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EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº 040/2021 
 
 

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 Prefeita Municipal, Sra. SOLANGE 
BACK, 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 01/12/2021, 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  
 

2.1.  A presente Tomada de Preços tem por objeto a contratação de empresa do 
ramo para execução da 1ª Etapa da pavimentação, construção e reconstrução 
de calçadas da Rua Léo Vambommel (acesso à Cachoeira da Usina), no 
município de Anitápolis/SC, com lajotas sextavadas de concreto, drenagem, 
passeio, estacionamento e sinalização, incluindo materiais e mão de obra, de 
acordo com Memorial Descritivo e Especificações dos Projetos e demais 
anexos. 

 
3. PRAZO DE EXECUÇÃO 
 

3.1. As obras/serviços deverão ser executadas num período máximo de até 60 
(sessenta) dias após a assinatura da ordem de serviço decorrente do contrato 
a ser firmado com a empresa vencedora desta licitação. 
 

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. 

mailto:licita@anitapolis.sc.gov.br
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4. DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS 
 

4.1. Para fazer face às despesas decorrentes desta licitação, serão utilizados 
recursos da seguinte dotação orçamentária: 

 
12.002.1.040.4.4.90.0.1.79/78 

 
 
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. 
 

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. 
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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 
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: 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ANITÁPOLIS 
TOMADA DE PREÇOS Nº 040/2021 
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; 
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 
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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. 
 

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). 

 
 

6.5. 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. 
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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.  

 
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: 

 
6.9. Durante a fase de habilitação será verificada a existência de registro impeditivo 

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

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

 
6.9.2. Sendo verificado registro de qualquer da(s) empresa(s) nos cadastros 

acima, a licitante será inabilitada do certame. 
 

6.10. 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. 

 
6.11. 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).  
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6.12. Os documentos indispensáveis à habilitação, retro mencionados, deverão 

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

 
6.12.1. 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 
Permanente de Licitação. Após esta conferência e autenticação, os 
originais serão devolvidos ao licitante. 

 
6.13. Documentos apresentados com a validade expirada acarretarão a 

inabilitação da licitante.  
 

6.14. 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.  
 

6.15. 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 impressa, 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, 
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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. 

 
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 e Financeiro, não podendo ultrapassar o 
prazo máximo de execução estabelecido, (conforme modelo disponibilizado 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$ 267.861,61 
(Duzentos e sessenta e sete mil, oitocentos e sessenta e um reais e sessenta e 
um 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. 
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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 DE PREÇOS 
TOMADA DE PREÇOS N.º 040/2021 
NOME DA EMPRESA 

 
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 



 
 

 

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

 

10 

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 e 
trabalhista, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial 
corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do 
certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, 
para a regularização da documentação, 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, 
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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. 
 
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 
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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. 

 
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.  
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10.4.3. Qualquer item da Planilha Orçamentária não cotado será 
considerado com valor 0 (zero), implicando-se na automática rejeição da 
proposta.  
 
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 
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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; 

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 do Prefeito Municipal, 
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 
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de consequências incalculáveis, bem como de demonstração analítica de 
seu impacto nos custos do contrato. 

 
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 
Prefeita Municipal, 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;  
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14.1.4 – multa equivalente 0,3% (três décimos por cento) do valor atualizado 
por dia de atraso injustificado na execução do Contrato; 
 
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.  
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14.6. A aplicação das penalidades estabelecidas no Contrato é de competência 
exclusiva do Sr. Prefeito Municipal.  
 
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. 
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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.  

 
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, no mínimo 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. 
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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.  
 
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 as etapas 
integralmente finalizadas de acordo com o cronograma físico e financeiro, não 
sendo considerados para medição e pagamento os materiais existentes no local da 
obra para uso futuro. 

 
20. DO BOLETIM DE MEDIÇÃO  
 

20.1. As medições parciais cumulativas, ou medição final dos serviços executados, 
serão procedidas, obedecido o cronograma físico e financeiro apresentado, de 
acordo com trâmites da Administração Municipal, de forma que: 
 

I- Entre duas medições não poderão decorrer menos de 15 (quinze) dias, exceto 
a inicial e final que poderão abranger períodos inferiores a 15 (quinze) dias. 

 
II - Os serviços serão aferidos e a data de medição será conforme cronograma 
físico financeiro e de acordo com o aceite do fiscal da obra e/ou contrato, 
observando-se os prazos previstos no inciso anterior. 
 
