altura de 4,50 m para 

implantação em áreas urbanas. 

Dois suportes confeccionados com tubo de aço na dimensão Ø 2,5” x 4500 mm, com 

espessura mínima de parede de 2,65 mm. Possui a extremidade superior fechada por tampa soldada 

de aço de Ø 2,5”, duas aletas de aço de dimensões 100 x 50 x 2,75 mm, soldadas com ângulo de 180º 

entre si a 300 mm da extremidade inferior.  

Placa em aço 18, galvanizada a fogo, fixada ao sistema de sustentação por dois 

contraventamentos com abraçadeiras na dimensão de 2 1/2”, oito parafusos de cabeça francesa 3/8” 

x 1 1/4“, com porcas e arruelas. 

O conjunto a ser instalado lateralmente à via deve ter espaçamento entre a placa até o início 

da via de 0,30 m em áreas urbanas, quando possível. A borda inferior da placa deve ficar no mínimo 

a 2,10 m de altura em relação à pista. 

 

* Laudos 

No ato do processo licitatório da execução da obra, a empresa deverá apresentar, juntamente 

à documentação de habilitação, laudos dos suportes, conclusivos à ABNT NBR 14.890 (Associação 

Brasileira de Normas Técnicas) e/ou em atendimento a essas especificações, emitidos por laboratórios 

credenciados a ABPTI (Associação Brasileira de Instituto de Pesquisas Tecnológicas). O mesmo deve 

apresentar ainda, declaração do fabricante e/ou fornecedor referenciado no laudo, de que possuirá 

disponibilidade de fornecimento dos produtos com qualidade e em quantidades compatíveis. 

Quando da execução da obra, os materiais deverão ser entregues em lotes, acompanhados 

dos laudos técnicos referenciados acima. Este material fica sujeito à inspeção para aprovação e 

recebimento. 

A data de emissão do laudo deverá ser de no máximo 180 dias anteriores à data da entrega 

das propostas. 

 

* O desenho técnico é apresentado a seguir. 
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7.3.1.10 Placa de Solo: 2,50 x 0,50m 

Suporte para placa de solo com dimensão de 2,50 x 0,50 m, e altura de 4,00 m 

para implantação em áreas urbanas. 

Dois suportes confeccionados com tubo de aço na dimensão Ø 2,5” x 4000 mm, 

com espessura mínima de parede de 2,65 mm. Possui a extremidade superior fechada por tampa 

soldada de aço de Ø 2,5”, duas aletas de aço de dimensões 100 x 50 x 2,75 mm, soldadas com 

ângulo de 180º entre si a 300 mm da extremidade inferior.  

Placa em aço 18, galvanizada a fogo, fixada ao sistema de sustentação por dois 

contraventamentos com abraçadeiras na dimensão de 2 1/2”, oito parafusos de cabeça francesa 3/8” 

x 1 1/4“, com porcas e arruelas. 

O conjunto a ser instalado lateralmente à via deve ter espaçamento entre a placa até o início 

da via de 0,30 m em áreas urbanas, quando possível. A borda inferior da placa deve ficar no 

mínimo a 2,10 m de altura em relação à pista. 

* Laudos

No ato do processo licitatório da execução da obra, a empresa deverá apresentar, juntamente 

à documentação de habilitação, laudos dos suportes, conclusivos à ABNT NBR 14.890 (Associação 

Brasileira de Normas Técnicas) e/ou em atendimento a essas especificações, emitidos por laboratórios 

credenciados a ABPTI (Associação Brasileira de Instituto de Pesquisas Tecnológicas). O mesmo deve 

apresentar ainda, declaração do fabricante e/ou fornecedor referenciado no laudo, de que possuirá 

disponibilidade de fornecimento dos produtos com qualidade e em quantidades compatíveis. 

Quando da execução da obra, os materiais deverão ser entregues em lotes, acompanhados 

dos laudos técnicos referenciados acima. Este material fica sujeito à inspeção para aprovação e 

recebimento. 

A data de emissão do laudo deverá ser de no máximo 180 dias anteriores à data da entrega 

das propostas. 

* O desenho técnico é apresentado a seguir.
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7.3.1.11 Placa de Solo: 2,50 x 1,00m 

Suporte para placa de solo com dimensão de 2,50 x 1,00 m, e altura de 4,50 m 

para implantação em áreas urbanas. 

Dois suportes confeccionados com tubo de aço na dimensão Ø 2,5” x 4500 mm, 

com espessura mínima de parede de 2,65 mm. Possui a extremidade superior fechada por tampa 

soldada de aço de Ø 2,5”, duas aletas de aço de dimensões 100 x 50 x 2,75 mm, soldadas com 

ângulo de 180º entre si a 300 mm da extremidade inferior.  

Placa em aço 18, galvanizada a fogo, fixada ao sistema de sustentação por dois 

contraventamentos com abraçadeiras na dimensão de 2 1/2”, oito parafusos de cabeça francesa 3/8” 

x 1 1/4“, com porcas e arruelas. 

O conjunto a ser instalado lateralmente à via deve ter espaçamento entre a placa até o início 

da via de 0,30 m em áreas urbanas, quando possível. A borda inferior da placa deve ficar no 

mínimo a 2,10 m de altura em relação à pista. 

* Laudos

No ato do processo licitatório da execução da obra, a empresa deverá apresentar, juntamente 

à documentação de habilitação, laudos dos suportes, conclusivos à ABNT NBR 14.890 (Associação 

Brasileira de Normas Técnicas) e/ou em atendimento a essas especificações, emitidos por laboratórios 

credenciados a ABPTI (Associação Brasileira de Instituto de Pesquisas Tecnológicas). O mesmo deve 

apresentar ainda, declaração do fabricante e/ou fornecedor referenciado no laudo, de que possuirá 

disponibilidade de fornecimento dos produtos com qualidade e em quantidades compatíveis. 

Quando da execução da obra, os materiais deverão ser entregues em lotes, acompanhados 

dos laudos técnicos referenciados acima. Este material fica sujeito à inspeção para aprovação e 

recebimento. 

A data de emissão do laudo deverá ser de no máximo 180 dias anteriores à data da entrega 

das propostas. 

* O desenho técnico é apresentado a seguir.
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7.3.1.12 Placa de Solo: 2,50 x 1,20m - Rural 

Suporte para placa de solo com dimensão de 2,50 x 1,20 m, e altura de 3,50 m 

para implantação em áreas rurais. 

Dois suportes confeccionados com tubo de aço na dimensão Ø 2,5” x 3500 mm, com 

espessura mínima de parede de 2,65 mm. Possui a extremidade superior fechada por tampa soldada 

de aço de Ø 2,5”, duas aletas de aço de dimensões 100 x 50 x 2,75 mm, soldadas com ângulo de 180º 

entre si a 300 mm da extremidade inferior.  

Placa em aço 18, galvanizada a fogo, fixada ao sistema de sustentação por quadro de aço em 

cantoneiras de 1,1/2” x 2,7”, com oito parafusos sextavados 5/16” x 1 1/4" e abraçadeira na dimensão 

de 2 1/2”, com oito parafusos de cabeça francesa 3/8” x 1 1/4“, com porcas e arruelas. 

O conjunto a ser instalado lateralmente à via deve ter espaçamento entre a placa até o início 

da via de 0,30 m em áreas urbanas, quando possível. A borda inferior da placa deve ficar no mínimo 

a 1,20 m de altura em relação à pista. 

* Laudos

No ato do processo licitatório da execução da obra, a empresa deverá apresentar, juntamente 

à documentação de habilitação, laudos dos suportes, conclusivos à ABNT NBR 14.890 (Associação 

Brasileira de Normas Técnicas) e/ou em atendimento a essas especificações, emitidos por laboratórios 

credenciados a ABPTI (Associação Brasileira de Instituto de Pesquisas Tecnológicas). O mesmo deve 

apresentar ainda, declaração do fabricante e/ou fornecedor referenciado no laudo, de que possuirá 

disponibilidade de fornecimento dos produtos com qualidade e em quantidades compatíveis. 

Quando da execução da obra, os materiais deverão ser entregues em lotes, acompanhados 

dos laudos técnicos referenciados acima. Este material fica sujeito à inspeção para aprovação e 

recebimento. 

A data de emissão do laudo deverá ser de no máximo 180 dias anteriores à data da entrega 

das propostas. 

* O desenho técnico é apresentado a seguir.
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7.3.1.13 Placa de Solo: 2,50 x 1,20m - Urbana 

Suporte para placa de solo com dimensão de 2,50 x 1,20 m, e altura de 4,50 m 

para implantação em áreas urbanas. 

Dois suportes confeccionados com tubo de aço na dimensão Ø 2,5” x 4500 mm, com 

espessura mínima de parede de 2,65 mm. Possui a extremidade superior fechada por tampa soldada 

de aço de Ø 2,5”, duas aletas de aço de dimensões 100 x 50 x 2,75 mm, soldadas com ângulo de 180º 

entre si a 300 mm da extremidade inferior.  

Placa em aço 18, galvanizada a fogo, fixada ao sistema de sustentação por quadro de aço em 

cantoneiras de 1,1/2” x 2,7”, com oito parafusos sextavados 5/16” x 1 1/4" e abraçadeira na dimensão 

de 2 1/2”, com oito parafusos de cabeça francesa 3/8” x 1 1/4“, com porcas e arruelas. 

O conjunto a ser instalado lateralmente à via deve ter espaçamento entre a placa até o início 

da via de 0,30 m em áreas urbanas, quando possível. A borda inferior da placa deve ficar no mínimo 

a 2,10 m de altura em relação à pista. 

* Laudos

No ato do processo licitatório da execução da obra, a empresa deverá apresentar, juntamente 

à documentação de habilitação, laudos dos suportes, conclusivos à ABNT NBR 14.890 (Associação 

Brasileira de Normas Técnicas) e/ou em atendimento a essas especificações, emitidos por laboratórios 

credenciados a ABPTI (Associação Brasileira de Instituto de Pesquisas Tecnológicas). O mesmo deve 

apresentar ainda, declaração do fabricante e/ou fornecedor referenciado no laudo, de que possuirá 

disponibilidade de fornecimento dos produtos com qualidade e em quantidades compatíveis. 

Quando da execução da obra, os materiais deverão ser entregues em lotes, acompanhados 

dos laudos técnicos referenciados acima. Este material fica sujeito à inspeção para aprovação e 

recebimento. 

A data de emissão do laudo deverá ser de no máximo 180 dias anteriores à data da entrega 

das propostas. 

* O desenho técnico é apresentado a seguir.
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7.3.1.14 Placa de Solo: 2,50 x 1,50m 

Suporte para placa de solo com dimensão de 2,50 x 1,50 m, e altura de 5,00 m 

para implantação em áreas urbanas. 

Dois suportes confeccionados com tubo de aço na dimensão Ø 2,5” x 5000 mm, 

com espessura mínima de parede de 2,65 mm. Possui a extremidade superior fechada por tampa 

soldada de aço de Ø 2,5”, duas aletas de aço de dimensões 100 x 50 x 2,75 mm, soldadas com 

ângulo de 180º entre si a 300 mm da extremidade inferior.  

Placa em aço 18, galvanizada a fogo, fixada ao sistema de sustentação por quadro de aço em 

cantoneiras de 1,1/2” x 2,7”, com oito parafusos sextavados 5/16” x 1 1/4" e abraçadeira na dimensão 

de 2 1/2”, com oito parafusos de cabeça francesa 3/8” x 1 1/4“, com porcas e arruelas. 

O conjunto a ser instalado lateralmente à via deve ter espaçamento entre a placa até o início 

da via de 0,30 m em áreas urbanas, quando possível. A borda inferior da placa deve ficar no mínimo 

a 2,10 m de altura em relação à pista. 

* Laudos

No ato do processo licitatório da execução da obra, a empresa deverá apresentar, juntamente 

à documentação de habilitação, laudos dos suportes, conclusivos à ABNT NBR 14.890 (Associação 

Brasileira de Normas Técnicas) e/ou em atendimento a essas especificações, emitidos por laboratórios 

credenciados a ABPTI (Associação Brasileira de Instituto de Pesquisas Tecnológicas). O mesmo deve 

apresentar ainda, declaração do fabricante e/ou fornecedor referenciado no laudo, de que possuirá 

disponibilidade de fornecimento dos produtos com qualidade e em quantidades compatíveis. 

Quando da execução da obra, os materiais deverão ser entregues em lotes, acompanhados 

dos laudos técnicos referenciados acima. Este material fica sujeito à inspeção para aprovação e 

recebimento. 

A data de emissão do laudo deverá ser de no máximo 180 dias anteriores à data da entrega 

das propostas. 

* O desenho técnico é apresentado a seguir.
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7.3.2 SINALIZAÇÃO AÉREA 

7.3.2.1 Braço Light: placas com até 2,5 m² 

Braço Light para placas aéreas de dimensão até 2,5 metros quadrados. 

 

Confeccionada por braço em tubo de aço SAE 1020, galvanizada a fogo interna e 

externamente, com parede de 3,75mm. O acabamento contendo tampa na extremidade horizontal e o 

sistema de fixação de abraçadeira de 5/16’’ de espessura, dividida em 4 partes de 90° dotado de 4 

parafusos de aço galvanizado de 5/8”x6” com arruela de pressão e porcas sextavadas.  

 

O conjunto está calculado para suportar ventos com até 110 km/h. 

* O desenho técnico é apresentado a seguir. 
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Nº Nº DA PEÇA DESCRIÇÃO QTD.

1 BRAÇO PROJETADO SAE 1020 -  3" X 3,75mm 1

2 BRAÇADEIRA MOVEL SAE 1020 - 285 X 63,5 X 7,58 6

3 BRAÇADEIRA FIXA SAE 1020 - 410 X 63,5 X 7,58 2

4 PORCA 5/8" 5/8" 7

5 PARAFUSO 5/8" x 6" 5/8" X 6" 8

6 ARRUELA 5/8" 5/8" 15

8 CALÇO SAE 1020 - 30 X 20 X 20mm 1
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7.3.3 IMPLANTAÇÃO DAS PLACAS 

As placas deverão ser instaladas na posição vertical, fazendo ângulo de 93° a 95° em relação 

ao fluxo de tráfego, voltadas para o lado externo da via, conforme Figura 19. Esta inclinação tem por 

objetivo assegurar a boa visibilidade e legibilidade das mensagens, evitando o reflexo especular que 

pode ocorrer com a incidência de luz dos faróis ou de raios solares sobre a placa. 

Figura 19: Angulação das placas de solo. 

 
Fonte: Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito, CONTRAN. 

Os parâmetros de angulação devem ser adotados também nas placas aéreas, em pórticos e 

semipórticos, inclinando-as 3° a 5° para cima, conforme apresentado na Figura 2020. Em situações 

específicas que impeçam essa rotação, a placa pode ser colocada na posição vertical. 

Figura 20: Angulação das placas aéreas. 

 
Fonte: Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito, CONTRAN. 
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A borda inferior da placa colocada lateralmente à pista deve ficar a uma altura livre mínima de 

2,10m em relação à superfície da calçada ou canteiro central. Para as placas suspensas sobre a pista, 

a altura livre mínima deve ser de 4,80m, a contar da borda inferior. Em vias com tráfego de veículos 

com altura superior a 4,70m, a altura livre mínima da placa deve ser de 5,50m conforme Figura 21. 

Figura 21: Altura de implantação das placas. 

 
Fonte: Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito, CONTRAN 2014. 

O afastamento lateral medido entre a borda lateral da placa e a borda da pista deve ser, no 

mínimo, de 0,30m para trechos retos da via (Figura 22) e de 0,40m para trechos em curva (Figura 23). 

No caso de placas suspensas, devem ser considerados os mesmos afastamentos definidos acima, 

medidos entre o suporte e a borda da pista. 

Figura 23: Afastamento lateral das placas – trechos em reta. 

 
Fonte: Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito, CONTRAN 2014. 

Figura 24: Afastamento lateral das placas – trechos em curva. 

 
Fonte: Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito, CONTRAN 2014. 
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Para canteiro central e calçada que não comporte os afastamentos laterais mínimos devido à 

largura da placa, esta deve ser colocada a uma altura mínima de 4,80m em relação à superfície da 

pista ou suspensa sobre a pista conforme Figura 25. 

Figura 25: Afastamento lateral das placas em canteiro central. 

Fonte: Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito, CONTRAN 2014. 
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8 COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO DE SERVIÇO 

Os custos que serão apresentados a seguir para a composição dos preços e fechamento do 

orçamento, foram calculados a partir das seguintes referências: 

- SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - referência

01/05/2018; 

- SICRO - DNIT - Sistema de Custos Referenciais de Obras - referência 01/05/2018;

Declaramos que a composição de preços apresentada foi calculada a partir das referências 

supracitadas, e que o mês base para toda a planilha orçamentária foi de maio/2018. 
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Nº Folha: 01/01

Unidade de medida:

CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

SINAPI-73467 0,30 1,00 0,00 129,08 38,72

SINAPI-91395 0,70 0,00 1,00 29,92 20,94

59,67
SALÁRIO

BASE
SINAPI-88277 1,00 22,09
SINAPI-88316 3,00 16,16

1,00 130,24

SINAPI-21014 m 48,84 3,50

SICRO-5213421 m² 226,11 1,00

SINAPI-94964 m³ 301,89 0,08

SINAPI-93358 m³ 63,92 0,08

CUSTO DIRETO TOTAL : (D) + ( E ) + (F) 556,54
BONIFICAÇÃO POR DESPESAS INDIRETAS (B.D.I): 23,09%
CUSTO UNITÁRIO TOTAL: 685,05

24,15
Concreto fck = 20mpa, traço 1:2,7:3 (cimento/ areia 
média/ brita 1)  - preparo mecânico com betoneira 400 l.

Escavação manual de vala com profundidade menor ou 
igual a 1,30 m.

5,11

( F ) TOTAL 29,26

( E ) TOTAL 397,05

 F - ATIVIDADES AUXILIARES UNIDADE CUSTO CONSUMO
CUSTO

UNITÁRIO

170,94
Tubo Aco Galvanizado Com Costura, Classe Leve, Dn 
65 Mm ( 2 1/2"), E = 3,35 Mm, * 6,23* Kg/M (Nbr 5580)

Confecção de placa em aço nº 16 galvanizado, com 
película retrorrefletiva tipo I + IV

226,11

E - MATERIAIS UNIDADE CUSTO CONSUMO
CUSTO

UNITÁRIO

(B)B) TO 70,57
( C ) PRODUÇÃO DA EQUIPE CUSTO HORÁRIO TOTAL (A + B)
(D)D) CUSTO UNITÁRIO DA EXECU (A)                                  [ 130,24

Montador (tubo aço/equipamentos) com encargos complementares
Servente com encargos complementares 48,48

22,09

A - EQUIPAMENTOS QUANT
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERAC.

Caminhão toco, PBT14.300 kg, carga útil máx. 
9.710 kg, dist. entre eixos 3,56 m, potência 
185 CV, inclusive carroceria fixa aberta de 
madeira p/ transporte geral de carga seca, 
dimen. aprox. 2,50 x 6,50 x 0,50 m - CHP 
diurno.

Caminhão toco, PBT 14.300 kg, carga útil máx. 
9.710 kg, dist. entre eixos 3,56 m, potência 
185 CV, inclusive carroceria fixa aberta de 
madeira p/ transporte geral de carga seca, 
dimen. aprox. 2,50 x 6,50 x 0,50 m - CHI 
diurno. 

B - MÃO-DE-OBRA QUANT.
CUSTO

HORÁRIO

(A)A) TO

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO DE SERVIÇO - 001
Descrição dos Serviços:

Fornecimento e Implantação de placa simples de dimensão 1,00 x 1,00 m, confeccionada em chapa de aço n.16 galvanizada Item:
a fogo. Verso pintado com tinta epóxi na cor preta fosca com secagem em estufa a 200°C. Face principal revestida com 
película retrorrefletiva tipo I/IV (ABNT), sustentada por 1 (um) poste de aço galvanizado a fogo com diâmetro de 2 1/2” x 01-a
3,50m.

UND
Valores em R$
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Nº Folha: 01/01

Unidade de medida:

CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

SINAPI-73467 0,30 1,00 0,00 129,08 38,72

SINAPI-91395 0,70 0,00 1,00 29,92 20,94

59,67
SALÁRIO

BASE
SINAPI-88277 1,00 22,09
SINAPI-88316 3,00 16,16

1,00 130,24

SINAPI-21014 m 48,84 4,50

SICRO-5213421 m² 226,11 1,00

SINAPI-94964 m³ 301,89 0,08

SINAPI-93358 m³ 63,92 0,08

CUSTO DIRETO TOTAL : (D) + ( E ) + (F) 605,38
BONIFICAÇÃO POR DESPESAS INDIRETAS (B.D.I): 23,09%
CUSTO UNITÁRIO TOTAL: 745,16

24,15
Concreto fck = 20mpa, traço 1:2,7:3 (cimento/ areia 
média/ brita 1)  - preparo mecânico com betoneira 400 l.

Escavação manual de vala com profundidade menor ou 
igual a 1,30 m.

5,11

( F ) TOTAL 29,26

( E ) TOTAL 445,89

 F - ATIVIDADES AUXILIARES UNIDADE CUSTO CONSUMO
CUSTO

UNITÁRIO

219,78
Tubo Aco Galvanizado Com Costura, Classe Leve, Dn 
65 Mm ( 2 1/2"), E = 3,35 Mm, * 6,23* Kg/M (Nbr 5580)

Confecção de placa em aço nº 16 galvanizado, com 
película retrorrefletiva tipo I + IV

226,11

E - MATERIAIS UNIDADE CUSTO CONSUMO
CUSTO

UNITÁRIO

(B)B) TO 70,57
( C ) PRODUÇÃO DA EQUIPE CUSTO HORÁRIO TOTAL (A + B)
(D)D) CUSTO UNITÁRIO DA EXECU (A)                                  [ 130,24

22,09Montador (tubo aço/equipamentos) com encargos complementares
Servente com encargos complementares 48,48

(A)A) TO

B - MÃO-DE-OBRA QUANT.
CUSTO

HORÁRIO

Caminhão toco, PBT14.300 kg, carga útil máx. 
9.710 kg, dist. entre eixos 3,56 m, potência 
185 CV, inclusive carroceria fixa aberta de 
madeira p/ transporte geral de carga seca, 
dimen. aprox. 2,50 x 6,50 x 0,50 m - CHP 
diurno.

Caminhão toco, PBT 14.300 kg, carga útil máx. 
9.710 kg, dist. entre eixos 3,56 m, potência 
185 CV, inclusive carroceria fixa aberta de 
madeira p/ transporte geral de carga seca, 
dimen. aprox. 2,50 x 6,50 x 0,50 m - CHI 
diurno. 

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO DE SERVIÇO - 002
Descrição dos Serviços:

Fornecimento e Implantação de placa simples de dimensão 1,00 x 1,00 m, confeccionada em chapa de aço n.16 galvanizada Item:
a fogo. Verso pintado com tinta epóxi na cor preta fosca com secagem em estufa a 200°C. Face principal revestida com 
película retrorrefletiva tipo I/IV (ABNT), sustentada por 1 (um) poste de aço galvanizado a fogo com diâmetro de 2 1/2” x 01-b
4,50m.

UND
Valores em R$

A - EQUIPAMENTOS QUANT
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERAC.
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Nº Folha: 01/01

Unidade de medida:

CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

SINAPI-73467 0,30 1,00 0,00 129,08 38,72

SINAPI-91395 0,70 0,00 1,00 29,92 20,94

59,67
SALÁRIO

BASE
SINAPI-88277 1,00 22,09
SINAPI-88316 3,00 16,16

1,00 130,24

SINAPI-21014 m 48,84 6,00

SICRO-5213422 m² 321,42 0,75

SINAPI-94964 m³ 301,89 0,16

SINAPI-93358 m³ 63,92 0,16

CUSTO DIRETO TOTAL : (D) + ( E ) + (F) 722,85
BONIFICAÇÃO POR DESPESAS INDIRETAS (B.D.I): 23,09%
CUSTO UNITÁRIO TOTAL: 889,76

48,30
Concreto fck = 20mpa, traço 1:2,7:3 (cimento/ areia 
média/ brita 1)  - preparo mecânico com betoneira 400 l.

Escavação manual de vala com profundidade menor ou 
igual a 1,30 m.

10,23

( F ) TOTAL 58,53

( E ) TOTAL 534,11

 F - ATIVIDADES AUXILIARES UNIDADE CUSTO CONSUMO
CUSTO

UNITÁRIO

293,04
Tubo Aco Galvanizado Com Costura, Classe Leve, Dn 
65 Mm ( 2 1/2"), E = 3,35 Mm, * 6,23* Kg/M (Nbr 5580)

Confecção de placa modulada em aço nº 18, 
galvanizado, com película retrorrefletiva tipo I + I

241,07

E - MATERIAIS UNIDADE CUSTO CONSUMO
CUSTO

UNITÁRIO

(B)B) TO 70,57
( C ) PRODUÇÃO DA EQUIPE CUSTO HORÁRIO TOTAL (A + B)
(D)D) CUSTO UNITÁRIO DA EXECU (A)                                  [ 130,24

Montador (tubo aço/equipamentos) com encargos complementares
Servente com encargos complementares 48,48

22,09

A - EQUIPAMENTOS QUANT
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERAC.

Caminhão toco, PBT14.300 kg, carga útil máx. 
9.710 kg, dist. entre eixos 3,56 m, potência 
185 CV, inclusive carroceria fixa aberta de 
madeira p/ transporte geral de carga seca, 
dimen. aprox. 2,50 x 6,50 x 0,50 m - CHP 
diurno.

Caminhão toco, PBT 14.300 kg, carga útil máx. 
9.710 kg, dist. entre eixos 3,56 m, potência 
185 CV, inclusive carroceria fixa aberta de 
madeira p/ transporte geral de carga seca, 
dimen. aprox. 2,50 x 6,50 x 0,50 m - CHI 
diurno. 

B - MÃO-DE-OBRA QUANT.
CUSTO

HORÁRIO

(A)A) TO

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO DE SERVIÇO - 003
Descrição dos Serviços:

Fornecimento e Implantação de placa simples de dimensão 1,50 x 0,50 m, confeccionada em chapa de aço n.18 galvanizada Item:
a fogo. Verso pintado com tinta epóxi na cor preta fosca com secagem em estufa a 200°C. Face principal revestida com 
película retrorrefletiva  tipo I (NBR 14644 ABNT), sustentada por 2 (dois) postes de aço galvanizado a fogo com diâmetro de 02-a
2 1/2” x 3,00m.

UND
Valores em R$
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Nº Folha: 01/01

Unidade de medida:

CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

SINAPI-73467 0,30 1,00 0,00 129,08 38,72

SINAPI-91395 0,70 0,00 1,00 29,92 20,94

59,67
SALÁRIO

BASE
SINAPI-88277 1,00 22,09
SINAPI-88316 3,00 16,16

1,00 130,24

SINAPI-21014 m 48,84 8,00

SICRO-5213422 m² 321,42 0,75

SINAPI-94964 m³ 301,89 0,16

SINAPI-93358 m³ 63,92 0,16

CUSTO DIRETO TOTAL : (D) + ( E ) + (F) 820,53
BONIFICAÇÃO POR DESPESAS INDIRETAS (B.D.I): 23,09%
CUSTO UNITÁRIO TOTAL: 1.009,99

48,30
Concreto fck = 20mpa, traço 1:2,7:3 (cimento/ areia 
média/ brita 1)  - preparo mecânico com betoneira 400 l.

Escavação manual de vala com profundidade menor ou 
igual a 1,30 m.

10,23

( F ) TOTAL 58,53

( E ) TOTAL 631,79

 F - ATIVIDADES AUXILIARES UNIDADE CUSTO CONSUMO
CUSTO

UNITÁRIO

390,72
Tubo Aco Galvanizado Com Costura, Classe Leve, Dn 
65 Mm ( 2 1/2"), E = 3,35 Mm, * 6,23* Kg/M (Nbr 5580)

Confecção de placa modulada em aço nº 18, 
galvanizado, com película retrorrefletiva tipo I + I

241,07

E - MATERIAIS UNIDADE CUSTO CONSUMO
CUSTO

UNITÁRIO

(B)B) TO 70,57
( C ) PRODUÇÃO DA EQUIPE CUSTO HORÁRIO TOTAL (A + B)
(D)D) CUSTO UNITÁRIO DA EXECU (A)                                  [ 130,24

22,09Montador (tubo aço/equipamentos) com encargos complementares
Servente com encargos complementares 48,48

(A)A) TO

B - MÃO-DE-OBRA QUANT.
CUSTO

HORÁRIO

Caminhão toco, PBT14.300 kg, carga útil máx. 
9.710 kg, dist. entre eixos 3,56 m, potência 
185 CV, inclusive carroceria fixa aberta de 
madeira p/ transporte geral de carga seca, 
dimen. aprox. 2,50 x 6,50 x 0,50 m - CHP 
diurno.

Caminhão toco, PBT 14.300 kg, carga útil máx. 
9.710 kg, dist. entre eixos 3,56 m, potência 
185 CV, inclusive carroceria fixa aberta de 
madeira p/ transporte geral de carga seca, 
dimen. aprox. 2,50 x 6,50 x 0,50 m - CHI 
diurno. 

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO DE SERVIÇO - 004
Descrição dos Serviços:

Fornecimento e Implantação de placa simples de dimensão 1,50 x 0,50 m, confeccionada em chapa de aço n.18 galvanizada Item:
a fogo. Verso pintado com tinta epóxi na cor preta fosca com secagem em estufa a 200°C. Face principal revestida com 
película retrorrefletiva  tipo I (NBR 14644 ABNT), sustentada por 2 (dois) postes de aço galvanizado a fogo com diâmetro de 02-b
2 1/2” x 4,00m.

UND
Valores em R$

A - EQUIPAMENTOS QUANT
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERAC.
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Nº Folha: 01/01

Unidade de medida:

CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

SINAPI-73467 0,30 1,00 0,00 129,08 38,72

SINAPI-91395 0,70 0,00 1,00 29,92 20,94

59,67
SALÁRIO

BASE
SINAPI-88277 1,00 22,09
SINAPI-88316 3,00 16,16

1,00 130,24

SINAPI-21014 m 48,84 9,00

SICRO-5213422 m² 321,42 1,50

SINAPI-94964 m³ 301,89 0,14

SINAPI-93358 m³ 63,92 0,14

Caminhão toco, PBT14.300 kg, carga útil máx. 
9.710 kg, dist. entre eixos 3,56 m, potência 
185 CV, inclusive carroceria fixa aberta de 
madeira p/ transporte geral de carga seca, 
dimen. aprox. 2,50 x 6,50 x 0,50 m - CHP 
diurno.

Caminhão toco, PBT 14.300 kg, carga útil máx. 
9.710 kg, dist. entre eixos 3,56 m, potência 
185 CV, inclusive carroceria fixa aberta de 
madeira p/ transporte geral de carga seca, 
dimen. aprox. 2,50 x 6,50 x 0,50 m - CHI 
diurno. 

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO DE SERVIÇO - 005
Descrição dos Serviços:

Fornecimento e Implantação de placa simples de dimensão 1,50 x 1,00 m, confeccionada em chapa de aço n.18 galvanizada Item:
a fogo. Verso pintado com tinta epóxi na cor preta fosca com secagem em estufa a 200°C. Face principal revestida com 
película retrorrefletiva  tipo I (NBR 14644 ABNT), sustentada por 2 (dois) postes de aço galvanizado a fogo com diâmetro de 03
2 1/2” x 4,50m.

UND
Valores em R$

A - EQUIPAMENTOS QUANT
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERAC.

(A)A) TO

B - MÃO-DE-OBRA QUANT.
CUSTO

HORÁRIO
22,09Montador (tubo aço/equipamentos) com encargos complementares

Servente com encargos complementares 48,48

(B)B) TO 70,57
( C ) PRODUÇÃO DA EQUIPE CUSTO HORÁRIO TOTAL (A + B)
(D)D) CUSTO UNITÁRIO DA EXECU                                   [ (A)                     130,24

E - MATERIAIS UNIDADE CUSTO CONSUMO

CUSTO

UNITÁRIO

439,56
Tubo Aco Galvanizado Com Costura, Classe Leve, Dn 
65 Mm ( 2 1/2"), E = 3,35 Mm, * 6,23* Kg/M (Nbr 5580)

Confecção de placa modulada em aço nº 18, 
galvanizado, com película retrorrefletiva tipo I + I

482,13

( E ) TOTAL 921,69

 F - ATIVIDADES AUXILIARES UNIDADE CUSTO CONSUMO

CUSTO

UNITÁRIO

42,26
Concreto fck = 20mpa, traço 1:2,7:3 (cimento/ areia 
média/ brita 1)  - preparo mecânico com betoneira 400 l.

Escavação manual de vala com profundidade menor ou 
igual a 1,30 m.

8,95

( F ) TOTAL 51,21
CUSTO DIRETO TOTAL : (D) + ( E ) + (F) 1.103,12
BONIFICAÇÃO POR DESPESAS INDIRETAS (B.D.I): 23,09%
CUSTO UNITÁRIO TOTAL: 1.357,83
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Nº Folha: 01/01

Unidade de medida:

CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

SINAPI-73467 0,30 1,00 0,00 129,08 38,72

SINAPI-91395 0,70 0,00 1,00 29,92 20,94

59,67
SALÁRIO

BASE
SINAPI-88277 1,00 22,09
SINAPI-88316 3,00 16,16

1,00 130,24

SINAPI-21014 m 48,84 7,00

SICRO-5213422 m² 321,42 2,00

SINAPI-94964 m³ 301,89 0,34

SINAPI-93358 m³ 63,92 0,34

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO DE SERVIÇO - 006
Descrição dos Serviços:

Fornecimento e Implantação de placa simples de dimensão 2,00 x 1,00 m, confeccionada em chapa de aço n.18 galvanizada Item:
a fogo. Verso pintado com tinta epóxi na cor preta fosca com secagem em estufa a 200°C. Face principal revestida com 
película retrorrefletiva  tipo I (NBR 14644 ABNT), sustentada por 2 (dois) postes de aço galvanizado a fogo com diâmetro de 04-a
2 1/2” x 3,50m.

UND
Valores em R$

22,09

A - EQUIPAMENTOS QUANT
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERAC.

Caminhão toco, PBT14.300 kg, carga útil máx. 
9.710 kg, dist. entre eixos 3,56 m, potência 
185 CV, inclusive carroceria fixa aberta de 
madeira p/ transporte geral de carga seca, 
dimen. aprox. 2,50 x 6,50 x 0,50 m - CHP 
diurno.

Caminhão toco, PBT 14.300 kg, carga útil máx. 
9.710 kg, dist. entre eixos 3,56 m, potência 
185 CV, inclusive carroceria fixa aberta de 
madeira p/ transporte geral de carga seca, 
dimen. aprox. 2,50 x 6,50 x 0,50 m - CHI 
diurno. 

B - MÃO-DE-OBRA QUANT.
CUSTO

HORÁRIO

(A)A) TO

48,48

70,57(B)B) TO

Montador (tubo aço/equipamentos) com encargos complementares
Servente com encargos complementares

( C ) PRODUÇÃO DA EQUIPE CUSTO HORÁRIO TOTAL (A + B)
(D)D) CUSTO UNITÁRIO DA EXECU                                   [ (A) 130,24

E - MATERIAIS UNIDADE CUSTO CONSUMO
CUSTO

UNITÁRIO

341,88
Tubo Aco Galvanizado Com Costura, Classe Leve, Dn 
65 Mm ( 2 1/2"), E = 3,35 Mm, * 6,23* Kg/M (Nbr 5580)

Confecção de placa modulada em aço nº 18, 
galvanizado, com película retrorrefletiva tipo I + I

642,84

( E ) TOTAL 984,72

 F - ATIVIDADES AUXILIARES UNIDADE CUSTO CONSUMO
CUSTO

UNITÁRIO

102,64
Concreto fck = 20mpa, traço 1:2,7:3 (cimento/ areia 
média/ brita 1)  - preparo mecânico com betoneira 400 l.

Escavação manual de vala com profundidade menor ou 
igual a 1,30 m.

21,73

( F ) TOTAL 124,38
CUSTO DIRETO TOTAL : (D) + ( E ) + (F) 1.239,32
BONIFICAÇÃO POR DESPESAS INDIRETAS (B.D.I): 23,09%
CUSTO UNITÁRIO TOTAL: 1.525,48
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Nº Folha: 01/01

Unidade de medida:

CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

SINAPI-73467 0,30 1,00 0,00 129,08 38,72

SINAPI-91395 0,70 0,00 1,00 29,92 20,94

59,67
SALÁRIO

BASE
SINAPI-88277 1,00 22,09
SINAPI-88316 3,00 16,16

1,00 130,24

SINAPI-21014 m 48,84 9,00

SICRO-5213422 m² 321,42 2,00

SINAPI-94964 m³ 301,89 0,34

SINAPI-93358 m³ 63,92 0,34

CUSTO DIRETO TOTAL : (D) + ( E ) + (F) 1.337,00
BONIFICAÇÃO POR DESPESAS INDIRETAS (B.D.I): 23,09%
CUSTO UNITÁRIO TOTAL: 1.645,71

102,64
Concreto fck = 20mpa, traço 1:2,7:3 (cimento/ areia 
média/ brita 1)  - preparo mecânico com betoneira 400 l.

Escavação manual de vala com profundidade menor ou 
igual a 1,30 m.

21,73

( F ) TOTAL 124,38

( E ) TOTAL 1.082,40

 F - ATIVIDADES AUXILIARES UNIDADE CUSTO CONSUMO
CUSTO

UNITÁRIO

439,56
Tubo Aco Galvanizado Com Costura, Classe Leve, Dn 
65 Mm ( 2 1/2"), E = 3,35 Mm, * 6,23* Kg/M (Nbr 5580)

Confecção de placa modulada em aço nº 18, 
galvanizado, com película retrorrefletiva tipo I + I

642,84

E - MATERIAIS UNIDADE CUSTO CONSUMO
CUSTO

UNITÁRIO

(B)B) TO 70,57
( C ) PRODUÇÃO DA EQUIPE CUSTO HORÁRIO TOTAL (A + B)
(D)D) CUSTO UNITÁRIO DA EXECU (A)                                  [ 130,24

22,09Montador (tubo aço/equipamentos) com encargos complementares
Servente com encargos complementares 48,48

(A)A) TO

B - MÃO-DE-OBRA QUANT.
CUSTO

HORÁRIO

Caminhão toco, PBT14.300 kg, carga útil máx. 
9.710 kg, dist. entre eixos 3,56 m, potência 
185 CV, inclusive carroceria fixa aberta de 
madeira p/ transporte geral de carga seca, 
dimen. aprox. 2,50 x 6,50 x 0,50 m - CHP 
diurno.

Caminhão toco, PBT 14.300 kg, carga útil máx. 
9.710 kg, dist. entre eixos 3,56 m, potência 
185 CV, inclusive carroceria fixa aberta de 
madeira p/ transporte geral de carga seca, 
dimen. aprox. 2,50 x 6,50 x 0,50 m - CHI 
diurno. 

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO DE SERVIÇO - 007
Descrição dos Serviços:

Fornecimento e Implantação de placa simples de dimensão 2,00 x 1,00 m, confeccionada em chapa de aço n.18 galvanizada Item:
a fogo. Verso pintado com tinta epóxi na cor preta fosca com secagem em estufa a 200°C. Face principal revestida com 
película retrorrefletiva  tipo I (NBR 14644 ABNT), sustentada por 2 (dois) postes de aço galvanizado a fogo com diâmetro de 04-b
2 1/2” x 4,50m.

UND
Valores em R$

A - EQUIPAMENTOS QUANT
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERAC.
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Nº Folha: 01/01

Unidade de medida:

CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

SINAPI-73467 0,30 1,00 0,00 129,08 38,72

SINAPI-91395 0,70 0,00 1,00 29,92 20,94

59,67
SALÁRIO

BASE
SINAPI-88277 1,00 22,09
SINAPI-88316 3,00 16,16

1,00 130,24

SINAPI-21014 m 48,84 7,00

SICRO-5213422 m² 321,42 2,40

SINAPI-94964 m³ 301,89 0,34

SINAPI-93358 m³ 63,92 0,34

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO DE SERVIÇO - 008
Descrição dos Serviços:

Fornecimento e Implantação de placa simples de dimensão 2,00 x 1,20 m, confeccionada em chapa de aço n.18 galvanizada Item:
a fogo. Verso pintado com tinta epóxi na cor preta fosca com secagem em estufa a 200°C. Face principal revestida com 
película retrorrefletiva tipo I (NBR 14644 ABNT), sustentada por 2 (dois) postes de aço galvanizado a fogo com diâmetro de 05-a
2 1/2” x 3,50m.

UND
Valores em R$

22,09

A - EQUIPAMENTOS QUANT
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERAC.

Caminhão toco, PBT14.300 kg, carga útil máx. 
9.710 kg, dist. entre eixos 3,56 m, potência 
185 CV, inclusive carroceria fixa aberta de 
madeira p/ transporte geral de carga seca, 
dimen. aprox. 2,50 x 6,50 x 0,50 m - CHP 
diurno.

Caminhão toco, PBT 14.300 kg, carga útil máx. 
9.710 kg, dist. entre eixos 3,56 m, potência 
185 CV, inclusive carroceria fixa aberta de 
madeira p/ transporte geral de carga seca, 
dimen. aprox. 2,50 x 6,50 x 0,50 m - CHI 
diurno. 