III – As medições dos serviços serão obrigatoriamente assinadas com 
identificação pelo Fiscal do Contratante e do Supervisor, quando houver, e pelo 
Responsável Técnico da Contratada. 

 
 20.2. Para efeito de boletim de medição, serão consideradas as quantidades 
efetivamente executadas. A Planilha de medição deverá ser elaborada pela 
Contratada e validada/aprovada pela Contratante, mediante carta dirigida ao Fiscal 
do Município, sendo que o mesmo terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis para 
analisá-los e aprová-los.  
 

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

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

20.3. 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, PORTARIA N° 413/SEF – 13/10/2021, Processo SGPe SEF 
00003709/2021. 
 

21. DA FORMA E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO  
 

21.1 Obedecido o Cronograma Físico-Financeiro, os pagamentos serão 
efetuados em parcelas, de acordo com as medições realizadas e da liberação 
de recursos da SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA do Estado de Santa 
Catarina, a título de Transferência Especial, conforme PORTARIA N° 413/SEF 
– 13/10/2021, Processo SGPe SEF 00003709/2021 – (Publicado no Diário 
Oficial –SC – N° 21.625, pag. 36). 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 
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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.  
 
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.  
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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.  

 
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. 
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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. 

 
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:  

 
a) Anexo I – Projeto Básico 
b) Anexo II – Comprovação de Aquisição do Edital e de Conhecimento das 
Especificações e Normas Pertinentes à Perfeita Execução da Obra (Modelo);  
c) Anexo III – Declaração de não-emprego de menores (Modelo);  
d) Anexo IV – Declaração de Inexistência de Condições Impeditivas (Modelo);  
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e) Anexo V – Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte 
(Modelo);  
f) Anexo VI – Declaração de Inexistência de Vínculo Empresa Pública (Modelo); 
g) Anexo VII - Declaração de Renúncia ao Prazo Recursal (Modelo); 
h) Anexo VIII – Carta de Apresentação da Proposta (Modelo);  
i) Anexo IX – Minuta do Contrato. 

 
Anitápolis (SC), 12 de novembro 2021. 
 
 
 
 

Solange Back 
Prefeita Municipal 
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ANEXO I 
 
 

TOMADA DE PREÇOS Nº 040/2021 
 
 

Projeto Básico 
 
 

OBJETO: A presente Tomada de Preços tem por objeto a contratação de empresa do 
ramo para execução da 1ª Etapa da pavimentação, construção e reconstrução de 
calçadas da Rua Léo Vambommel (acesso à Cachoeira da Usina), no município de 
Anitápolis/SC, com lajotas sextavadas de concreto, drenagem, passeio, 
estacionamento e sinalização, incluindo materiais e mão de obra, de acordo com 
Memorial Descritivo e Especificações dos Projetos e demais Anexos. 
 



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SCCREA-SC ART OBRA OU SERVIÇOART OBRA OU SERVIÇO
25 2021 7913882-6

Inicial
Individual

1. Responsável Técnico

NATHAN RICARDO LUIZ
Título Profissional: Engenheiro Civil

Empresa Contratada: N E S ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

RNP:
Registro:

Registro:

2519559721
174738-0-SC

177497-3-SC

2. Dados do Contrato

Contratante: ASS. DE MUNI. DA REG. DA GRANDE FLORIANÓPOLIS CPF/CNPJ: 75.846.873/0001-19
Endereço: RUA CANDIDO RAMOS Nº: 250
Complemento: Bairro: CAPOEIRAS
Cidade: UF: CEP:FLORIANOPOLIS SC 88090-800
Valor da Obra/Serviço/Contrato: R$ 2.500,00 Honorários: Ação Institucional:
Contrato: 01/2021/NES Celebrado em: Vinculado à ART: Tipo de Contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

3. Dados Obra/Serviço

Proprietário: MUNICÍPIO DE ANITÁPOLIS CPF/CNPJ: 82.892.332/0001-92
Endereço: RUA LÉO VAMBOMMEL Nº: s/n
Complemento: Bairro:ACESSO CACHOEIRA CENTRO
Cidade: UF: CEP:ANITAPOLIS SC 88475-000
Data de Início: 07/07/2021 Data de Término: 16/08/2021 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código:

4. Atividade Técnica

Terraplenagem

Boca de lobo e/ou bueiro

Pavimentação em Lajotas

Base e/ou sub base

Compactação de aterro e/ou de base

Meio Fio

Calçada de Concreto

Passeio

Rampa

Sinalização Tátil

Estacionamento

Sinalização

Projeto Dimensionamento Memorial Descritivo Orçamento

Projeto Dimensionamento Orçamento

Projeto Dimensionamento Memorial Descritivo Orçamento

Projeto Dimensionamento Orçamento

Projeto Dimensionamento Orçamento

Projeto Dimensionamento Orçamento

Projeto Dimensionamento Memorial Descritivo Orçamento

Projeto Dimensionamento Orçamento

Projeto Dimensionamento Orçamento

Projeto Orçamento

Projeto Dimensionamento Orçamento

Projeto Memorial Descritivo Orçamento

Dimensão do Trabalho: 1.110,13 Metro(s) Quadrado(s)

Dimensão do Trabalho: 9,00 Unidade(s)

Dimensão do Trabalho: 1.110,30 Metro(s) Quadrado(s)

Dimensão do Trabalho: 262,18 Metro(s) Cúbico(s)

Dimensão do Trabalho: 262,18 Metro(s) Cúbico(s)

Dimensão do Trabalho: 779,00 Metro(s)

Dimensão do Trabalho: 575,30 Metro(s) Quadrado(s)

Dimensão do Trabalho: 575,30 Metro(s) Quadrado(s)

Dimensão do Trabalho: 287,65 Metro(s) Quadrado(s)

Dimensão do Trabalho: 248,00 Metro(s) Quadrado(s)

Dimensão do Trabalho: 358,65 Metro(s) Quadrado(s)

Dimensão do Trabalho: 523,79 Metro(s)

5. Observações

PROJETO DE INFRAESTRUTURA URBANA, COM PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS SEXTAVADAS DE CONCRETO, DRENAGEM, PASSEIO E ESTACIONAMENTO.

6. Declarações

. Acessibilidade: Declaro que na(s) atividade(s) registrada(s) nesta ART foram atendidas as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT, na
  legislação específica e no Decreto Federal n. 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA

8. Informações

  Valor ART:  R$ 88,78 | Data Vencimento: 26/08/2021 | Registrada em: 
  Valor Pago:                | Data Pagamento:                     | Nosso Número: 

. A ART é válida somente após o pagamento da taxa.
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 A Rua Léo Vambommel, localizada no município de Anitápolis, com um trecho a ser 

pavimentado, conta uma extensão total de 523,79 metros. 

 A pavimentação da Rua Léo Vambommel, busca atender aos anseios da população de 

Anitápolis, a pavimentação desta rua atende ao transporte e acesso a um dos principais 

pontos turísticos da cidade de Anitápolis, a Cachoeira da Usina, onde a pavimentação terá 

grande relevância, buscando distribuir melhor o tráfego de veículos e gerando mais segurança 

até o acesso do ponto turístico, fomentando crescimento para a região.  

 O projeto prevê ainda prevê a demolição da calçada existente com largura de 1,00 

metro, que se encontra em péssimas condições de uso, gerando riscos aos seus usuários, e 

será construída uma nova calçada, com uma ampliação para 1,50 metros. 

 



 

 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. MAPA DE LOCALIZAÇÃO DA RUA   
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 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. É servida pela rodovia SC-

108 (antiga SC-407), que a liga a Rancho Queimado e a Florianópolis (via BR-282, ao norte) e 

aos municípios de Santa Rosa de Lima, Rio Fortuna e Braço do Norte (ao sul). 

 Localiza-se a uma latitude 27º54'07" sul e a uma longitude 49º07'43" oeste, estando a 

uma altitude de 430 metros. Sua população estimada em 2010 era de 3 214 habitantes. Possui 

uma área de 576,42 km² e sua população, conforme estimada do IBGE de 2018, era em 

3 236[3] habitantes. 