B - MÃO-DE-OBRA QUANT.
CUSTO

HORÁRIO

(A)A) TO

Montador (tubo aço/equipamentos) com encargos complementares
Servente com encargos complementares 48,48

(B)B) TO 70,57
( C ) PRODUÇÃO DA EQUIPE CUSTO HORÁRIO TOTAL (A + B)
(D)D) CUSTO UNITÁRIO DA EXECU                                   [ (A)                     130,24

E - MATERIAIS UNIDADE CUSTO CONSUMO
CUSTO

UNITÁRIO

341,88
Tubo Aco Galvanizado Com Costura, Classe Leve, Dn 
65 Mm ( 2 1/2"), E = 3,35 Mm, * 6,23* Kg/M (Nbr 5580)

Confecção de placa modulada em aço nº 18, 
galvanizado, com película retrorrefletiva tipo I + I

771,41

( E ) TOTAL 1.113,29

 F - ATIVIDADES AUXILIARES UNIDADE CUSTO CONSUMO
CUSTO

UNITÁRIO

102,64
Concreto fck = 20mpa, traço 1:2,7:3 (cimento/ areia 
média/ brita 1)  - preparo mecânico com betoneira 400 l.

Escavação manual de vala com profundidade menor ou 
igual a 1,30 m.

21,73

( F ) TOTAL 124,38
CUSTO DIRETO TOTAL : (D) + ( E ) + (F) 1.367,88
BONIFICAÇÃO POR DESPESAS INDIRETAS (B.D.I): 23,09%
CUSTO UNITÁRIO TOTAL: 1.683,72
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Nº Folha: 01/01

Unidade de medida:

CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

SINAPI-73467 0,30 1,00 0,00 129,08 38,72

SINAPI-91395 0,70 0,00 1,00 29,92 20,94

59,67
SALÁRIO

BASE
SINAPI-88277 1,00 22,09
SINAPI-88316 3,00 16,16

1,00 130,24

SINAPI-21014 m 48,84 9,00

SICRO-5213422 m² 321,42 2,40

SINAPI-94964 m³ 301,89 0,34

SINAPI-93358 m³ 63,92 0,34

CUSTO DIRETO TOTAL : (D) + ( E ) + (F) 1.465,56
BONIFICAÇÃO POR DESPESAS INDIRETAS (B.D.I): 23,09%
CUSTO UNITÁRIO TOTAL: 1.803,96

102,64
Concreto fck = 20mpa, traço 1:2,7:3 (cimento/ areia 
média/ brita 1)  - preparo mecânico com betoneira 400 l.

Escavação manual de vala com profundidade menor ou 
igual a 1,30 m.

21,73

( F ) TOTAL 124,38

( E ) TOTAL 1.210,97

 F - ATIVIDADES AUXILIARES UNIDADE CUSTO CONSUMO
CUSTO

UNITÁRIO

439,56
Tubo Aco Galvanizado Com Costura, Classe Leve, Dn 
65 Mm ( 2 1/2"), E = 3,35 Mm, * 6,23* Kg/M (Nbr 5580)

Confecção de placa modulada em aço nº 18, 
galvanizado, com película retrorrefletiva tipo I + I

771,41

E - MATERIAIS UNIDADE CUSTO CONSUMO
CUSTO

UNITÁRIO

(B)B) TO 70,57
( C ) PRODUÇÃO DA EQUIPE CUSTO HORÁRIO TOTAL (A + B)
(D)D) CUSTO UNITÁRIO DA EXECU (A)                                  [ 130,24

22,09Montador (tubo aço/equipamentos) com encargos complementares
Servente com encargos complementares 48,48

(A)A) TO

B - MÃO-DE-OBRA QUANT.
CUSTO

HORÁRIO

Caminhão toco, PBT14.300 kg, carga útil máx. 
9.710 kg, dist. entre eixos 3,56 m, potência 
185 CV, inclusive carroceria fixa aberta de 
madeira p/ transporte geral de carga seca, 
dimen. aprox. 2,50 x 6,50 x 0,50 m - CHP 
diurno.

Caminhão toco, PBT 14.300 kg, carga útil máx. 
9.710 kg, dist. entre eixos 3,56 m, potência 
185 CV, inclusive carroceria fixa aberta de 
madeira p/ transporte geral de carga seca, 
dimen. aprox. 2,50 x 6,50 x 0,50 m - CHI 
diurno. 

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO DE SERVIÇO - 009
Descrição dos Serviços:

Fornecimento e Implantação de placa simples de dimensão 2,00 x 1,20 m, confeccionada em chapa de aço n.18 galvanizada Item:
a fogo. Verso pintado com tinta epóxi na cor preta fosca com secagem em estufa a 200°C. Face principal revestida com 
película retrorrefletiva tipo I (NBR 14644 ABNT), sustentada por 2 (dois) postes de aço galvanizado a fogo com diâmetro de 05-b
2 1/2” x 4,50m.

UND
Valores em R$

A - EQUIPAMENTOS QUANT
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERAC.
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Nº Folha: 01/01

Unidade de medida:

CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

SINAPI-73467 0,30 1,00 0,00 129,08 38,72

SINAPI-91395 0,70 0,00 1,00 29,92 20,94

(A)A) TO 59,67
SALÁRIO

BASE
SINAPI-88277 1,00 22,09
SINAPI-88316 3,00 16,16

1,00 130,24

SINAPI-21014 m 48,84 8,00

SICRO-5213422 m² 321,42 1,25

SINAPI-94964 m³ 301,89 0,34

SINAPI-93358 m³ 63,92 0,34

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO DE SERVIÇO - 010
Descrição dos Serviços:

Fornecimento e Implantação de placa simples de dimensão 2,50 x 0,50 m, confeccionada em chapa de aço n.18 galvanizada Item:
a fogo. Verso pintado com tinta epóxi na cor preta fosca com secagem em estufa a 200°C. Face principal revestida com 
película retrorrefletiva tipo I (NBR 14644 ABNT), sustentada por 2 (dois) postes de aço galvanizado a fogo com diâmetro de 06
2 1/2” x 4,00m.

UND
Valores em R$

22,09

A - EQUIPAMENTOS QUANT
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERAC.

Caminhão toco, PBT14.300 kg, carga útil máx. 
9.710 kg, dist. entre eixos 3,56 m, potência 
185 CV, inclusive carroceria fixa aberta de 
madeira p/ transporte geral de carga seca, 
dimen. aprox. 2,50 x 6,50 x 0,50 m - CHP 
diurno.

Caminhão toco, PBT 14.300 kg, carga útil máx. 
9.710 kg, dist. entre eixos 3,56 m, potência 
185 CV, inclusive carroceria fixa aberta de 
madeira p/ transporte geral de carga seca, 
dimen. aprox. 2,50 x 6,50 x 0,50 m - CHI 
diurno. 

B - MÃO-DE-OBRA QUANT.
CUSTO

HORÁRIO

48,48

70,57(B)B) TO

Montador (tubo aço/equipamentos) com encargos complementares
Servente com encargos complementares

( C ) PRODUÇÃO DA EQUIPE CUSTO HORÁRIO TOTAL (A + B)
(D)D) CUSTO UNITÁRIO DA EXECU                                   [ (A)                     130,24

E - MATERIAIS UNIDADE CUSTO CONSUMO
CUSTO

UNITÁRIO

390,72
Tubo Aco Galvanizado Com Costura, Classe Leve, Dn 
65 Mm ( 2 1/2"), E = 3,35 Mm, * 6,23* Kg/M (Nbr 5580)

Confecção de placa modulada em aço nº 18, 
galvanizado, com película retrorrefletiva tipo I + I

401,78

( E ) TOTAL 792,50

 F - ATIVIDADES AUXILIARES UNIDADE CUSTO CONSUMO
CUSTO

UNITÁRIO

102,64
Concreto fck = 20mpa, traço 1:2,7:3 (cimento/ areia 
média/ brita 1)  - preparo mecânico com betoneira 400 l.

Escavação manual de vala com profundidade menor ou 
igual a 1,30 m.

21,73

( F ) TOTAL 124,38
CUSTO DIRETO TOTAL : (D) + ( E ) + (F) 1.047,09
BONIFICAÇÃO POR DESPESAS INDIRETAS (B.D.I): 23,09%
CUSTO UNITÁRIO TOTAL: 1.288,86
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Unidade de medida:

CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

SINAPI-73467 0,30 1,00 0,00 129,08 38,72

SINAPI-91395 0,70 0,00 1,00 29,92 20,94

59,67
SALÁRIO

BASE
SINAPI-88277 1,00 22,09
SINAPI-88316 3,00 16,16

1,00 130,24

SINAPI-21014 m 48,84 9,00

SICRO-5213422 m² 321,42 2,50

SINAPI-94964 m³ 301,89 0,34

SINAPI-93358 m³ 63,92 0,34

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO DE SERVIÇO - 011
Descrição dos Serviços:

Item:Fornecimento e Implantação de placa simples de dimensão 2,50 x 1,00 m, confeccionada em chapa de aço n.18 galvanizada 
a fogo. Verso pintado com tinta epóxi na cor preta fosca com secagem em estufa a 200°C. Face principal revestida com 
película retrorrefletiva tipo  tipo I (NBR 14644 ABNT), sustentada por 2 (dois) postes de aço galvanizado a fogo com diâmetro 
de 2 1/2” x 4,50m.

07
UND

Valores em R$

22,09

A - EQUIPAMENTOS QUANT
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERAC.

Caminhão toco, PBT14.300 kg, carga útil máx. 
9.710 kg, dist. entre eixos 3,56 m, potência 
185 CV, inclusive carroceria fixa aberta de 
madeira p/ transporte geral de carga seca, 
dimen. aprox. 2,50 x 6,50 x 0,50 m - CHP 
diurno.

Caminhão toco, PBT 14.300 kg, carga útil máx. 
9.710 kg, dist. entre eixos 3,56 m, potência 
185 CV, inclusive carroceria fixa aberta de 
madeira p/ transporte geral de carga seca, 
dimen. aprox. 2,50 x 6,50 x 0,50 m - CHI 
diurno. 

B - MÃO-DE-OBRA QUANT.
CUSTO

HORÁRIO

(A)A) TO

48,48

70,57(B)B) TO

Montador (tubo aço/equipamentos) com encargos complementares
Servente com encargos complementares

( C ) PRODUÇÃO DA EQUIPE CUSTO HORÁRIO TOTAL (A + B)
(D)D) CUSTO UNITÁRIO DA EXECU                                   [ (A) 130,24

E - MATERIAIS UNIDADE CUSTO CONSUMO
CUSTO

UNITÁRIO

439,56
Tubo Aco Galvanizado Com Costura, Classe Leve, Dn 
65 Mm ( 2 1/2"), E = 3,35 Mm, * 6,23* Kg/M (Nbr 5580)

Confecção de placa modulada em aço nº 18, 
galvanizado, com película retrorrefletiva tipo I + I

803,55

( E ) TOTAL 1.243,11

 F - ATIVIDADES AUXILIARES UNIDADE CUSTO CONSUMO
CUSTO

UNITÁRIO

102,64
Concreto fck = 20mpa, traço 1:2,7:3 (cimento/ areia 
média/ brita 1)  - preparo mecânico com betoneira 400 l.

Escavação manual de vala com profundidade menor ou 
igual a 1,30 m.

21,73

( F ) TOTAL 124,38
CUSTO DIRETO TOTAL : (D) + ( E ) + (F) 1.497,71
BONIFICAÇÃO POR DESPESAS INDIRETAS (B.D.I): 23,09%
CUSTO UNITÁRIO TOTAL: 1.843,53
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Nº Folha: 01/01

Unidade de medida:

CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

SINAPI-73467 0,30 1,00 0,00 129,08 38,72

SINAPI-91395 0,70 0,00 1,00 29,92 20,94

59,67
SALÁRIO

BASE
SINAPI-88277 1,00 22,09
SINAPI-88316 3,00 16,16

1,00 130,24

SINAPI-21014 m 48,84 7,00

SICRO-5213422 m² 321,42 3,00

SINAPI-94964 m³ 301,89 0,08

SINAPI-93358 m³ 63,92 0,08

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO DE SERVIÇO - 012
Descrição dos Serviços:

Fornecimento e Implantação de placa simples de dimensão 2,50 x 1,20 m, confeccionada em chapa de aço n.18 galvanizada Item:
a fogo. Verso pintado com tinta epóxi na cor preta fosca com secagem em estufa a 200°C. Face principal revestida com 
película retrorrefletiva tipo  tipo I (NBR 14644 ABNT), sustentada por 2 (dois) postes de aço galvanizado a fogo com 08-a
diâmetro de 2 1/2” x 3,50m.

UND
Valores em R$

22,09

A - EQUIPAMENTOS QUANT
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERAC.

Caminhão toco, PBT14.300 kg, carga útil máx. 
9.710 kg, dist. entre eixos 3,56 m, potência 
185 CV, inclusive carroceria fixa aberta de 
madeira p/ transporte geral de carga seca, 
dimen. aprox. 2,50 x 6,50 x 0,50 m - CHP 
diurno.

Caminhão toco, PBT 14.300 kg, carga útil máx. 
9.710 kg, dist. entre eixos 3,56 m, potência 
185 CV, inclusive carroceria fixa aberta de 
madeira p/ transporte geral de carga seca, 
dimen. aprox. 2,50 x 6,50 x 0,50 m - CHI 
diurno. 

B - MÃO-DE-OBRA QUANT.
CUSTO

HORÁRIO

(A)A) TO

48,48

70,57(B)B) TO

Montador (tubo aço/equipamentos) com encargos complementares
Servente com encargos complementares

( C ) PRODUÇÃO DA EQUIPE CUSTO HORÁRIO TOTAL (A + B)
(D)D) CUSTO UNITÁRIO DA EXECU                                   [ (A) 130,24

E - MATERIAIS UNIDADE CUSTO CONSUMO
CUSTO

UNITÁRIO

341,88
Tubo Aco Galvanizado Com Costura, Classe Leve, Dn 
65 Mm ( 2 1/2"), E = 3,35 Mm, * 6,23* Kg/M (Nbr 5580)

Confecção de placa modulada em aço nº 18, 
galvanizado, com película retrorrefletiva tipo I + I

964,26

( E ) TOTAL 1.306,14

 F - ATIVIDADES AUXILIARES UNIDADE CUSTO CONSUMO
CUSTO

UNITÁRIO

24,15
Concreto fck = 20mpa, traço 1:2,7:3 (cimento/ areia 
média/ brita 1)  - preparo mecânico com betoneira 400 l.

Escavação manual de vala com profundidade menor ou 
igual a 1,30 m.

5,11

( F ) TOTAL 29,26
CUSTO DIRETO TOTAL : (D) + ( E ) + (F) 1.465,63
BONIFICAÇÃO POR DESPESAS INDIRETAS (B.D.I): 23,09%
CUSTO UNITÁRIO TOTAL: 1.804,04
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Nº Folha: 01/01

Unidade de medida:

CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

SINAPI-73467 0,30 1,00 0,00 129,08 38,72

SINAPI-91395 0,70 0,00 1,00 29,92 20,94

59,67
SALÁRIO

BASE
SINAPI-88277 1,00 22,09
SINAPI-88316 3,00 16,16

1,00 130,24

SINAPI-21014 m 48,84 9,00

SICRO-5213422 m² 321,42 3,00

SINAPI-94964 m³ 301,89 0,08

SINAPI-93358 m³ 63,92 0,08

CUSTO DIRETO TOTAL : (D) + ( E ) + (F) 1.563,31
BONIFICAÇÃO POR DESPESAS INDIRETAS (B.D.I): 23,09%
CUSTO UNITÁRIO TOTAL: 1.924,28

24,15
Concreto fck = 20mpa, traço 1:2,7:3 (cimento/ areia 
média/ brita 1)  - preparo mecânico com betoneira 400 l.

Escavação manual de vala com profundidade menor ou 
igual a 1,30 m.

5,11

( F ) TOTAL 29,26

( E ) TOTAL 1.403,82

 F - ATIVIDADES AUXILIARES UNIDADE CUSTO CONSUMO
CUSTO

UNITÁRIO

439,56
Tubo Aco Galvanizado Com Costura, Classe Leve, Dn 
65 Mm ( 2 1/2"), E = 3,35 Mm, * 6,23* Kg/M (Nbr 5580)

Confecção de placa modulada em aço nº 18, 
galvanizado, com película retrorrefletiva tipo I + I

964,26

E - MATERIAIS UNIDADE CUSTO CONSUMO
CUSTO

UNITÁRIO

(B)B) TO 70,57
( C ) PRODUÇÃO DA EQUIPE CUSTO HORÁRIO TOTAL (A + B)
(D)D) CUSTO UNITÁRIO DA EXECU (A)                                  [ 130,24

22,09Montador (tubo aço/equipamentos) com encargos complementares
Servente com encargos complementares 48,48

(A)A) TO

B - MÃO-DE-OBRA QUANT.
CUSTO

HORÁRIO

Caminhão toco, PBT14.300 kg, carga útil máx. 
9.710 kg, dist. entre eixos 3,56 m, potência 
185 CV, inclusive carroceria fixa aberta de 
madeira p/ transporte geral de carga seca, 
dimen. aprox. 2,50 x 6,50 x 0,50 m - CHP 
diurno.

Caminhão toco, PBT 14.300 kg, carga útil máx. 
9.710 kg, dist. entre eixos 3,56 m, potência 
185 CV, inclusive carroceria fixa aberta de 
madeira p/ transporte geral de carga seca, 
dimen. aprox. 2,50 x 6,50 x 0,50 m - CHI 
diurno. 

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO DE SERVIÇO - 013
Descrição dos Serviços:

Fornecimento e Implantação de placa simples de dimensão 2,50 x 1,20 m, confeccionada em chapa de aço n.18 galvanizada Item:
a fogo. Verso pintado com tinta epóxi na cor preta fosca com secagem em estufa a 200°C. Face principal revestida com 
película retrorrefletiva tipo  tipo I (NBR 14644 ABNT), sustentada por 2 (dois) postes de aço galvanizado a fogo com 08-b
diâmetro de 2 1/2” x 4,50m.

UND
Valores em R$

A - EQUIPAMENTOS QUANT
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERAC.
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Nº Folha: 01/01

Unidade de medida:

CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

SINAPI-73467 0,30 1,00 0,00 129,08 38,72

SINAPI-91395 0,70 0,00 1,00 29,92 20,94

59,67
SALÁRIO

BASE
SINAPI-88277 1,00 22,09
SINAPI-88316 3,00 16,16

1,00 130,24

SINAPI-21014 m 48,84 10,00

SICRO-5213422 m² 321,42 3,75

SINAPI-94964 m³ 301,89 0,08

SINAPI-93358 m³ 63,92 0,08

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO DE SERVIÇO - 014
Descrição dos Serviços:

Fornecimento e Implantação de placa simples de dimensão 2,50 x 1,50 m, confeccionada em chapa de aço n.18 galvanizada Item:
a fogo. Verso pintado com tinta epóxi na cor preta fosca com secagem em estufa a 200°C. Face principal revestida com 
película retrorrefletiva tipo tipo I (NBR 14644 ABNT), sustentada por 2 (dois) postes de aço galvanizado a fogo com diâmetro 09
de 2 1/2” x 5,00m.

UND
Valores em R$

22,09

A - EQUIPAMENTOS QUANT
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERAC.

Caminhão toco, PBT14.300 kg, carga útil máx. 
9.710 kg, dist. entre eixos 3,56 m, potência 
185 CV, inclusive carroceria fixa aberta de 
madeira p/ transporte geral de carga seca, 
dimen. aprox. 2,50 x 6,50 x 0,50 m - CHP 
diurno.

Caminhão toco, PBT 14.300 kg, carga útil máx. 
9.710 kg, dist. entre eixos 3,56 m, potência 
185 CV, inclusive carroceria fixa aberta de 
madeira p/ transporte geral de carga seca, 
dimen. aprox. 2,50 x 6,50 x 0,50 m - CHI 
diurno. 

B - MÃO-DE-OBRA QUANT.
CUSTO

UNITÁRIO

(A)A) TO

Montador (tubo aço/equipamentos) com encargos complementares
Servente com encargos complementares 48,48

(B)B) TO 70,57
( C ) PRODUÇÃO DA EQUIPE CUSTO HORÁRIO TOTAL (A + B)
(D)D) CUSTO UNITÁRIO DA EXECU                                   [ (A)                     130,24

E - MATERIAIS UNIDADE CUSTO CONSUMO
CUSTO

UNITÁRIO

488,40
Tubo Aco Galvanizado Com Costura, Classe Leve, Dn 
65 Mm ( 2 1/2"), E = 3,35 Mm, * 6,23* Kg/M (Nbr 5580)

Confecção de placa modulada em aço nº 18, 
galvanizado, com película retrorrefletiva tipo I + I

1.205,33

( E ) TOTAL 1.693,73

 F - ATIVIDADES AUXILIARES UNIDADE CUSTO CONSUMO
CUSTO

UNITÁRIO

24,15
Concreto fck = 20mpa, traço 1:2,7:3 (cimento/ areia 
média/ brita 1)  - preparo mecânico com betoneira 400 l.

Escavação manual de vala com profundidade menor ou 
igual a 1,30 m.

5,11

( F ) TOTAL 29,26
CUSTO DIRETO TOTAL : (D) + ( E ) + (F) 1.853,21
BONIFICAÇÃO POR DESPESAS INDIRETAS (B.D.I): 23,09%
CUSTO UNITÁRIO TOTAL: 2.281,12
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Nº Folha: 01/01

Unidade de medida:

CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

SINAPI-73467 0,50 1,00 0,00 129,08 64,54

SINAPI-91395 0,50 0,00 1,00 29,92 14,96

SINAPI-89272 1,00 1,00 0,00 153,93 153,93

233,43
SALÁRIO

BASE
SINAPI-88277 1,00 22,09
SINAPI-88316 3,00 16,16

(B)B) TO
1,00 304,00

COT1 un 1.274,40 1,00

SICRO -5213437 m² 342,35 2,00

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO DE SERVIÇO - 015
Descrição dos Serviços:

Item:
Fornecimento e Implantação de placa simples de dimensão 2,00 x 1,00m, confeccionada em chapa de poliéster.  Face 
principal revestida com película retrorrefletiva tipo I/III(NBR 14644 ABNT, sustentada por braço light. 10

UND
Valores em R$

UNITÁRIO

A - EQUIPAMENTOS QUANT
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERAC.

Caminhão toco, PBT14.300 kg, carga útil 
máx. 9.710 kg, dist. entre eixos 3,56 m, 
potência 185 CV, inclusive carroceria fixa 
aberta de madeira p/ transporte geral de 
carga seca, dimen. aprox. 2,50 x 6,50 x 0,50 
m - CHP diurno.

Caminhão toco, PBT 14.300 kg, carga útil 
máx. 9.710 kg, dist. entre eixos 3,56 m, 
potência 185 CV, inclusive carroceria fixa 
aberta de madeira p/ transporte geral de 
carga seca, dimen. aprox. 2,50 x 6,50 x 0,50 
m - CHI diurno. 

Guindaste hidráulico autopropelido, com 
lança telescópica 28,80 m, capacidade 
máxima 30 t, potência 260 kw - CHP diurno. 

CUSTO
(A)A) TO

22,09Montador (tubo aço/equipamentos) com encargos complementares
Servente com encargos complementares 48,48

304,00
CUSTO

( C ) PRODUÇÃO DA EQUIPE CUSTO HORÁRIO TOTAL (A + B)
(D)D) CUSTO UNITÁRIO DA EXECU                                   [ (A)                     

UNITÁRIO

1274,40Braço Light

Confecção de placa modulada em chapa de poliester 
reforçada com fibra de vidro, aérea, com película 
retrorrefletiva tipo I + III

684,70

E - MATERIAIS UNIDADE CUSTO CONSUMO

1.959,10
CUSTO

( E ) TOTAL

 F - ATIVIDADES AUXILIARES UNIDADE CUSTO CONSUMO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL: 2.785,65

B - MÃO-DE-OBRA QUANT.

70,57

( F ) TOTAL 0,00
CUSTO DIRETO TOTAL : (D) + ( E ) + (F) 2.263,10
BONIFICAÇÃO POR DESPESAS INDIRETAS (B.D.I): 23,09%

UNITÁRIO
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Nº Folha: 01/01

Unidade de medida:

CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

SINAPI-73467 0,50 1,00 0,00 129,08 64,54

SINAPI-91395 0,50 0,00 1,00 29,92 14,96

SINAPI-89272 1,00 1,00 0,00 153,93 153,93

233,43
SALÁRIO

BASE
SINAPI-88277 1,00 22,09
SINAPI-88316 3,00 16,16

(B)B) TO
1,00 304,00

COT1 un 1.274,40 1,00

SICRO -5213437 m² 342,35 2,50

CUSTO DIRETO TOTAL : (D) + ( E ) + (F) 2.434,27
BONIFICAÇÃO POR DESPESAS INDIRETAS (B.D.I): 23,09%

( F ) TOTAL 0,00

2.130,28
CUSTO

( E ) TOTAL

 F - ATIVIDADES AUXILIARES UNIDADE CUSTO CONSUMO
UNITÁRIO

1274,40Braço Light

Confecção de placa modulada em chapa de poliester 
reforçada com fibra de vidro, aérea, com película 
retrorrefletiva tipo I + III

855,88

70,57

304,00
CUSTO

( C ) PRODUÇÃO DA EQUIPE CUSTO HORÁRIO TOTAL (A + B)
(D)D) CUSTO UNITÁRIO DA EXECU (A)                                  [ 

E - MATERIAIS UNIDADE CUSTO CONSUMO
UNITÁRIO

UNITÁRIO
22,09Montador (tubo aço/equipamentos) com encargos complementares

Servente com encargos complementares 48,48

CUSTO
(A)A) TO

B - MÃO-DE-OBRA QUANT.

CUSTO UNITÁRIO TOTAL: 2.996,34

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO DE SERVIÇO - 016
Descrição dos Serviços:

Item:
Fornecimento e Implantação de placa simples de dimensão 2,50 x 1,00m, confeccionada em chapa de poliéster.  Face 
principal revestida com película retrorrefletiva tipo I/III (NBR 14644 ABNT, sustentada por braço light. 11

UND
Valores em R$

A - EQUIPAMENTOS QUANT
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERAC.

Caminhão toco, PBT14.300 kg, carga útil 
máx. 9.710 kg, dist. entre eixos 3,56 m, 
potência 185 CV, inclusive carroceria fixa 
aberta de madeira p/ transporte geral de 
carga seca, dimen. aprox. 2,50 x 6,50 x 0,50 
m - CHP diurno.

Caminhão toco, PBT 14.300 kg, carga útil 
máx. 9.710 kg, dist. entre eixos 3,56 m, 
potência 185 CV, inclusive carroceria fixa 
aberta de madeira p/ transporte geral de 
carga seca, dimen. aprox. 2,50 x 6,50 x 0,50 
m - CHI diurno. 

Guindaste hidráulico autopropelido, com 
lança telescópica 28,80 m, capacidade 
máxima 30 t, potência 260 kw - CHP diurno. 
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Nº Folha: 01/01

Unidade de medida:

CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

SINAPI-73467 0,50 1,00 0,00 129,08 64,54

SINAPI-91395 0,50 0,00 1,00 29,92 14,96

SINAPI-89272 1,00 1,00 0,00 153,93 153,93

233,43
SALÁRIO

BASE
SINAPI-88277 1,00 22,09
SINAPI-88316 2,00 16,16

(B)B) TO
0,80 287,84

SICRO -5213437 m² 342,35 2,50

CUSTO DIRETO TOTAL : (D) + ( E ) + (F) 1.215,66
BONIFICAÇÃO POR DESPESAS INDIRETAS (B.D.I): 23,09%

( F ) TOTAL 0,00

855,88
CUSTO

( E ) TOTAL

 F - ATIVIDADES AUXILIARES UNIDADE CUSTO CONSUMO
UNITÁRIO

Confecção de placa modulada em chapa de poliester 
reforçada com fibra de vidro, aérea, com película 
retrorrefletiva tipo I + III

855,88

359,80
CUSTO

(D)D) CUSTO UNITÁRIO DA EXECU                                   [ (A)

E - MATERIAIS UNIDADE CUSTO CONSUMO
UNITÁRIO

54,41
( C ) PRODUÇÃO DA EQUIPE CUSTO HORÁRIO TOTAL (A + B)

22,09Montador (tubo aço/equipamentos) com encargos complementares
Servente com encargos complementares 32,32

UNITÁRIO

A - EQUIPAMENTOS QUANT
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERAC.

CUSTO UNITÁRIO TOTAL: 1.496,36

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO DE SERVIÇO - 017
Descrição dos Serviços:

Item:
Fornecimento e Implantação de placa modulada de dimensão 2,50 x 1,00m, confeccionada em chapa de poliéster. Face 
principal revestida com película retrorrefletiva tipo I/III (NBR 14644 ABNT, sustentada por pórtico existente. 12

UND
Valores em R$

Caminhão toco, PBT14.300 kg, carga útil 
máx. 9.710 kg, dist. entre eixos 3,56 m, 
potência 185 CV, inclusive carroceria fixa 
aberta de madeira p/ transporte geral de 
carga seca, dimen. aprox. 2,50 x 6,50 x 0,50 
m - CHP diurno.

Caminhão toco, PBT 14.300 kg, carga útil 
máx. 9.710 kg, dist. entre eixos 3,56 m, 
potência 185 CV, inclusive carroceria fixa 
aberta de madeira p/ transporte geral de 
carga seca, dimen. aprox. 2,50 x 6,50 x 0,50 
m - CHI diurno. 

Guindaste hidráulico autopropelido, com 
lança telescópica 28,80 m, capacidade 
máxima 30 t, potência 260 kw - CHP diurno. 

CUSTO
(A)A) TO

B - MÃO-DE-OBRA QUANT.
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Nº Folha: 01/01

Unidade de medida:

CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

SINAPI-73467 0,50 1,00 0,00 129,08 64,54

SINAPI-91395 0,50 0,00 1,00 29,92 14,96

SINAPI-89272 1,00 1,00 0,00 153,93 153,93

233,43
SALÁRIO

BASE
SINAPI-88277 1,00 22,09
SINAPI-88316 2,00 16,16

(B)B) TO
0,53 287,84

SICRO -5213437 m² 342,35 3,75

CUSTO DIRETO TOTAL : (D) + ( E ) + (F) 1.823,49
BONIFICAÇÃO POR DESPESAS INDIRETAS (B.D.I): 23,09%

( F ) TOTAL 0,00

1.283,81
CUSTO

( E ) TOTAL

 F - ATIVIDADES AUXILIARES UNIDADE CUSTO CONSUMO
UNITÁRIO

Confecção de placa modulada em chapa de poliester 
reforçada com fibra de vidro, aérea, com película 
retrorrefletiva tipo I + III

1283,81

539,70
CUSTO

(D)D) CUSTO UNITÁRIO DA EXECU                                   [ (A)

E - MATERIAIS UNIDADE CUSTO CONSUMO
UNITÁRIO

54,41
( C ) PRODUÇÃO DA EQUIPE CUSTO HORÁRIO TOTAL (A + B)

22,09Montador (tubo aço/equipamentos) com encargos complementares
Servente com encargos complementares 32,32

UNITÁRIO

A - EQUIPAMENTOS QUANT
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERAC.

CUSTO UNITÁRIO TOTAL: 2.244,53

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO DE SERVIÇO - 018
Descrição dos Serviços:

Item:
Fornecimento e Implantação de placa modulada de dimensão 2,50 x 1,50m, confeccionada em chapa de poliéster. Face 
principal revestida com película retrorrefletiva tipo I/III (NBR 14644 ABNT), sustentada por pórtico existente. 13

UND
Valores em R$

Caminhão toco, PBT14.300 kg, carga útil 
máx. 9.710 kg, dist. entre eixos 3,56 m, 
potência 185 CV, inclusive carroceria fixa 
aberta de madeira p/ transporte geral de 
carga seca, dimen. aprox. 2,50 x 6,50 x 0,50 
m - CHP diurno.
Caminhão toco, PBT 14.300 kg, carga útil 
máx. 9.710 kg, dist. entre eixos 3,56 m, 
potência 185 CV, inclusive carroceria fixa 
aberta de madeira p/ transporte geral de 
carga seca, dimen. aprox. 2,50 x 6,50 x 0,50 
m - CHI diurno. 

Guindaste hidráulico autopropelido, com 
lança telescópica 28,80 m, capacidade 
máxima 30 t, potência 260 kw - CHP diurno. 

CUSTO
(A)A) TO

B - MÃO-DE-OBRA QUANT.
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9 QUANTITATIVO E ORÇAMENTO PARA EXECUÇÃO DA OBRA 

Os valores a seguir são para a implantação do projeto, de acordo com os preços do mercado atual que englobam o fornecimento e a instalação dos 

produtos, embutidos os custos de mão-de-obra, armazenagem, transporte, matéria-prima, escavações, acessórios de instalação, entre outros. 
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UNITÁRO TOTAL

Placa de Solo: 1,00 x 1,00 m.

Placa simples confeccionada em chapa de aço n.16 galvanizada a
fogo. Verso pintado com tinta epóxi na cor preta fosca com secagem
em estufa a 200°C. Face principal revestida com película
retrorrefletiva tipo I (ABNT), sustentada por 1 (um) poste de aço
galvanizado a fogo com diâmetro de 2 1/2” x 3,50m.

Placa de Solo: 1,00 x 1,00 m.

Placa simples confeccionada em chapa de aço n.16 galvanizada a
fogo. Verso pintado com tinta epóxi na cor preta fosca com secagem
em estufa a 200°C. Face principal revestida com película
retrorrefletiva tipo I (ABNT), sustentada por 1 (um) poste de aço
galvanizado a fogo com diâmetro de 2 1/2” x 4,50m.

Placa de Solo: 1,50 x 0,50 m.

Placa simples confeccionada em chapa de aço n.18 galvanizada a
fogo. Verso pintado com tinta epóxi na cor preta fosca com secagem
em estufa a 200°C Face principal revestida com película
retrorrefletiva tipo I (ABNT), sustentada por 2 (dois) postes de aço
galvanizado a fogo com diâmetro de 2 1/2” x 3,00m.

Placa de Solo: 1,50 x 0,50 m.

Placa simples confeccionada em chapa de aço n.18 galvanizada a
fogo. Verso pintado com tinta epóxi na cor preta fosca com secagem
em estufa a 200°C Face principal revestida com película
retrorrefletiva tipo I (ABNT), sustentada por 2 (dois) postes de aço
galvanizado a fogo com diâmetro de 2 1/2” x 4,00m.

Placa de Solo: 1,50 x 1,00 m.

Placa simples confeccionada em chapa de aço n.18 galvanizada a
fogo. Verso pintado com tinta epóxi na cor preta fosca com secagem
em estufa a 200°C Face principal revestida com película
retrorrefletiva tipo I (ABNT), sustentada por 2 (dois) postes de aço
galvanizado a fogo com diâmetro de 2 1/2” x 4,50m.

Placa de Solo: 2,00 x 1,00 m.

Placa simples confeccionada em chapa de aço n.18 galvanizada a
fogo. Verso pintado com tinta epóxi na cor preta fosca com secagem
em estufa a 200°C. Face principal revestida com película
retrorrefletiva tipo I (ABNT), sustentada por 2 (dois) postes de aço
galvanizado a fogo com diâmetro de 2 1/2” x 3,50m.

Placa de Solo: 2,00 x 1,00 m.

Placa simples confeccionada em chapa de aço n.18 galvanizada a
fogo. Verso pintado com tinta epóxi na cor preta fosca com secagem
em estufa a 200°C. Face principal revestida com película
retrorrefletiva tipo I (ABNT), sustentada por 2 (dois) postes de aço
galvanizado a fogo com diâmetro de 2 1/2” x 4,50m.

Placa de Solo: 2,00 x 1,20 m.

Placa simples confeccionada em chapa de aço n.18 galvanizada a
fogo. Verso pintado com tinta epóxi na cor preta fosca com secagem
em estufa a 200°C. Face principal revestida com película
retrorrefletiva tipo I (ABNT), sustentada por 2 (dois) postes de aço
galvanizado a fogo com diâmetro de 2 1/2” x 3,50m.

Placa de Solo: 2,00 x 1,20 m.

Placa simples confeccionada em chapa de aço n.18 galvanizada a
fogo. Verso pintado com tinta epóxi na cor preta fosca com secagem
em estufa a 200°C. Face principal revestida com película
retrorrefletiva tipo I (ABNT), sustentada por 2 (dois) postes de aço
galvanizado a fogo com diâmetro de 2 1/2” x 4,50m.

R$ 1.803,96 R$ 1.803,96

04-b Conj. 4 R$ 1.645,71 R$ 6.582,84

01-b Conj. 4 R$ 745,16 R$ 2.980,64

R$ 1.683,72 R$ 1.683,72

PREÇO

R$ 685,05 R$ 8.220,60

R$ 889,76 R$ 1.779,52

R$ 1.009,99 R$ 4.039,96

R$ 1.357,83 R$ 1.357,83

R$ 1.525,48 R$ 12.203,84

05-a Conj. 1

05-b Conj. 1

02-a Conj. 2

04-a

3 Conj. 1

Conj. 8

02-b Conj. 4

ITEM DESCRIÇÃO UNID TOTAL 

01-a Conj. 12
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UNITÁRO TOTAL

PREÇO
ITEM DESCRIÇÃO UNID TOTAL 

Placa de Solo: 2,50 x 0,50 m.

Placa simples confeccionada em chapa de aço n.18 galvanizada a
fogo. Verso pintado com tinta epóxi na cor preta fosca com secagem
em estufa a 200°C. Face principal revestida com película
retrorrefletiva tipo I (ABNT), sustentada por 2 (dois) postes de aço
galvanizado a fogo com diâmetro de 2 1/2” x 4,00m.

Placa de Solo: 2,50 x 1,00 m.

Placa simples confeccionada em chapa de aço n.18 galvanizada a
fogo. Verso pintado com tinta epóxi na cor preta fosca com secagem
em estufa a 200°C. Face principal revestida com película
retrorrefletiva tipo I (ABNT), sustentada por 2 (dois) postes de aço
galvanizado a fogo com diâmetro de 2 1/2” x 4,50m.

Placa de Solo: 2,50 x 1,20 m.

Placa simples confeccionada em chapa de aço n.18 galvanizada a
fogo. Verso pintado com tinta epóxi na cor preta fosca com secagem
em estufa a 200°C. Face principal revestida com película
retrorrefletiva tipo I (ABNT), sustentada por 2 (dois) postes de aço
galvanizado a fogo com diâmetro de 2 1/2” x 3,50m.

Placa de Solo: 2,50 x 1,20 m.

Placa simples confeccionada em chapa de aço n.18 galvanizada a
fogo. Verso pintado com tinta epóxi na cor preta fosca com secagem
em estufa a 200°C. Face principal revestida com película
retrorrefletiva tipo I (ABNT), sustentada por 2 (dois) postes de aço
galvanizado a fogo com diâmetro de 2 1/2” x 3,50m.

Placa de Solo: 2,50 x 1,50 m.

Placa simples confeccionada em chapa de aço n.18 galvanizada a
fogo. Verso pintado com tinta epóxi na cor preta fosca com secagem
em estufa a 200°C. Face principal revestida com película
retrorrefletiva tipo I (ABNT), sustentada por 2 (dois) postes de aço
galvanizado a fogo com diâmetro de 2 1/2” x 5,00m.

Braço Light: 2,00 x 1,00 m.

Placa simples confeccionada em chapa de poliéster. Face principal
revestida com película retrorrefletiva tipo I/III (ABNT), sustentada por
braço light.

Braço Light: 2,50 x 1,00 m.

Placa simples confeccionada em chapa de poliéster. Face principal
revestida com película retrorrefletiva tipo I/III (ABNT), sustentada por
braço light.

Pórtico Existente: 2,50 x 1,00 m.

Placa modulada confeccionada em chapa de poliéster. Face
principal revestida com película retrorrefletiva tipo I/III (ABNT),
sustentada por pórtico existente.

Pórtico Existente: 2,50 x 1,50 m.

Placa modulada confeccionada em chapa de poliéster. Face
principal revestida com película retrorrefletiva tipo I/III (ABNT),
sustentada por pórtico existente.

08-b Conj. 3 R$ 1.924,28 R$ 5.772,84

R$ 1.288,86 R$ 1.288,86

R$ 1.843,53 R$ 1.843,53

R$ 1.804,04 R$ 1.804,04

7 Conj. 1

R$ 2.281,12 R$ 2.281,12

R$ 2.785,65 R$ 5.571,30

Valor Total        R$ 65.951,83

R$ 2.996,34 R$ 2.996,34

R$ 1.496,36 R$ 1.496,36

R$ 2.244,53 R$ 2.244,53

11 Conj. 1

Total 

12 Conj. 1

13 Conj. 1

49

9 Conj. 1

10 Conj. 2

08-a Conj. 1

6 Conj. 1
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10 CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 
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AC 4,01% 3,80% 4,01% 4,67%
SG 0,32% 0,32% 0,40% 0,74%
R 0,50% 0,50% 0,56% 0,97%

DF 1,02% 1,02% 1,11% 1,21%
L 8,50% 6,64% 7,30% 8,69%

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

ISS 3,00% 2,00% 2,50% 5,00%

CPRB 0,00% 0,00% 2,00% 4,50%

23,09%

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

(1-I)

Tributos (ISS, variável de acordo com o
município)
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a
Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)

BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)

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

Administração Central
Seguro e Garantia
Risco
Despesas Financeiras
Lucro

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

COMPOSIÇÃO DO BDI
Acórdão do TCU n° 2622/2013

Itens Siglas % Adotado 1º Quartil Médio 3º Quartil

Acórdão do TCU nº 2622/2013

11.1 COMPOSIÇÃO DO BDI - ONERADO

11.2 COMPOSIÇÃO DO BDI - DESONERADO

AC 4,01% 3,80% 4,01% 4,67%
SG 0,32% 0,32% 0,40% 0,74%
R 0,50% 0,50% 0,56% 0,97%

DF 1,02% 1,02% 1,11% 1,21%
L 8,50% 6,64% 7,30% 8,69%

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

ISS 3,00% 2,00% 2,50% 5,00%

CPRB 4,50% 0,00% 2,00% 4,50%

29,32%

COMPOSIÇÃO DO BDI
Acórdão do TCU n° 2622/2013

Itens Siglas % Adotado 1º Quartil Médio 3º Quartil

Administração Central
Seguro e Garantia
Risco
Despesas Financeiras
Lucro

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

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

(1-I)

Tributos (ISS, variável de acordo com o
município)
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a
Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)

BDI com desoneração (Fórmula Acórdão TCU)

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

O presente trabalho foi elaborado a partir de análises técnicas do funcionamento do sistema 

viário de Anitápolis, objetivando a sinalização turística do município. 

A execução dos serviços apontados torna-se imprescindível, já que as vias apresentam 

insuficiência na sinalização, de forma coerente para o bom deslocamento dos usuários, principalmente 

turistas.  

A equipe técnica da PROJEVIAS encontra-se à disposição da Prefeitura Municipal de 

Anitápolis a fim de sanar qualquer dúvida referente a este trabalho. 
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13 ANEXOS 

Serão apresentados os orçamentos realizados pela projetista junto a fornecedores da área 

de sinalização viária para que a mesma pudesse formalizar a composição dos custos das 

estruturas aéreas (Braços Light), conforme detalhe da estrutura presente na página 197 deste 

volume. 



       SINCO – SINALIZAÇÃO E CONSTRUÇÕES INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 

Orçamento:149/2018. 
PROJEVIAS 
Fone/Tel: (041) 3262 4192 98785 3238 
Contato: Sr. Carlos 
E-mal: carlos@projevias.com.br

Descrição: Fornecimento de material e execução de serviços para Sinalização Vertical 
na cidade de Curitiba - PR conforme planilha. 

1.0 Materiais para sinalização Vertical

1.1

Fornecimento de Braço Ligth para fixação poste de 
iluminação publica, poste confeccionado em tubo 
galvanizado a fogo por imersão a quente com 3" de 
diametro x 3,75mm de espessura x 3,70 de projeção, 
incluindo acessorios de fixação.

unid  1,00 1.380,00 1.380,00

1.380,00PREÇO GLOBAL R$

PREÇO  
TOTAL 

ITEM DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS UNID QUANT. PREÇO 
UNITÁRIO

Valor do Orçamento por extenso: R$ 1.380,00 (Hum mil trezentos e oitenta reais); 
Prazo de Execução: conforme autorização do município e programação com setor de obras; 
Prazo de Pagamento: 28 dias após emissão da nota fiscal; 
Prazo de Validade deste Orçamento: 60 (Sessenta) dias; 

Colombo, 11 de Outubro 2018. 

Sem mais 

__________________________ 
SINCO Sin. e Const. Ind. e Com. Ltda 

Sergio Maia 

Setor de Vendas/Licitação 

AUTORIZAÇÃO / APROVAÇÃO 

Solicitamos ao Sr. Cliente, que após a devida análise e aprovação do 

presente orçamento, encaminhe por email ou fax  esta cópia 

devidamente datada e assinada – Fone/Fax: [041] 3663 2006 / 3621 9207 

Atesto que os dados e valores indicados da presente proposta foram 

conferidos e aceitos, estando corretos e discriminados. 

Nome:_________________________________________________ 

Data:____/_____/_______ 

CARIMBO DA EMPRESA 













_

Quadro de Composição do BDI

AC 4,01%

SG 0,32%

R 0,50%

DF 1,02%

L 8,50%

CP 3,65%

ISS 3,00%

CPRB 0,00%

BDI PAD 23,09%

BDI DES 23,09%

Observações:

Data

Nome: Adrieine Pirih da Silva Colleone

CREA/CAU: A75821-3

ART/RRT: 7524887

1055144-67/2018 869814/2018 Município de Anitápolis

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): 3,00%

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

SINALIZAÇÃO TURISTICA E INFRA NA RUA DA PRAÇA ROBERTO BEPPLER / SINALIZAÇÃO TURISTICA 

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: 100,00%

Construção e Reforma de Edifícios

Itens Siglas
% 

Adotado

BDI 1

TIPO DE OBRA

Risco

Administração Central

Seguro e Garantia

Lucro

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

Tributos (ISS, variável de acordo com o município)

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

Despesas Financeiras

(1-CP-ISS-CRPB)

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a 

respectiva alíquota de 3%.

BDI COM desoneração

BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)

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

BDI =

Responsável Técnico

Anitápolis/SC sexta-feira, 16 de agosto de 2019

Local

(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)
 - 1

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM 

Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.
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QCI - Quadro de Composição do Investimento

Nº SICONV

869814/2018

RECURSO REPASSE CONTRAPARTIDA INVESTIMENTO
OGU 270.476,19 18.099,18 288.575,37

Repasse (R$) Contrapartida (R$)

204.590,31 18.033,23

Meta
Item de 

Investimento
Subitem de Investimento Descrição da Meta Situação Quantidade Unid.

Lote de Licitação / 

nº do CTEF
Repasse (R$)

Contrapartida 

Financeira (R$)
Outros (R$) Investimento (R$)

1.
Equipamentos 

comunitários
Lazer e turismo

SINALIZAÇÃO TURISTICA DE 

ANITÁPOLIS
Em Análise 148,03           m² LOTE 1 65.885,88 65,95  - 65.951,83

65.885,88 65,95  - 65.951,83

( 99,90% ) ( 0,10% ) ( 0,00% ) ( 100,00% )

Observações:

Local Representante Tomador

Nome: LAUDIR PEDRO COELHO

Cargo: PREFEITO MUNICIPAL
Data

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO / UF

VALORES CONTRATADOS (R$):1055144-67/2018 Município de Anitápolis Anitápolis/SC

TOTAL

Saldo a 

Reprogramar

SINALIZAÇÃO TURISTICA E INFRA NA RUA DA PRAÇA ROBERTO BEPPLER

sexta-feira, 16 de agosto de 2019

Anitápolis/SC

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
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CRONOGRAMA PREVISTO PLE

1. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

C
E

N
T

R
O

P
O

V
O

A
M

E
N

T
O

R
IO

 D
O

 O
U

R
O

R
IO

 D
A

S
 

P
E

D
R

A
S

M
A

R
A

C
U

JA

R
IO

 A
LF

A

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos

1 Administração Local A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.

F 2 CENTRO 1 1

F 3 POVOAMENTO 2

F 4 RIO DO OURO 1 2

F 5 RIO DAS PEDRAS 3 2

F 6 MARACUJÁ 2

F 7 RIO ALFA 4 1

8 0

9 0

10 0

11 0

12 0

13 0

14 0

15 0

16 0

17 0

18 0

19 0

20 0

21 0

22 0

23 0

24 0

25 0

26 0

27 0

28 0

29 0

30 0

31 0

32 0

33 0

34 0

35 0

36 0

37 0

38 0

Nº do 

Evento Título dos Eventos

VOLTAR ATUALIZAR LINHAS 
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AGRUPADORES DE EVENTOS

1. Selecione abaixo a forma de definição dos agrupadores de eventos:

Nº do Evento Valor Total dos Eventos (R$)
1 -                                          
2 23.971,54                                
3 7.630,62                                  
4 6.250,49                                  
5 16.598,10                                
6 8.842,12                                  
7 2.658,96                                  
8 -                                          
9 -                                          

10 -                                          
11 -                                          
12 -                                          
13 -                                          
14 -                                          
15 -                                          
16 -                                          
17 -                                          
18 -                                          
19 -                                          
20 -                                          
21 -                                          
22 -                                          
23 -                                          
24 -                                          
25 -                                          
26 -                                          
27 -                                          
28 -                                          
29 -                                          
30 -                                          
31 -                                          
32 -                                          
33 -                                          
34 -                                          
35 -                                          
36 -                                          
37 -                                          
38 -                                          

Definir Manualmente

Título do Evento
Administração Local
CENTRO

RIO DO OURO
POVOAMENTO

RIO DAS PEDRAS
MARACUJÁ
RIO ALFA
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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR

869814/2018 Município de Anitápolis

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3

05-18 (N DES.) SINALIZAÇÃO TURISTICA 23,09% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(sem BDI) (R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(com BDI) (R$)

Preço Total

(R$)
↓

65.951,83 

2. SINAPI SINALIZAÇÃO TURISTICA DE ANITÁPOLIS - - BDI 1 - 65.951,83 RA

2.1. SINAPI 74209/1 PLACAS - -                341,41 BDI 1 - 65.951,83 RA

2.1.1. Composição 001
Fornecimento e Implantação de Placa de Simples 1,00m x 1,00m em Aço 16 1 

Poste 2.1/2"X3,5m 1-a
UNIDADE 1,00                556,54 BDI 1 685,05 685,05 RA

2.1.2. Composição 001
Fornecimento e Implantação de Placa de Simples 1,00m x 1,00m em Aço 16 1 

Poste 2.1/2"X3,5m 1-a
UNIDADE 5,00                556,54 BDI 1 685,05 3.425,25 RA

2.1.3. Composição 001
Fornecimento e Implantação de Placa de Simples 1,00m x 1,00m em Aço 16 1 

Poste 2.1/2"X3,5m 1-a
UNIDADE 4,00                556,54 BDI 1 685,05 2.740,20 RA

2.1.4. Composição 001
Fornecimento e Implantação de Placa de Simples 1,00m x 1,00m em Aço 16 1 

Poste 2.1/2"X3,5m 1-a
UNIDADE 2,00                556,54 BDI 1 685,05 1.370,10 RA

2.1.5. Composição 002
Fornecimento e Implantação de Placa de Simples 1,00m x 1,00m em Aço 16 1 

Poste 2.1/2"X4,5m 1-b
UNIDADE 3,00                605,38 BDI 1 745,16 2.235,48 RA

2.1.6. Composição 002
Fornecimento e Implantação de Placa de Simples 1,00m x 1,00m em Aço 16 1 

Poste 2.1/2"X4,5m 1-b
UNIDADE 1,00                605,38 BDI 1 745,16 745,16 RA

2.1.7. Composição 003
Fornecimento e Implantação de Placa de Simples 1,50m x 0,50m em Aço 18 2 

postes 2.1/2"x3m 2-a
UNIDADE 1,00                722,85 BDI 1 889,76 889,76 RA

2.1.8. Composição 003
Fornecimento e Implantação de Placa de Simples 1,50m x 0,50m em Aço 18 2 

postes 2.1/2"x3m 2-a
UNIDADE 1,00                722,85 BDI 1 889,76 889,76 RA

2.1.9. Composição 004
Fornecimento e Implantação de Placa de Simples 1,50m x 0,50m em Aço 18 2 

postes 2.1/2"x4m 2-b
UNIDADE 1,00                820,53 BDI 1 1.009,99 1.009,99 RA

2.1.10. Composição 004
Fornecimento e Implantação de Placa de Simples 1,50m x 0,50m em Aço 18 2 

postes 2.1/2"x4m 2-b
UNIDADE 3,00                820,53 BDI 1 1.009,99 3.029,97 RA

2.1.11. Composição 005
Fornecimento e Implantação de Placa de Simples 1,50m x 1,00m em Aço 18 2 

postes 2.1/2"x4,5m 3
UNIDADE 1,00             1.103,12 BDI 1 1.357,83 1.357,83 RA

2.1.12. Composição 006
Fornecimento e Implantação de Placa de Simples 2,00m x 1,00m em Aço 18 2 

postes 2.1/2"x3,5m 4-a
UNIDADE 4,00             1.239,32 BDI 1 1.525,48 6.101,92 RA

2.1.13. Composição 006
Fornecimento e Implantação de Placa de Simples 2,00m x 1,00m em Aço 18 2 

postes 2.1/2"x3,5m 4-a
UNIDADE 4,00             1.239,32 BDI 1 1.525,48 6.101,92 RA

2.1.14. Composição 007
Fornecimento e Implantação de Placa de Simples 2,00m x 1,00m em Aço 18 2 

postes 2.1/2"x4,5m 4-b
UNIDADE 1,00             1.337,00 BDI 1 1.645,71 1.645,71 RA

2.1.15. Composição 007
Fornecimento e Implantação de Placa de Simples 2,00m x 1,00m em Aço 18 2 

postes 2.1/2"x4,5m 4-b
UNIDADE 1,00             1.337,00 BDI 1 1.645,71 1.645,71 RA

2.1.16. Composição 007
Fornecimento e Implantação de Placa de Simples 2,00m x 1,00m em Aço 18 2 

postes 2.1/2"x4,5m 4-b
UNIDADE 1,00             1.337,00 BDI 1 1.645,71 1.645,71 RA

2.1.17. Composição 007
Fornecimento e Implantação de Placa de Simples 2,00m x 1,00m em Aço 18 2 

postes 2.1/2"x4,5m 4-b
UNIDADE 1,00             1.337,00 BDI 1 1.645,71 1.645,71 RA

2.1.18. Composição 008
Fornecimento e Implantação de Placa de Simples 2,00m x 1,20m em Aço 18 2 

postes 2.1/2"x3,5m 5-a
UNIDADE 1,00             1.367,88 BDI 1 1.683,72 1.683,72 RA

2.1.19. Composição 009
Fornecimento e Implantação de Placa de Simples 2,00m x 1,20m em Aço 18 2 

postes 2.1/2"x4,5m 5-b
UNIDADE 1,00             1.465,56 BDI 1 1.803,96 1.803,96 RA

2.1.20. Composição 010
Fornecimento e Implantação de Placa de Simples 2,50m x0,50m em Aço 18 2 

postes 2.1/2"x4m 6
UNIDADE 1,00             1.047,09 BDI 1 1.288,86 1.288,86 RA

SINALIZAÇÃO TURISTICA 

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO

1055144-67/2018 SINALIZAÇÃO TURISTICA E INFRA NA RUA DA PRAÇA ROBERTO BEPPLER

FLORIANOPOLIS Anitápolis/SC

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

R
EC

U
R
SO
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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR

869814/2018 Município de Anitápolis

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3

05-18 (N DES.) SINALIZAÇÃO TURISTICA 23,09% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(sem BDI) (R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(com BDI) (R$)

Preço Total

(R$)
↓

65.951,83 SINALIZAÇÃO TURISTICA 

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO

1055144-67/2018 SINALIZAÇÃO TURISTICA E INFRA NA RUA DA PRAÇA ROBERTO BEPPLER

FLORIANOPOLIS Anitápolis/SC

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

R
EC

U
R
SO

2.1.21. Composição 011
Fornecimento e Implantação de Placa de Simples 2,50m x1,00m em Aço 18 2 

postes 2.1/2"x4,5m 7
UNIDADE 1,00             1.497,71 BDI 1 1.843,53 1.843,53 RA

2.1.22. Composição 012
Fornecimento e Implantação de Placa de Simples 2,50m x1,20m em Aço 18 2 

postes 2.1/2"x3,5m 8-a
UNIDADE 1,00             1.465,63 BDI 1 1.804,04 1.804,04 RA

2.1.23. Composição 013
Fornecimento e Implantação de Placa de Simples 2,50m x1,20m em Aço 18 2 

postes 2.1/2"x4,5m 8-b
UNIDADE 3,00             1.563,31 BDI 1 1.924,28 5.772,84 RA

2.1.24. Composição 014
Fornecimento e Implantação de Placa de Simples 2,50m x1,50m em Aço 18 2 

postes 2.1/2"x5m 9
UNIDADE 1,00             1.853,21 BDI 1 2.281,12 2.281,12 RA

2.1.25. Composição 015
Fornecimento e Implantação de Placa de Simples 2,00m x1,00m em Chapa 

Poliéster sustentada por Braço Light 10
UNIDADE 2,00             2.263,10 BDI 1 2.785,65 5.571,30 RA

2.1.26. Composição 016
Fornecimento e Implantação de Placa de Simples 2,50m x1,00m em Chapa 

Poliéster sustentada por Braço Light 11
UNIDADE 1,00             2.434,27 BDI 1 2.996,34 2.996,34 RA

2.1.27. Composição 017
Fornecimento e Implantação de Placa de Simples 2,50m x1,00m em Chapa 

Poliéster sustentada por pórtico existente 12
UNIDADE 1,00             1.215,66 BDI 1 1.496,36 1.496,36 RA

2.1.28. Composição 018
Fornecimento e Implantação de Placa de Simples 2,50m x1,50m em Chapa 

Poliéster sustentada por pórtico existente 13
UNIDADE 1,00             1.823,49 BDI 1 2.244,53 2.244,53 RA

Encargos sociais:

Observações:

Local Responsável Técnico

Nome: Adrieine Pirih da Silva Colleone

CREA/CAU: A75821-3
Data ART/RRT: 7524887

sexta-feira, 16 de agosto de 2019

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

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

Anitápolis/SC

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

PMv3.0.4 2 / 2



I

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR

1055144-67/2018 Município de Anitápolis

. N
º 

A
G

R
U

P
A

D
O

R
 D

E 

EV
EN

TO
S

.

FRENTES DE OBRA:

. C
E

N
T

R
O

P
O

V
O

A
M

E
N

T

O

Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2

. TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 23.971,54 7.630,62

2. SINALIZAÇÃO TURISTICA DE ANITÁPOLIS - .

2.1. PLACAS - 2.PLACA DE OBRA. 2,50 

2.1.1.
Fornecimento e Implantação de Placa de Simples 1,00m x 1,00m em Aço 16 1 

Poste 2.1/2"X3,5m 1-a
UNIDADE 1,00 8 4.RIO DO OURO

.
RIO DO OURO

2.1.2.
Fornecimento e Implantação de Placa de Simples 1,00m x 1,00m em Aço 16 1 

Poste 2.1/2"X3,5m 1-a
UNIDADE 5,00 14,20,21,22,23 5.RIO DAS PEDRAS

.
RIO DAS PEDRAS

2.1.3.
Fornecimento e Implantação de Placa de Simples 1,00m x 1,00m em Aço 16 1 

Poste 2.1/2"X3,5m 1-a
UNIDADE 4,00 29,31,32,33 6.MARACUJÁ

.
MARACUJÁ

2.1.4.
Fornecimento e Implantação de Placa de Simples 1,00m x 1,00m em Aço 16 1 

Poste 2.1/2"X3,5m 1-a
UNIDADE 2,00 39,40 7.RIO ALFA

.
RIO ALFA

2.1.5.
Fornecimento e Implantação de Placa de Simples 1,00m x 1,00m em Aço 16 1 

Poste 2.1/2"X4,5m 1-b
UNIDADE 3,00 1,2,36 2.CENTRO

.
CENTRO 3,00 

2.1.6.
Fornecimento e Implantação de Placa de Simples 1,00m x 1,00m em Aço 16 1 

Poste 2.1/2"X4,5m 1-b
UNIDADE 1,00 11 5.RIO DAS PEDRAS

.
RIO DAS PEDRAS

2.1.7.
Fornecimento e Implantação de Placa de Simples 1,50m x 0,50m em Aço 18 2 

postes 2.1/2"x3m 2-a
UNIDADE 1,00 42 3.POVOAMENTO

.
POVOAMENTO 1,00 

2.1.8.
Fornecimento e Implantação de Placa de Simples 1,50m x 0,50m em Aço 18 2 

postes 2.1/2"x3m 2-a
UNIDADE 1,00 7 4.RIO DO OURO

.
RIO DO OURO

2.1.9.
Fornecimento e Implantação de Placa de Simples 1,50m x 0,50m em Aço 18 2 

postes 2.1/2"x4m 2-b
UNIDADE 1,00 44 3.POVOAMENTO

.
POVOAMENTO 1,00 

2.1.10.
Fornecimento e Implantação de Placa de Simples 1,50m x 0,50m em Aço 18 2 

postes 2.1/2"x4m 2-b
UNIDADE 3,00 5,6,47 4.RIO DO OURO

.
RIO DO OURO

2.1.11.
Fornecimento e Implantação de Placa de Simples 1,50m x 1,00m em Aço 18 2 

postes 2.1/2"x4,5m 3
UNIDADE 1,00 25 2.CENTRO

.
CENTRO 1,00 

2.1.12.
Fornecimento e Implantação de Placa de Simples 2,00m x 1,00m em Aço 18 2 

postes 2.1/2"x3,5m 4-a
UNIDADE 4,00 13,15,48,49 5.RIO DAS PEDRAS

.
RIO DAS PEDRAS

2.1.13.
Fornecimento e Implantação de Placa de Simples 2,00m x 1,00m em Aço 18 2 

postes 2.1/2"x3,5m 4-a
UNIDADE 4,00 16,17,18,30 6.MARACUJÁ

.
MARACUJÁ

2.1.14.
Fornecimento e Implantação de Placa de Simples 2,00m x 1,00m em Aço 18 2 

postes 2.1/2"x4,5m 4-b
UNIDADE 1,00 46 2.CENTRO

.
CENTRO 1,00 

2.1.15.
Fornecimento e Implantação de Placa de Simples 2,00m x 1,00m em Aço 18 2 

postes 2.1/2"x4,5m 4-b
UNIDADE 1,00 9 3.POVOAMENTO

.
POVOAMENTO 1,00 

2.1.16.
Fornecimento e Implantação de Placa de Simples 2,00m x 1,00m em Aço 18 2 

postes 2.1/2"x4,5m 4-b
UNIDADE 1,00 4 4.RIO DO OURO

.
RIO DO OURO

2.1.17.
Fornecimento e Implantação de Placa de Simples 2,00m x 1,00m em Aço 18 2 

postes 2.1/2"x4,5m 4-b
UNIDADE 1,00 24 5.RIO DAS PEDRAS

.
RIO DAS PEDRAS

2.1.18.
Fornecimento e Implantação de Placa de Simples 2,00m x 1,20m em Aço 18 2 

postes 2.1/2"x3,5m 5-a
UNIDADE 1,00 19 5.RIO DAS PEDRAS

.
RIO DAS PEDRAS

2.1.19.
Fornecimento e Implantação de Placa de Simples 2,00m x 1,20m em Aço 18 2 

postes 2.1/2"x4,5m 5-b
UNIDADE 1,00 27 2.CENTRO

.
CENTRO 1,00 

2.1.20.
Fornecimento e Implantação de Placa de Simples 2,50m x0,50m em Aço 18 2 

postes 2.1/2"x4m 6
UNIDADE 1,00 38 7.RIO ALFA

.
RIO ALFA

2.1.21.
Fornecimento e Implantação de Placa de Simples 2,50m x1,00m em Aço 18 2 

postes 2.1/2"x4,5m 7
UNIDADE 1,00 35 2.CENTRO

.
CENTRO 1,00 

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo

Memória de Cálculo - OGU #PUBLICO

SINALIZAÇÃO TURISTICA 

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV

SINALIZAÇÃO TURISTICA E INFRA NA RUA DA PRAÇA ROBERTO BEPPLER 869814/2018
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Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR

1055144-67/2018 Município de Anitápolis

. N
º 

A
G

R
U

P
A

D
O

R
 D

E 

EV
EN

TO
S

.

FRENTES DE OBRA:

. C
E

N
T

R
O

P
O

V
O

A
M

E
N

T

O

Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2

. TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 23.971,54 7.630,62

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo

Memória de Cálculo - OGU #PUBLICO

SINALIZAÇÃO TURISTICA 

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV

SINALIZAÇÃO TURISTICA E INFRA NA RUA DA PRAÇA ROBERTO BEPPLER 869814/2018

2.1.22.
Fornecimento e Implantação de Placa de Simples 2,50m x1,20m em Aço 18 2 

postes 2.1/2"x3,5m 8-a
UNIDADE 1,00 41 3.POVOAMENTO

.
POVOAMENTO 1,00 

2.1.23.
Fornecimento e Implantação de Placa de Simples 2,50m x1,20m em Aço 18 2 

postes 2.1/2"x4,5m 8-b
UNIDADE 3,00 10,28,45 2.CENTRO

.
CENTRO 3,00 

2.1.24.
Fornecimento e Implantação de Placa de Simples 2,50m x1,50m em Aço 18 2 

postes 2.1/2"x5m 9
UNIDADE 1,00 1 3.POVOAMENTO

.
POVOAMENTO 1,00 

2.1.25.
Fornecimento e Implantação de Placa de Simples 2,00m x1,00m em Chapa 

Poliéster sustentada por Braço Light 10
UNIDADE 2,00 26,34 2.CENTRO

.
CENTRO 2,00 

2.1.26.
Fornecimento e Implantação de Placa de Simples 2,50m x1,00m em Chapa 

Poliéster sustentada por Braço Light 11
UNIDADE 1,00 12 5.RIO DAS PEDRAS

.
RIO DAS PEDRAS

2.1.27.
Fornecimento e Implantação de Placa de Simples 2,50m x1,00m em Chapa 

Poliéster sustentada por pórtico existente 12
UNIDADE 1,00 37 2.CENTRO

.
CENTRO 1,00 

2.1.28.
Fornecimento e Implantação de Placa de Simples 2,50m x1,50m em Chapa 

Poliéster sustentada por pórtico existente 13
UNIDADE 1,00 43 2.CENTRO

.
CENTRO 1,00 

.

Anitápolis/SC

Local Responsável Técnico

Nome: Adrieine Pirih da Silva Colleone

sexta-feira, 16 de agosto de 2019 CREA/CAU: A75821-3

Data ART/RRT: 7524887
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Item Descrição Unidade Quantidade

2. SINALIZAÇÃO TURISTICA DE ANITÁPOLIS - 

2.1. PLACAS - 

2.1.1.
Fornecimento e Implantação de Placa de Simples 1,00m x 1,00m em Aço 16 1 

Poste 2.1/2"X3,5m 1-a
UNIDADE 1,00 

2.1.2.
Fornecimento e Implantação de Placa de Simples 1,00m x 1,00m em Aço 16 1 

Poste 2.1/2"X3,5m 1-a
UNIDADE 5,00 

2.1.3.
Fornecimento e Implantação de Placa de Simples 1,00m x 1,00m em Aço 16 1 

Poste 2.1/2"X3,5m 1-a
UNIDADE 4,00 

2.1.4.
Fornecimento e Implantação de Placa de Simples 1,00m x 1,00m em Aço 16 1 

Poste 2.1/2"X3,5m 1-a
UNIDADE 2,00 

2.1.5.
Fornecimento e Implantação de Placa de Simples 1,00m x 1,00m em Aço 16 1 

Poste 2.1/2"X4,5m 1-b
UNIDADE 3,00 

2.1.6.
Fornecimento e Implantação de Placa de Simples 1,00m x 1,00m em Aço 16 1 

Poste 2.1/2"X4,5m 1-b
UNIDADE 1,00 

2.1.7.
Fornecimento e Implantação de Placa de Simples 1,50m x 0,50m em Aço 18 2 

postes 2.1/2"x3m 2-a
UNIDADE 1,00 

2.1.8.
Fornecimento e Implantação de Placa de Simples 1,50m x 0,50m em Aço 18 2 

postes 2.1/2"x3m 2-a
UNIDADE 1,00 

2.1.9.
Fornecimento e Implantação de Placa de Simples 1,50m x 0,50m em Aço 18 2 

postes 2.1/2"x4m 2-b
UNIDADE 1,00 

2.1.10.
Fornecimento e Implantação de Placa de Simples 1,50m x 0,50m em Aço 18 2 

postes 2.1/2"x4m 2-b
UNIDADE 3,00 

2.1.11.
Fornecimento e Implantação de Placa de Simples 1,50m x 1,00m em Aço 18 2 

postes 2.1/2"x4,5m 3
UNIDADE 1,00 

2.1.12.
Fornecimento e Implantação de Placa de Simples 2,00m x 1,00m em Aço 18 2 

postes 2.1/2"x3,5m 4-a
UNIDADE 4,00 

2.1.13.
Fornecimento e Implantação de Placa de Simples 2,00m x 1,00m em Aço 18 2 

postes 2.1/2"x3,5m 4-a
UNIDADE 4,00 

2.1.14.
Fornecimento e Implantação de Placa de Simples 2,00m x 1,00m em Aço 18 2 

postes 2.1/2"x4,5m 4-b
UNIDADE 1,00 

2.1.15.
Fornecimento e Implantação de Placa de Simples 2,00m x 1,00m em Aço 18 2 

postes 2.1/2"x4,5m 4-b
UNIDADE 1,00 

2.1.16.
Fornecimento e Implantação de Placa de Simples 2,00m x 1,00m em Aço 18 2 

postes 2.1/2"x4,5m 4-b
UNIDADE 1,00 

2.1.17.
Fornecimento e Implantação de Placa de Simples 2,00m x 1,00m em Aço 18 2 

postes 2.1/2"x4,5m 4-b
UNIDADE 1,00 

2.1.18.
Fornecimento e Implantação de Placa de Simples 2,00m x 1,20m em Aço 18 2 

postes 2.1/2"x3,5m 5-a
UNIDADE 1,00 

2.1.19.
Fornecimento e Implantação de Placa de Simples 2,00m x 1,20m em Aço 18 2 

postes 2.1/2"x4,5m 5-b
UNIDADE 1,00 

2.1.20.
Fornecimento e Implantação de Placa de Simples 2,50m x0,50m em Aço 18 2 

postes 2.1/2"x4m 6
UNIDADE 1,00 

2.1.21.
Fornecimento e Implantação de Placa de Simples 2,50m x1,00m em Aço 18 2 

postes 2.1/2"x4,5m 7
UNIDADE 1,00 

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

Memória de Cálculo - OGU

SINALIZAÇÃO TURISTICA 

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV

SINALIZAÇÃO TURISTICA E INFRA NA RUA DA PRAÇA ROBERTO BEPPLER 869814/2018

R
IO
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A
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U
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3 4 5 6 7 8 9 10

6.250,49 16.598,10 8.842,12 2.658,96 0,00 0,00 0,00 0,00

1,00 

5,00 

4,00 

2,00 

1,00 

1,00 

3,00 

4,00 

4,00 

1,00 

1,00 

1,00 

1,00 

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR

1055144-67/2018 Município de Anitápolis
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Item Descrição Unidade Quantidade

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

Memória de Cálculo - OGU

SINALIZAÇÃO TURISTICA 

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV

SINALIZAÇÃO TURISTICA E INFRA NA RUA DA PRAÇA ROBERTO BEPPLER 869814/2018

2.1.22.
Fornecimento e Implantação de Placa de Simples 2,50m x1,20m em Aço 18 2 

postes 2.1/2"x3,5m 8-a
UNIDADE 1,00 

2.1.23.
Fornecimento e Implantação de Placa de Simples 2,50m x1,20m em Aço 18 2 

postes 2.1/2"x4,5m 8-b
UNIDADE 3,00 

2.1.24.
Fornecimento e Implantação de Placa de Simples 2,50m x1,50m em Aço 18 2 

postes 2.1/2"x5m 9
UNIDADE 1,00 

2.1.25.
Fornecimento e Implantação de Placa de Simples 2,00m x1,00m em Chapa 

Poliéster sustentada por Braço Light 10
UNIDADE 2,00 

2.1.26.
Fornecimento e Implantação de Placa de Simples 2,50m x1,00m em Chapa 

Poliéster sustentada por Braço Light 11
UNIDADE 1,00 

2.1.27.
Fornecimento e Implantação de Placa de Simples 2,50m x1,00m em Chapa 

Poliéster sustentada por pórtico existente 12
UNIDADE 1,00 

2.1.28.
Fornecimento e Implantação de Placa de Simples 2,50m x1,50m em Chapa 

Poliéster sustentada por pórtico existente 13
UNIDADE 1,00 

Anitápolis/SC

Local

sexta-feira, 16 de agosto de 2019

Data

R
IO

 D
O

 

O
U

R
O

R
IO

 D
A

S
 

P
E

D
R

A
S

M
A

R
A

C
U

J
A

R
IO

 A
L

F
A

3 4 5 6 7 8 9 10

6.250,49 16.598,10 8.842,12 2.658,96 0,00 0,00 0,00 0,00

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR

1055144-67/2018 Município de Anitápolis

1,00 

Responsável Técnico

Nome: Adrieine Pirih da Silva Colleone

CREA/CAU: A75821-3

ART/RRT: 7524887
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

869814/2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

09/19 10/19 11/19 12/19 01/20 02/20 03/20 04/20 05/20 06/20 07/20 08/20

1. SINALIZAÇÃO TURISTICA DE ANITÁPOLIS  65.951,83 % Período: 49,86% 50,14% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

49,86% 50,14%

1.1. PLACAS  65.951,83 % Período: 49,86% 50,14% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.  - % Período: #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

%: 49,86% 50,14% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 32.848,11 33.037,77 - - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 32,88 33,07 - - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 32.880,99 33.070,84 - - - - - - - - - - 

%: 49,86% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: 32.848,11 65.885,88 65.885,88 65.885,88 65.885,88 65.885,88 65.885,88 65.885,88 65.885,88 65.885,88 65.885,88 65.885,88 

Acumulado: Contrapartida: 32,88 65,95 65,95 65,95 65,95 65,95 65,95 65,95 65,95 65,95 65,95 65,95 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 32.880,99 65.951,83 65.951,83 65.951,83 65.951,83 65.951,83 65.951,83 65.951,83 65.951,83 65.951,83 65.951,83 65.951,83 

Local Responsável Técnico

Nome: Adrieine Pirih da Silva Colleone

CREA/CAU: A75821-3

Data ART/RRT: 7524887

1055144-67/2018

Total:    R$ 65.951,83

Item Descrição

sexta-feira, 16 de agosto de 2019

Grau de Sigilo

#PUBLICO

SINALIZAÇÃO TURISTICA 

 Valor (R$) Parcelas:

Município de Anitápolis SINALIZAÇÃO TURISTICA E INFRA NA RUA DA PRAÇA ROBERTO BEPPLER

Anitápolis/SC

PMv3.0.4 1 / 1



 

 

 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
Prefeitura Municipal de Anitápolis 
Comissão Permanente de Licitação 

 

 

 

 
ANEXO II 

 
TOMADA DE PREÇOS Nº 036/2019 

 
 
MODELO DE COMPROVAÇÃO DE AQUISIÇÃO DO EDITAL E DE CONHECIMENTO 
DAS ESPECIFICAÇÕES E NORMAS PERTINENTES À PERFEITA EXECUÇÃO DA 
OBRA 
 
 

ATESTADO  
 
 
OBJETO: O objeto do presente Edital é a contratação de empresa especializada para 
fornecimento e implantação de placas de sinalização de orientação turística no 
Município de Anitápolis, nos termos do Contrato de Repasse n° 869814/2018, 
celebrado com a União Federal, representado pela Caixa Econômica Federal, por 
intermédio do Ministério do Turismo e o Município de Anitápolis, visando à identificação 
dos atrativos turísticos e a respectiva sinalização dos percursos de acesso, conforme 
especificações técnicas, quantidades, prazos e demais itens constantes do “Projeto de 
Sinalização Turística de Anitápolis/SC” (Anexo I) e demais anexos do presente Edital. 
 
 
 
 

 
Eu, ______________________, ATESTO, para os devidos fins da Licitação referente à 
Tomada de Preços – Edital nº 036/2019, que a empresa ______________________, 
inscrita no CNPJ _______________________, tendo adquirido regularmente o Edital, 
através de minha pessoa, tomou conhecimento, junto ao Município de Anitápolis, de 
todas as normas, especificações e informações necessárias e obrigatórias, que 
possam influir direta ou indiretamente na execução perfeita da obra, objeto do Edital de 
Tomada de Preços nº 036/2019, do Município de Anitápolis/SC.    
 

 
................................. 
(Local e data) 
 
 
 

________________________________________________ 
(nome) 
CPF  



 

 

 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
Prefeitura Municipal de Anitápolis 
Comissão Permanente de Licitação 

 

 

 

ANEXO III 
 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO 

 

Tomada de Preços 036/2019 

 
......................................................................., inscrito no CNPJ n.º ..........................., 
por intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a) ................................................, 
portador(a) da Carteira de Identidade n.º..................... e do CPF...............................,  
DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n.º 8.666, de 21 de junho 
de 1993, acrescido pela Lei n.º 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega 
menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega 
menor de dezesseis anos. 
 
 
 
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (  ). 
 
 
 
 
................................. 
(Local e data) 
 
 
 
 
 
........................................ 
(Representante legal) 
 
 
 
 
(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)  



 

 

 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
Prefeitura Municipal de Anitápolis 
Comissão Permanente de Licitação 

 

 

 

ANEXO IV 
 

 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA 

DE CONDIÇÕES IMPEDITIVAS  
 
 
 
À COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
DO MUNICÍPIO DE ANITÁPOLIS 
ESTADO DE SANTA CATARINA 
 
 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA 
DE CONDIÇÕES IMPEDITIVAS  

 
 
Referência: Tomada de Preços nº 036/2019, Processo de Licitação nº 036/2019.  

 
 

A Empresa _________________________________________,estabelecida na 

_____________________________________, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 

______________________, por seu (sua) ___________________________ infra-

assinado, Sr. (a) ________________________________, portador (a) da Carteira de 

Identidade nº _________________________ e do CPF nº 

___________________________ DECLARA, sob as penas da Lei, e para os devidos 

fins de participação na Tomada de Preços nº 036/2019, que não foi declarada 

inidônea por ato do Poder Público; que não está impedida ou suspensa de contratar 

com o Poder Público, Federal, Estadual ou Municipal, nos termos do Artigo 32 - 

Parágrafo 2º, da Lei Federal Nº 8.666/93 e alterações subsequentes.  
 
 
 
 

(Local e data).  
 
 

 
____________________________________ 

Representante Legal  
Nome e CPF 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
Prefeitura Municipal de Anitápolis 
Comissão Permanente de Licitação 

 

 

 

 

ANEXO V 
 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO 
PORTE 

 
 
À COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
DO MUNICÍPIO DE ANITÁPOLIS 
ESTADO DE SANTA CATARINA 
 
 

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 
 
Referência: Tomada de Preços nº 036/2019, Processo de Licitação nº 036/2019.  

 
 

A empresa ......................................................................, inscrita no CNPJ sob o 
nº ................................................................, por intermédio de seu representante legal, 
o(a) Sr (a). ............................................................, portador(a) da Carteira de Identidade 
nº ................................................ e do CPF nº ................................................, 
DECLARA, para os devidos fins e legais efeitos, sob as sanções administrativas 
cabíveis e sob as penas da Lei, que cumpre os requisitos legais para a qualificação 
como microempresa ou empresa de pequeno porte, estando apta a usufruir do 
tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 a 49 da Lei Complementar nº 123, 
de 14/12/2006, regulamentada pelo Decreto nº 6.204, de 5 de setembro de 2007, 
sendo enquadrada como:  
 

( ) MICROEMPRESA, conforme Inciso I do artigo 3º da Lei Complementar nº 
123, de 14/12/2006. Ou 
 

(   ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso II do artigo 3º da Lei 
Complementar nº 123, de 14/12/2006.  
 

Declara, ainda, que a empresa está excluída das vedações constantes do 
parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.  
 

(Local e data).  
 

____________________________________ 
Representante Legal  

Nome e CPF 



 

 

 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
Prefeitura Municipal de Anitápolis 
Comissão Permanente de Licitação 

 

 

 

 

ANEXO VI 
 

 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO 

EMPRESA PÚBLICA 
 
 
 
À COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
DO MUNICÍPIO DE ANITÁPOLIS 
ESTADO DE SANTA CATARINA 
 
 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA 
DE VÍNCULO EMPRESA PÚBLICA  

 
 
Referência: Tomada de Preços nº 036/2019, Processo de Licitação nº 036/2019.  

 
 

A Empresa _________________________________________,estabelecida na 

_____________________________________, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 

______________________, por seu (sua) ___________________________ infra-

assinado, Sr. (a) ________________________________, portador (a) da Carteira de 

Identidade nº _________________________ e do CPF nº 

___________________________ DECLARA, sob as penas da Lei, e para os devidos 

fins de participação na Tomada de Preços nº 036/2019, que não possui em seu 

quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de 

sociedade de economia mista e agentes políticos das três esferas de governo. 
 
 
 

(Local e data).  
 
 

 
____________________________________ 

Representante Legal  
Nome e CPF 

 



 

 

 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
Prefeitura Municipal de Anitápolis 
Comissão Permanente de Licitação 

 

 

 

 

 

ANEXO VII 
 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE RENÚNCIA AO PRAZO RECURSAL 
 
 
 
À COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
DO MUNICÍPIO DE ANITÁPOLIS 
ESTADO DE SANTA CATARINA 
 
 

DECLARAÇÃO DE RENÚNCIA AO PRAZO RECURSAL 
 
 

Referência: Tomada de Preços nº 036/2019, Processo de Licitação nº 036/2019.  
 

 
A empresa ......................................................................, inscrita no CNPJ sob o 

nº ................................................................, por intermédio de seu representante legal, 
o(a) Sr (a). ............................................................, portador(a) da Carteira de Identidade 
nº ................................................ e do CPF nº ................................................, 
DECLARA, para os devidos fins e legais efeitos, que renuncia, expressamente, ao 
direito recursal de que trata o artigo 109 da Lei 8.666/93, podendo, assim, a Comissão 
de Licitação, a seu exclusivo critério, proceder com os atos do certame licitatório.  
 

(Local e data).  
 
 

____________________________________ 
Representante Legal  

Nome e CPF 
 
 
 
 
 

Observação: Este formulário deverá ser inserido no Envelope nº 1, caso a licitante 
não esteja presente ao certame de abertura da licitação e queira contribuir com a 

municipalidade na urgência da realização do certame licitatório. 



 

 

 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
Prefeitura Municipal de Anitápolis 
Comissão Permanente de Licitação 

 

 

 

 

 

ANEXO VIII 
 
 

MODELO DE CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA 
 
 
À COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
DO MUNICÍPIO DE ANITÁPOLIS 
ESTADO DE SANTA CATARINA 
 
 

CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA 
 
 
Referência: Tomada de Preços nº 036/2019, Processo de Licitação nº 036/2019.  
 
 
Prezados Senhores,  
 
a) Pela presente submetemos à apreciação de V. S.as a nossa proposta para 
contratação de empresa especializada para fornecimento e implantação de placas de 
sinalização de orientação turística no Município de Anitápolis, nos termos do Contrato 
de Repasse n° 869814/2018, celebrado com a União Federal, representado pela Caixa 
Econômica Federal, por intermédio do Ministério do Turismo e o Município de 
Anitápolis, visando à identificação dos atrativos turísticos e a respectiva sinalização dos 
percursos de acesso, conforme especificações técnicas, quantidades, prazos e demais 
itens constantes do “Projeto de Sinalização Turística de Anitápolis/SC” (Anexo I) e 
demais anexos do presente Edital, objeto do Edital de Tomada de Preços nº 036/2019, 
pelo valor global de R$ ................................ 
(...................................................................), conforme Planilha Orçamentária em 
anexo, com prazo de execução de até 60 (sessenta) dias corridos, contados da 
entrega da Ordem de Serviço.  
 
 
b) Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a 
assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para 
esse fim o(a) Sr (a). ................................................., (função/cargo) 
............................................., portador (a) da Cédula de Identidade RG nº 
.............................. expedida pelo ............... de ...................., e inscrito(a) no CPF sob o 
nº ....................................., representante legal desta empresa.  
 
 
c) Informamos que o prazo de validade de nossa proposta é de .......... 
(.............................) dias corridos, a contar da data de abertura da licitação.  
 
 
d) Saliento que o valor proposto inclui todos os custos necessários para a realização do 
objeto desta licitação, bem como todos os impostos, encargos trabalhistas, 
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previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, 
quaisquer outras taxas, custas ou emolumentos que incidam ou venham a incidir sobre 
a obra e demais serviços; 
 
e) Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com as condições 
estabelecidas na Licitação em epígrafe e seus anexos.  
 
(Local e data).  
 
Atenciosamente,  ____________________________________ 

Representante Legal 
Nome e CPF 
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TOMADA DE PREÇOS Nº 036/2019 

 
MINUTA DO CONTRATO 

 
CONTRATO para fornecimento e implantação de placas de sinalização de 
orientação turística no Município de Anitápolis, nos termos do Contrato de 
Repasse n° 869814/2018, celebrado com a União Federal, representado pela Caixa 
Econômica Federal, por intermédio do Ministério do Turismo e o Município de 
Anitápolis, visando à identificação dos atrativos turísticos e a respectiva 
sinalização dos percursos de acesso, conforme especificações técnicas, 
quantidades e preços constantes do “Projeto de Sinalização Turística de 
Anitápolis/SC” (Anexo I) e demais anexos do presente Edital. 
 
 
 
O MUNICÍPIO DE ANITÁPOLIS, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na 
cidade de Anitápolis, e Estado de Santa Catarina, na Rua Gonçalves Júnior n.º 260, 
Centro, inscrito no CNPJ n.º 82.892.332/0001-92, neste ato representado pela 
Secretária Municipal de Agricultura, Turismo e Meio Ambiente, Sra. MARIA 
APARECIDA DE PIERI COELHO, brasileira, casada, residente e domiciliado em 
Anitápolis - SC, centro, portadora do Cadastro de Pessoas Físicas sob o nº 
750.128.209-91, que este subscreve, daqui para frente denominado simplesmente 
CONTRATANTE e do outro lado a empresa ***., pessoa jurídica de direito privado, 
inscrita no CNPJ sob o n.º ***, com sede à Rua **, neste ato representa por seu sócio 
administrador Sr. **, inscrito no CPF sob o nº **, e portador da RG sob o nº **, 
doravante denominada de CONTRATADA, mediante sujeição mútua às normas 
constantes da Lei nº  N° 8.666, de 21/06/93 e suas alterações posteriores, a proposta e 
as seguintes cláusulas contratuais: 
 
 
1- OBJETO DO CONTRATO: 
 
1.1.  Contratação de empresa especializada para fornecimento e implantação de placas 
de sinalização de orientação turística no Município de Anitápolis, nos termos do 
Contrato de Repasse n° 869814/2018, celebrado com a União Federal, representado 
pela Caixa Econômica Federal, por intermédio do Ministério do Turismo e o Município 
de Anitápolis, visando à identificação dos atrativos turísticos e a respectiva sinalização 
dos percursos de acesso, conforme especificações técnicas, quantidades e preços 
constantes do “Projeto de Sinalização Turística de Anitápolis/SC” (Anexo I) e demais 
anexos do presente Edital. 
 
 
1.2. A Execução do objeto deverá obedecer rigorosamente às especificações técnicas 
do “Projeto de Sinalização Turística de Anitápolis/SC” (Anexo I) e demais anexos que 
integram o Edital de Tomada de Preços a que corresponde este contrato. 
 
 
2 - DOCUMENTOS INTEGRANTES: 
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2.1. Para todos os efeitos legais, para melhor caracterização do contrato, bem como 
para definir procedimentos e normas decorrentes das obrigações ora contraídas, 
integram este contrato, como se nele estivessem transcritos, os seguintes documentos: 
 
a) Edital de Tomada de Preços nº 036/2019; 
b) Proposta da CONTRATADA; 
c) Projeto Básico - “Projeto de Sinalização Turística de Anitápolis/SC” e demais anexos 
que integram o Edital; 
 
2.2. Os documentos referidos no presente item são considerados suficientes para, em 
complemento a este contrato, definir a sua extensão e desta forma reger a execução 
do objeto contratado. 
 
3 – PRAZO : 
 
3.1. O objeto deste Contrato será executado no prazo máximo de 60 (sessenta) dias 
corridos, contados a partir da data da assinatura da ordem de serviço. 
 
3.2. Os prazos serão em dias consecutivos, exceto quando for explicitamente 
disposto de forma diferente. 
 
3.3. Os prazos se iniciam e vencem em dia de expediente normal. 
 
3.4. Conforme art. 66, inciso I, alínea ‘d’ da Portaria Ministerial 424/2016, fica vedada 
a repactuação de metas e etapas, por se tratar de Regime Simplificado, de Nível I. 
 
3.5. A inobservância do prazo estipulado neste Contrato, ocasionará a aplicação das 
penalidades previstas neste mesmo instrumento. 
 
3.6. DE INÍCIO: As obras contratadas deverão ser iniciadas, no máximo, dentro de 05 
(cinco) dias úteis após data de expedição da Ordem de Serviço.  
 
3.7. DE CONCLUSÃO: O prazo de execução do contrato será de no máximo 60 
(sessenta) dias corridos, após a assinatura da Ordem de Serviço, prorrogáveis a 
critério exclusivo da contratante.  
 
3.8. PRORROGAÇÃO: Os prazos de início e conclusão poderão ser prorrogados, 
desde que devidamente justificados os motivos, a critério do Município, mantidas as 
circunstâncias apontadas no artigo 57, parágrafo 1º, incisos I a VI, da Lei nº 8666/93 e 
alterações subsequentes.  
 
3.9. Os atrasos na execução das obras, nos prazos de início e conclusão, somente 
serão justificáveis quando decorrerem de casos fortuitos, de força maior ou de fatos de 
responsabilidade da Administração, desde que comprovados na época oportuna e 
devidamente anotados no “Livro Diário de Obras”.  
 
3.10. Na ocorrência de tais fatos ou casos de pedidos de prorrogação referente ao 
prazo inicial, serão encaminhados por escrito ao Município, 01 (um) dia após o evento, 
enquanto os pedidos de prorrogação do prazo final deverão ser encaminhados, por 
escrito, 15 (quinze) dias antes de expirar o prazo contratual e, em ambos os casos, 
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com justificação circunstanciada, com documentos comprobatórios, análises e 
justificativa da fiscalização.  
 
3.12. As prorrogações autorizadas e devidamente justificadas serão anotadas e 
expedidas por escrito pelo órgão competente do Município. 
 
4 – PREÇOS: 
 
4.1- Os preços para a execução do objeto deste Contrato, são os apresentados na 
proposta da CONTRATADA, devidamente aprovada pela CONTRATANTE, os quais 
totalizam o valor de R$ **** (***** Reais). 
 
4.2 - Os preços unitários e globais retro referidos, são finais, não se admitindo qualquer 
acréscimo, estando incluído no mesmo todas as despesas e custos, diretos e indiretos, 
como também os Lucros da CONTRATADA. 
 
4.3- As despesas decorrentes do presente Contrato correrão por conta das seguintes 
dotações orçamentárias: 

 
11.02.23.695.0014.2.013.4.4.90.00/61 
11.02.23.695.0014.2.013.4.4.90.00/299 

 
5 - DO BOLETIM DE MEDIÇÃO:  
 
5.1. Para efeito de boletim de medição, serão consideradas as quantidades de eventos 
efetivamente executados. A Planilha de Levantamento de Eventos (PLE), será 
elaborada pela Contratante e validada/aprovada pela Contratada, mediante carta 
dirigida ao Engenheiro Civil Fiscal do Município, sendo que o mesmo terá o prazo de 
05 (cinco) dias úteis para analisá-los e aprová-los.  

 
5.1.1. Findo esse prazo e não havendo manifestação do Engenheiro Fiscal, a 
Contratada estará autorizada a emitir a respectiva nota fiscal/fatura.  
 

5.1.2. Caso o Engenheiro Civil Fiscal venha a constatar divergência quanto aos 
valores apurados, informará por escrito à Contratada, que deverá apresentar 
novo boletim de medição corrigido, bem como as justificativas devidas e efetuar 
as correções requeridas.  
 

5.1.3. A aprovação do boletim de medição se dará com o “CERTIFICO” do 
Engenheiro Fiscal da obra na nota fiscal/fatura devidamente assinado, datado e 
com aposição do respectivo carimbo funcional.  
 

5.2. Os boletins de medições deverão corresponder aos eventos efetivamente 
executados em sua totalidade e mediante aprovação do Fiscal da Contratante. 
 
5.3. Não será permitido alteração da Planilha de Levantamento de Eventos (PLE) 
após emissão da Ordem de Serviço. 
 
5.4. A contratada deverá destacar na nota fiscal/fatura o número e a data de 
assinatura do contrato, o mês da execução do serviço, o número do boletim de 
medição e o número do Convênio (869814/2018). 
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6 - FORMA DE PAGAMENTO: 
 
6.1. Obedecido a PLE (Planilha de Levantamento de Eventos), em consonância 
com o Cronograma Físico-Financeiro, os pagamentos serão efetuados em 
parcelas a cada evento efetivamente executado em sua totalidade, de acordo com 
as medições (vistorias) realizadas por agentes desta Prefeitura e a liberação de 
recursos do Ministério do Turismo e a Contrapartida do Município. Estando ciente 
a empresa deve manter durante toda a execução do objeto, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação. 
 
6.2. A CONTRATADA, encaminhará a CONTRATANTE, a fatura/nota fiscal. 
 
6.3. Os pagamentos somente serão liberados mediante a apresentação nas datas de 
liquidação, obrigatoriamente, dos recolhimentos relativos à Seguridade Social, do 
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Certidão Negativa de Débito Municipal, 
devidamente atualizados, sob pena de o Município sustar o pagamento respectivo e/ou 
pagamentos subsequentes, bem como, obriga-se, ainda, a CONTRATADA a 
apresentar:  
 

a) guia de recolhimento do FGTS e Informação à Previdência Social – GFIP, 
por contrato e identificando o tomador dos serviços; 

b) relação de Empregados – RE, por contrato e identificando o tomador dos 
serviços; 

c) guia da Previdência Social – GPS (sobre a folha de pagamento);  
d) a contratada deverá observar no corpo da Nota Fiscal/Fatura a retenção 

para a seguridade social, (11%), destacando no corpo da nota fiscal a base 
de cálculo e o respectivo valor a ser retido;  

e) junto com a primeira fatura, cópia da matrícula CEI da obra perante o INSS.  
f) junto com a última fatura dos serviços, a Certidão Negativa de Débito do 

INSS, referente à matrícula acima mencionada.  
g) Comprovante de pagamento dos funcionários, contra cheque ou 

comprovante de depósito do salário em banco. 
 

6.3.1. O não cumprimento do subitem acima não poderá ser considerado como 
atraso de pagamento, não cabendo ao Município qualquer ônus financeiro.  

 
6.4. No caso de eventual atraso de pagamento, o valor devido poderá ser atualizado 
utilizando-se índices econômicos oficiais de acordo com as normas legais e de 
mercado, tais como INPC – Índice Nacional de Preços ao Consumidor, da Fundação 
Instituto brasileiro de Geografia e Estatística IBGE, e, na falta deste, será aplicado o 
IGPM – Índice Geral de Preços de Mercado, da Fundação Getúlio Vargas, ou, ainda, 
em conformidade com o índice específico eleito pelo Governo Federal que regula a 
variação de valor dos serviços no período.  

 
6.5. A Administração não efetuará aceite de títulos negociados com terceiros, 
isentando-se de quaisquer consequências surgidas e responsabilizando a contratada 
por perdas e danos em decorrência de tais transações.  
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6.6. A Administração não pagará juros de mora por atraso de pagamento referente a 
serviços com ausência total ou parcial de documentação hábil ou pendente de 
cumprimento de quaisquer cláusulas constantes do contrato.  
 
6.7. Em hipótese alguma serão efetuados pagamentos antecipados ou sem existência 
do correspondente Certificado de Aferição. 
 
6.8. As últimas faturas/notas fiscais emitidas pela CONTRATADA, somente serão 
pagas após a emissão do Termo de Aceitação a que alude a cláusula das garantias do 
presente Contrato. 
 
6.9. À CONTRATADA fica vedado negociar, ou efetuar a cobrança ou o desconto da 
Duplicata emitida através de rede bancária ou com terceiros permitindo-se, tão-
somente, cobranças em carteira simples, ou seja, diretamente na CONTRATANTE. 
 
6.10. A CONTRATANTE poderá descontar dos pagamentos, ou da garantia e de seus 
eventuais reforços, importância que, a qualquer título, lhe sejam devidas pela 
CONTRATADA por força deste Contrato. 
 
6.11. No caso da execução não estar de acordo com as especificações técnicas e 
demais exigências fixadas neste Contrato, a CONTRATANTE fica desde já autorizada 
a reter o pagamento em sua integralidade até que sejam processadas as alterações e 
retificações determinadas, aplicando-se à CONTRATADA a multa prevista Cláusula de 
rescisão. 
 
6.12. Durante o período de retenção, não correrão juros ou atualizações monetárias de 
natureza qualquer, sem prejuízo de outras penalidades previstas neste.  
 
6.13. Somente serão considerados finalizados e possíveis de medição os eventos que 
compõem o edital que estiverem efetivamente executados e finalizados em sua 
totalidade, não sendo considerados para medição e pagamento os materiais existentes 
no local da obra para uso futuro, mesmo que na própria obra. 
 
6.14. Não será permitido o faturamento de terceiros. 
 
7 - TRANSFERÊNCIA DO CONTRATO: 
 
7.1 - A CONTRATADA não poderá transferir o presente Contrato, no todo ou em parte, 
nem poderá subcontratar os serviços relativos ao seu objeto, sem o expresso 
consentimento da CONTRATANTE, dado por escrito, sob pena de rescisão do ajuste. 
 
8 – RESPONSABILIDADE: 
 
8.1. A CONTRATADA é responsável, direta e exclusivamente, pela execução do objeto 
deste Contrato e, conseqüentemente responde, civil e criminalmente, por todos os 
danos e prejuízos que, na execução dele venha, direta e indiretamente a provocar ou 
causar para CONTRATANTE, ou para terceiros.  
 
8.2. A CONTRATADA é responsável pela análise e estudo de todos os documentos 
fornecidos pela CONTRATANTE, para a execução dos serviços, não se admitindo, em 
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nenhuma hipótese, a alegação de ignorância defeito ou insuficiência de tais 
documentos. 
 
8.3. A CONTRATADA é, também, responsável por quaisquer diferenças, erros ou 
omissões nos Projetos e Desenhos que lhe forem fornecidos ainda que relativos à 
quantidade. 
 
8.4. Não existirá qualquer vínculo contratual entre eventuais subcontratadas e a 
CONTRATANTE, perante a qual a única responsável pelo Cumprimento deste 
Contrato será sempre a CONTRATADA. 
 
9 - ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO: 
 
9.1. A CONTRATANTE indicará um fiscal que será o interlocutor de todos os contatos 
com a CONTRATADA, bem como o agente fiscalizador do desenvolvimento dos 
trabalhos.  
 
10 – RECEBIMENTO, FISCALIZAÇÃO E ACEITAÇÃO DA OBRA: 
 
10.1. O objeto contratual será recebido provisoriamente, pelo responsável pelo seu 
acompanhamento e fiscalização que for designado pelo CONTRATANTE para tanto, 
mediante Termo de Recebimento, o qual será assinado pelas partes, dentro de 15 
(quinze) dias contados da data de comunicação escrita de seu término. 
 
10.2. Durante o período de trinta dias da data de expedição do termo supra, a obra 
ficará sob observação de molde a se verificar o cumprimento das exigências 
construtivas. 
 
10.3. Esgotado o prazo previsto na Cláusula anterior e uma vez restando comprovada 
a adequação do objeto aos termos Contratuais, a obra será recebida definitivamente 
por servidor ou comissão designada pela CONTRATANTE, mediante Termo 
Circunstanciado assinado pelas partes. 
 
10.4. A fiscalização das obras/serviços contratados será exercida diretamente pela 
contratante ou através de pessoal por esta designada.  
 
10.5. Os serviços realizados somente serão recebidos se executados de conformidade 
com as especificações e exigências da presente licitação e do contrato correspondente. 
  
10.6. A contratante fiscalizará e inspecionará os serviços, verificando cumprimento das 
especificações técnicas, podendo rejeitá-la, no todo ou em parte, quando estes não 
obedecerem ou não atenderem ao desejado ou especificado. 
 
10.7. A não aceitação de algum serviço, no todo ou em parte, não implicará na 
dilatação do prazo de entrega, salvo expressa concordância da contratante neste 
sentido. 
 
10.8. A fiscalização terá poderes, dentre outros, para notificar a contratada, por escrito, 
sobre as irregularidade ou falhas que por ventura venham a ser encontradas no 
decorrer da execução do objeto contratual, podendo exigir a correção de serviços que 
julgar inaceitáveis, sem aumento de despesas para o contratante. 
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10.9. A ausência de comunicação por parte da contratante, referente as irregularidade 
ou falhas, não exime a contratada das responsabilidades determinadas no Contrato e 
seus anexos. 
 
10.10. Correrão por conta da contratada todas as despesas e custos decorrentes da 
não aceitação de qualquer serviço, no todo ou em parte. 
 
10.11. A fiscalização dos trabalhos, por parte da contratante não exime a contratada da 
responsabilidade quanto à perfeita execução dos serviços contratados, inclusive a 
promoção de readequações, sempre que detectadas impropriedades que possam 
comprometer a consecução do objeto contratado. 
 
10.12. Somente serão considerados finalizados e possíveis de medição os eventos que 
estiverem efetivamente executados e finalizados de acordo com a Planilha de 
Levantamento de Eventos (PLE), não sendo considerados para medição e pagamento 
os materiais existentes no local da obra para uso futuro. 
 
 
11 - GARANTIA TÉCNICA E REPARAÇÕES: 
 
11.1. Após o recebimento do objeto Contratual por parte da CONTRATANTE, a 
empresa CONTRATADA ficará, ainda, responsável pelos prazos determinados nos 
subitens abaixo relacionados, por quaisquer defeitos, ainda que resultante dos 
materiais empregados, quer sejam eles de natureza técnica ou operacional, obrigando-
se, às suas expensas, a reparações e/ou substituições que se fizerem necessárias 
para o perfeito cumprimento do Contrato. 
 
11.1.1. Quanto a durabilidade, as películas retrorreflexivas tipo I, conhecidas 
comercialmente com “grau técnico ou grau de engenharia”, devem apresentar 
desempenho satisfatório de 7 (sete) anos. 
 
11.1.2. Quanto a durabilidade, as películas retrorreflexivas tipo III, conhecidas 
comercialmente com “alta intensidade prismática”, devem apresentar desempenho 
satisfatório de 10 (dez) anos. 
 
11.1.3. As placas em chapa de aço e poliester deverão manter-se aceitáveis de acordo 
com os padrões de qualidade fixados nas especificações constantes do “Projeto de 
Sinalização Turística de Anitápolis/SC”, durante um período mínimo de 5 (cinco) anos, 
quanto a:  
 
I - Tonalidade da tinta ou película; 
II – Aderência da tinta ou película; 
III – Retrorrefletividade da película. 
 
11.2. Se a CONTRATADA não executar os reparos e/ou substituições nos prazos que 
lhe forem determinados pela CONTRATANTE, esta, se assim lhe convier, poderá 
mandar executá-los por conta e risco daquela, por outras empresas, cobrando-lhe os 
respectivos encargos. 
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11.3. A CONTRATADA fica obrigada, pelo período determinado no item 11.1., 
contados a partir do recebimento definitivo da obra a reparar às suas custas, qualquer 
defeito, quando decorrer de falha técnica devidamente comprovado na execução dos 
serviços, sendo responsável pela segurança e solidez dos trabalhos executados, 
conforme preceitua o artigo 618 do Código Civil Brasileiro. 
 
11.4. Na hipótese da CONTRATADA deixar de prestar a assistência referida, quando 
solicitada e a CONTRATANTE, tiver que se valer de serviços de terceiros, aquela 
incidirá em multa na ordem de 20 (vinte) por cento do valor referente aos serviços 
prestados sem prejuízos do disposto nas cláusulas anteriores. 
 
12 – GARANTIA DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS: 
 
12.1. A proponente, à qual for adjudicado o objeto da presente licitação, deverá 
comparecer para assinatura do contrato devendo para isso efetuar no Setor Contábil do 
Município, a título de Garantia Contratual, o recolhimento da importância referente a 
5% (cinco por cento) do Valor do Contrato, com prazo de vigência não inferior ao 
prazo de vigência do Contrato. 
 
12.2. A Garantia Contratual poderá ser feita em uma das seguintes modalidades: 
 
a) em dinheiro ou em títulos da dívida pública; 
b) em seguro garantia; 
c) em fiança bancária. 
 

12.2.1. É vedada qualquer cláusula de exceção, principalmente em relação à 
garantia das verbas trabalhistas e previdenciárias, nas garantias apresentadas 
na forma de fiança bancária ou seguro-garantia. 

 
12.2.2. A garantia prestada por fiança bancária ou seguro-garantia, deverá ser 
renovada anualmente, no mesmo percentual estipulado no subitem 12.1, 
devidamente atualizada. 

 
12.2.3. A garantia deverá contemplar, além do prazo de execução de Contrato, 
mais 90 (noventa) dias após o término da vigência contratual, devendo ser 
renovada em caso de prorrogação, repactuação ou alteração efetiva no 
Contrato. 

 
12.2.4. Havendo qualquer alteração do contrato; inclusive prorrogação do prazo 
de conclusão das obras, o valor da garantia deverá ser atualizado, no prazo 
máximo de 10 (dez) dias úteis, de forma a totalizar sempre 5% (cinco por cento) 
do valor vigente do contrato, e o prazo de validade, em se tratando de títulos da 
dívida pública, seguro garantia ou fiança bancária, deverá ser prorrogado. 

 
12.3. A Garantia Contratual somente será levantada, na mesma modalidade em que foi 
realizada, 60 (sessenta) dias após a expedição do Termo de Recebimento Definitivo 
dos Serviços, depois de cumpridas todas as obrigações contratuais e integral execução 
do Contrato. 
 

12.3.1. A garantia somente será liberada após o perfeito e integral cumprimento 
do Contrato, que somente será assim considerado quando a Contratada 
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comprovar o pagamento de todas as obrigações trabalhistas e previdenciárias 
referentes à mão de obra utilizada. 

 
12.3.1.1 Caso o pagamento das verbas rescisórias trabalhistas e previdências 
decorrentes da contratação não seja comprovado até o fim do segundo mês 
após o encerramento da vigência do contrato, a garantia será utilizada para o 
pagamento dessas verbas diretamente pelo Município. 

 
12.3.1.2 O pedido de devolução da Garantia Contratual deverá ser protocolado e 
estar acompanhado da Guia de Recolhimento original, emitida pelo Município 
por ocasião do seu recolhimento. 

 
12.4 A perda da garantia em favor do Município em decorrência de rescisão unilateral 
do Contrato, far-se-á de pleno direito, independentemente de qualquer procedimento 
judicial e sem prejuízo das demais sanções previstas no Contrato. 
 
13 – PENALIDADES: 
 
13.1. Em conformidade com o estabelecido nos artigos 86 e 87 da Lei Federal nº 
8.666/93 e alterações subsequentes, à licitante adjudicada que descumprir as 
condições do contrato poderá o órgão competente do Município, garantida a prévia 
defesa, aplicar as seguintes penalidades:  
 

13.1.1. multa equivalente a 10% (dez por cento) do valor total da proposta, para 
o caso de ocorrer recusa injustificada ou desinteresse para assinatura do 
contrato; 

 
13.1.2. multa equivalente a 0,3% (três décimos por cento) do valor do contrato 
por dia que exceder o prazo para início das obras;  

 
13.1.3. multa equivalente a 0,3% (três décimos por cento) do valor do contrato 
atualizado por dia que exceder o prazo para conclusão das obras;  

 
13.1.4.  multa equivalente 0,3% (três décimos por cento) do valor atualizado por 
dia de atraso injustificado na execução do Contrato; 

 
13.1.5. A multa que se refere o subitem 13.1.2. será devolvida à contratada 
desde que ela termine os serviços rigorosamente dentro do prazo estipulado.  

 
13.2. Será aplicada multa equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor do saldo do 
contrato, em caso de rescisão motivada pela contratada ou por iniciativa da mesma, 
sem justo motivo.  
 
13.3. Pela inexecução parcial ou total do contrato, o órgão competente do Município 
poderá, garantindo-se o direito ao contraditório e à ampla defesa, no prazo de 05 
(cinco) dias úteis, aplicar as seguintes sanções, com base em processo administrativo:  
 

13.3.1. Advertência verbal ou escrita, quando houver qualquer paralisação não 
autorizada ou quando houver descumprimento de qualquer cláusula do Contrato 
e/ ou nas faltas leves que não acarretem prejuízos de monta à execução do 
contrato, não eximindo o advertido das demais sanções ou multas;  
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13.3.2. Multa na ordem de 5% (cinco por cento) sobre o valor não executado do 
contrato pela inexecução parcial e na ordem 10% (dez por cento) sobre o valor 
do contrato pela inexecução total;  

 
13.3.3. Multa na ordem de 2% (dois por cento) do valor do contrato, a critério do 
órgão competente do Município, quando os serviços não forem executados 
perfeitamente de acordo com as Especificações Técnicas aplicáveis no caso e 
quando a administração ou a fiscalização for erroneamente informada;  
 
13.3.4. A suspensão do direito de licitar e Contratar com qualquer entidade da 
Administração Direta e Indireta da Prefeitura Municipal de Anitápolis, no caso de 
inexecução parcial ou total do Contrato, pelo prazo desde já fixado de dois (02) 
anos contados da aplicação de tal medida punitiva, sendo aplicada segundo a 
gravidade e se a inexecução decorrer de violação culposa da contratada;  
 
13.3.5. Declaração de inidoneidade para participar de licitações e contratar com 
as Administrações Públicas Federais, Estaduais e Municipais, quando a 
inexecução decorrer de violação dolosa da contratada, enquanto perdurarem os 
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a sua reabilitação 
na forma da legislação em vigor.  

 
13.4. Será propiciada defesa à CONTRATADA antes da imposição das penalidades 
elencadas nos itens precedentes.  
 
13.5. Na aplicação dessas penalidades, serão admitidos os recursos previstos em Lei.  
 
13.6. A aplicação das penalidades estabelecidas no Contrato é de competência 
exclusiva da Sra. Secretária Municipal de Agricultura, Turismo e Meio Ambiente.  
 
13.7. Não serão aplicadas as multas decorrentes de caso fortuito ou força maior, 
devidamente comprovados mediante parecer técnico assinado pelo engenheiro 
responsável pela obra.  
 
13.8. Sem prejuízo da aplicação ao inadimplemento das sanções que lhe couberem, o 
órgão competente da Administração recorrerá às garantias constituídas, se houver, a 
fim de ressarcir-se dos prejuízos que lhe tenha acarretado a contratada, podendo ainda 
reter créditos decorrentes do contrato e promover a cobrança judicial por perdas e 
danos.  
13.9. Na hipótese de não correção pela contratada de anormalidade verificada nas 
obras pela Comissão de Vistoria e atestadas no Termo de Recebimento Provisório, o 
órgão competente da Administração descontará da garantia contratual as importâncias 
correspondentes àqueles serviços cuja execução providenciará.  
 
13.10. Da aplicação das multas, a contratada terá o direito ao prazo máximo de 10 
(dez) dias corridos, a partir da notificação, para recolhimento dos valores junto à 
Fazenda do Município.  
 
13.11. As eventuais multas aplicadas por força do disposto no item precedente, não 
terão caráter compensatório, mas simplesmente moratório e, portanto, não eximem a 
CONTRATADA da reparação de possíveis danos, perda ou prejuízos que seus atos 
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venham a acarretar, nem impedem a declaração da rescisão do pacto em apreço. 
 
13.12. Nenhum pagamento será feito a contratada que tenha sido multada antes de 
paga ou relevada a multa e/ou serão descontados dos créditos a que a CONTRATADA 
tiver direito. 
 
14. DA INEXECUÇÃO, RESCISÃO E ALTERAÇÃO DO CONTRATO  
 
14.1. A inexecução e a rescisão do Contrato serão reguladas pelos artigos 58, inciso II, 
e 77 a 80, seus parágrafos e incisos, da Lei nº 8.666/93 e alterações subsequentes.  
 
14.2. A alteração do Contrato dar-se-á nos termos do artigo 65, seus incisos e 
parágrafos, da Lei nº 8.666/93 e alterações subsequentes.  
 
15 – DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA: 
 
15.1. Contatar com o Engenheiro Civil Fiscal do CONTRATANTE, antes de iniciar os 
serviços, no sentido de acertar, no local da obra/serviços, os detalhes da execução, 
como também, providenciar as licenças, as aprovações e os registros específicos junto 
aos órgãos e entidades federais, estaduais ou municipais competentes; 
 
15.2. Providenciar a devida Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) referente à 
execução da obra, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis da assinatura do presente 
contrato, relativo à obra, onde deverá constar o nome e o número da Carteira junto ao 
CREA do Eng.º Civil ou Arquiteto Responsável pela gerência dos serviços, bem como 
ART dos Engenheiros Responsáveis pela condução da obra, devendo ser entregue no 
Departamento de Licitação da Prefeitura Municipal de Anitápolis; 
 
15.3. Executar o serviços conforme  Projeto, observando rigorosamente os princípios 
básicos de engenharia, as normas e especificações da Associação Brasileira de 
Normas Técnicas – ABNT, normas de proteção ao meio ambiente e outras aplicáveis, 
independentes de transcrição, além de representar o conhecimento do objeto deste 
contrato, não sendo aceita alegação de desconhecimento de qualquer pormenor; 
 
15.4. A Contratada deverá iniciar os serviços em até 05 (cinco) dias úteis, logo seja 
assinada a Ordem de Serviço decorrente deste Contrato, obrigando-se a providenciar 
imediatamente o respectivo Alvará junto ao Município; 
 
15.5. Adquirir, e manter permanentemente no local da obra/serviços, um “Livro Diário 
de Obras”, onde tanto a CONTRATADA quanto a fiscalização do CONTRATANTE 
deverão proceder anotações diárias, visando a comprovação real do andamento da 
obra/serviços, bem como, todo e qualquer fato, que mereça registro, o qual será 
entregue a Secretaria de Obras do CONTRATANTE após medição final da 
obra/serviços. 

 
15.5.1. O “Livro Diário de Obras” deverá ser aberto mediante termo 
circunstanciado, lavrado na primeira página, correspondente ao dia em que 
efetivamente a empresa contratada iniciar as obras/serviços.  
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15.6. A Contratada, uma vez iniciado os serviços somente poderá retirar equipamentos 
da obra e constante de sua proposta mediante prévia solicitação e aprovação expressa 
da Contratante. 
 
15.7. Caso a Contratada tenha sua sede em outro município a mesma terá o prazo 
máximo 05 (cinco) dias úteis contados da assinatura do Contrato, para instalação no 
local da obra de apoio necessário para a boa execução da obra. 
 
15.8. A Contratada, por imperativo de ordem e segurança obriga-se a promover a 
sinalização da obra colocando no local dos trabalhos a partir do dia em que estes forem 
iniciados, placas, tapumes e placas indicativas da obra, de acordo com o texto e 
padrão a ser apresentado a Contratante para prévia aprovação, bem como prover de 
segurança a obra até o recebimento da mesma sem ônus algum para a Contratante. 
 
15.9. A Contratada assume integra responsabilidade pelos danos que causar à 
Contratante ou a Terceiros, por si ou por seus sucessores e representantes na 
execução dos serviços Contratados, isentando a Contratante de toda e qualquer 
reclamação que possam surgir em decorrência dos mesmos. 
 
15.10. A Contratada será a única responsável para com seus empregados e seus 
auxiliares, no que concerne ao cumprimento da Legislação Trabalhista, Previdência 
Social, Seguro de Acidente do Trabalho ou quaisquer outros encargos previstos em lei, 
em especial no que diz respeito às normas de segurança do Trabalho, prevista na 
Legislação Federal (Portaria 3.214, de 08-07-78, do Ministério do Trabalho), sendo que 
o seu descumprimento poderá motivar a aplicação de multas por parte da Contratante 
ou rescisão Contratual com a aplicação das sanções cabíveis; 
 
15.11. Fornecer à Contratante, caso solicitado pela mesma, a relação nominal de 
empregados encarregados de executar o serviço contratado, indicando o n° da carteira 
de trabalho, a data da contratação e do registro no Ministério do Trabalho, atualizando 
as informações, no prazo de 05 (cinco) dias, em caso de substituição de qualquer 
empregado; 
 
15.12. Efetuar o pagamento de seus empregados no prazo da Lei, independentemente 
do recebimento da fatura; 
 
15.13. Dotar seus empregados de equipamentos de proteção individual (segurança), 
quando necessário, conforme preceituado pelas Normas de Segurança e Medicina do 
Trabalho; 
 
15.14. Fornecer e aplicar todo o material e equipamento necessários à execução da 
obra contratada sejam eles industriais ou domésticos, os quais deverão ser de 
qualidade aprovada; 
 
15.15. Pagar todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais 
resultantes da execução deste Contrato, especialmente o INSS, FGTS e ISS, 
anexando a cada fatura apresentada à Contratante, a comprovação do efetivo 
recolhimento dos valores correspondentes à fatura do mês anterior, vedada a 
apresentação de Certidões Negativas como comprovação do pagamento dos encargos 
mencionados; 
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15.16. Cercar seus empregados das garantias e proteção legais nos termos da 
Legislação Trabalhista, inclusive em relação à higiene, segurança e medicina do 
trabalho, fornecendo os adequados equipamentos de segurança e proteção individual a 
todos componentes de suas equipes de trabalho ou aqueles que por qualquer motivo 
estejam envolvidos com os serviços objeto do Presente Contrato; 
 
15.17. Entregar cópia dos Programas de Saúde e Segurança do Trabalho à 
Contratante. 
 
15.18. Manter, durante toda execução do contrato, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação, em consonância com o artigo 55, inciso XIII da Lei N° 
8.666/93 e alterações posteriores. 
 
Observação: A constatação de qualquer procedimento irregular pela Contratada 
implicará na retenção dos pagamentos devidos pelo Município de Anitápolis, até que 
seja feita a regularização. 
 
16 – DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE: 
 
16.1. Designar servidor responsável pelo acompanhamento e fiscalização da execução 
dos serviços; 
 
16.2. Prestar aos empregados da Contratada, informações e esclarecimentos que 
eventualmente venham a ser solicitados e que digam respeito a natureza dos serviços 
que tenham que executar; 
 
16.3. Pagar à Contratada o preço estabelecido nas Cláusulas deste Contrato; 
 
16.4. Solicitar, nos prazos previstos, toda a documentação legal referente a prestação 
de serviços e de funcionários da Contratada, inclusive solicitando a substituição de 
qualquer funcionário que não atenda aos interesses dos serviços ou do Contratante; 
 
16.5. Notificar tempestivamente à Contratada todas e quaisquer autuações, 
notificações e informações que venha a receber com relação ao inadimplemento pela 
Contratada de suas obrigações contratuais, a fim de que a Contratada possa cumpri-
las em tempo hábil; 
 
16.6. Fiscalizar, conferir e acompanhar a execução da obra e serviços, notificando a 
Contratada, por escrito, sobre defeitos ou irregularidades encontrados, fixando prazos e 
condições para as correções; 
 
16.7. A Contratante reserva-se no direito de paralisar ou suspender a qualquer tempo a 
execução dos serviços Contratados mediante o pagamento único e exclusivo daqueles 
já executados; 
 
16.8. A Contratante reserva-se, ainda, no direito de recusar todo e qualquer serviço que 
não atender às especificações, ou que sejam considerados inadequados pela 
fiscalização. 
 
17 – TOLERÂNCIA: 
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17.1. Se qualquer das partes Contratantes, em benefício da outra permitir, mesmo por 
omissões, a inobservância no todo ou em parte, de qualquer dos itens e condições 
deste Contrato e/ou de seus anexos, tal fato não poderá liberar, desonerar ou de 
qualquer forma afetar ou prejudicar esses mesmos itens e condições os quais 
permanecerão inalterados, como se nenhuma tolerância houvesse ocorrido. 
 
 
18 - VALOR DO CONTRATO: 
 
18.1. As partes CONTRATANTES dão ao presente Contrato o valor global de R$ ****** 
(******* Reais), para todos os legais e jurídicos efeitos. 
 
 
19 – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 
 
19.1. O prazo de vigência do contrato é de 60 (sessenta) dias corridos contados a 
partir da data de emissão da Ordem de Serviço. 
 
19.2. Na contagem do prazo de vigência estabelecido, excluir-se-á o dia do início e 
incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dia de expediente 
na CONTRATANTE.  
 
19.3. O prazo de vigência poderá ser prorrogado, nos termos do § 1º do artigo 57 da 
Lei Federal     nº 8.666, de 21 de junho de 1993. 
 
19.4. O pedido de prorrogação deverá ser solicitado, no mínimo, 15 (quinze) dias antes 
de expirar o prazo original. 
 
19.5. Na data de vencimento do prazo de vigência, que é a data limite para assinatura 
do termo aditivo, a empresa deverá comprovar estar em dia com todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas no presente edital. 
 
20 – DO CONHECIMENTO DAS ESPECIFICAÇÕES E DO LOCAL DOS SERVIÇOS: 
 
20.1.  Ao assinar este contrato, a CONTRATADA declara que tomou pleno 
conhecimento da natureza e condições locais onde serão executados os serviços. Não 
será considerada pelo CONTRATANTE qualquer reclamação ou reivindicação por 
parte da CONTRATADA fundamentada na falta de conhecimento dessas condições. 
 
20.2. Desta forma, a assinatura deste contrato é considerada como reconhecimento 
tácito de que a CONTRATADA realizou investigações, no local dos serviços, suficientes 
para o reconhecimento das condições que encontrará durante a execução dos 
serviços.  
 
21 - DOS CASOS OMISSOS:  
 
21.1. Este Contrato regula-se pela Lei nº 8.666/93, pelas suas Cláusulas e pelos 
preceitos de direito público, aplicando-se, supletivamente, os princípios da teoria geral 
de contratos e as disposições de direito privado. 
 
22 – FORO: 
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22.1. Elegem as partes CONTRATANTES o Foro da Comarca de Santo Amaro da 
Imperatriz - SC, para dirimir todas e quaisquer controvérsias oriundas deste Contrato, 
renunciando expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
 
E, por assim estarem justas e contratadas, as partes por seus representantes legais, 
declarando que tomaram conhecimento antecipado, acordando e assinando o presente 
instrumento em três (03) vias de igual teor e forma para um só e jurídico efeito, perante 
as testemunhas abaixo assinadas. 
 
Anitápolis (SC), *** de ***** de 20***. 
 
 
MUNICÍPIO DE ANITÁPOLIS 
Contratante 

. . . . . . . 
Contratada 

  
 
Testemunhas:           
_____________________________                    _____________________________ 
Nome:                                                               Nome: 
CPF nº.                                                             CPF nº.  
 
 

 

 
 