 É cortada pelo rio do Povoamento, a montante do qual (a cerca de 500 m da cidade) 

foi construída uma pequena usina hidrelétrica para abastecer a cidade, hoje desativada. As 

pequenas barragens e a queda d'água do local hoje servem como área de lazer para os 

moradores. Ao redor existem várias churrasqueiras e uma lanchonete construída pela 

prefeitura e mantida por particulares através de concessão. O relevo é muito acidentado, 

havendo elevações que atingem aproximadamente 1000 m de altitude. A agricultura, 

predominantemente a cultura da cebola, é feita nas várzeas. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ASPECTOS GERAIS PARA A REGIÃO  
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 A Rua Léo Vambommel, encontra-se no no centro da cidade. Caracterizada por trechos 

montanhosos, a estrada atual de rodagem possui um trecho pavimentado e outro trecho não 

pavimentado sendo o trecho pavimento com 6,20 metros de largura o trecho que será 

pavimenta seguira a mesma largura conforme projeto. 

Dados geométricos da rua:            

 

 
 
 
 
 
 

 

 

Perfil longitudinal                                                                          ondulado 

Velocidade diretriz                                                                        50 km/h 

Largura da faixa de rolamento                                                    6.20 metros  

Passeio                                                                                            1.50 metros  

Inclinação dos taludes de corte em solo                                   1.5/1 

Inclinação dos taludes de aterro                                                1.5/1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

4. ESTUDOS REALIZADOS 
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4.1 ESTUDOS TOPOGRÁFICOS 

 

 Para a elaboração deste projeto, foram seguidas as orientações conforme DER/ 

SC, DNIT e Manual de projeto Geométrico de Rodovias Rurais.  

 Primeiramente foi feito um estudo técnico básico da região, que tem como 

objetivo analisar as características da Rua existente, nesta etapa foram levantados os 

dados referentes como: largura da pista, faixa de domínio, tipo de relevo da região e 

raio de curvatura. 

 Definido o estudo básico da região, realizou-se o levantamento da área através 

do equipamento GPS e estação total, em seções transversais ao eixo a cada 20 metros. 

Realizando o Cadastro de toda região, como interferências, valas existentes, rios, pontes 

e quaisquer outros dados importes para o desenvolvimento deste estudo.  

 Para o levantamento topográfico foram usados os seguintes equipamentos 

relacionados abaixo:  

• GPS Receptor GNSS RTK, Topcon Hiper 5;  

• Estação Total Topcon GTS 239; 

• Prisma, Bastão. 

 

4.1.1 ELABORAÇÃO DO PROJETO TOPOGRÁFICO 

 

 Foi elaborado desenho planialtimétrico cadastral de cada seção. Cada desenho, 

com planta e perfil na escala 1:500, onde será apresentado no volume II (projeto 

executivo).  

 

4.2 ESTUDOS DE TRÁFEGO  

 

 O estudo do tráfego tem como objetivo o levantamento do volume de veículos 

que atuam diretamente na rodovia, e assim projetar a previsão futura do crescimento ‘ 

  Como regra geral, a realização dos estudos compreendeu as atividades  
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discriminadas abaixo: 

 Coleta de Dados de Tráfego: compreende a coleta de dados existentes sobre a 

área de interesse para o projeto incluindo mapas, planos, estudos e dados de tráfego e 

a realização de contagens volumétricas, classificatórias e direcionais com duração 

mínima de: 

• para segmentos de rodovia com tráfego leve a médio três dias consecutivos 

durante pelo menos oito horas diárias, para contagens volumétricas 

classificatórias, realizadas em pontos que caracterizem as variações do tráfego 

do trecho rodoviário em estudo;  

• para segmentos de rodovia com tráfego médio a pesado sete dias consecutivos, 

durante 12 horas, para contagens volumétricas classificatórias, realizadas em 

pontos que caracterizem as variações do tráfego do trecho rodoviário em 

estudo. 

 Para determinação do tráfego atual, os resultados foram ajustados, por meio da 

utilização de fatores de correção de sazonalidade diária, semanal e mensal, a fim de se 

obter o volume médio anual de tráfego no ano da contagem. A determinação das 

projeções de tráfego foi utilizada taxas de crescimento, calculadas com base em séries 

históricas, ou determinadas por indicadores socioeconômicos. 

 Para o projeto em estudo foi observado pouca movimentação de veículos, deste 

modo, para a análise do tráfego adotou-se parâmetros do número ‘’N’’ característicos 

de acordo com orientações do manual do DNIT, conforme a tabela abaixo: 

FUNÇÃO 
PREDOMINANTE 

TRÁFEGO 
PREVISTO 

VIDA DE 
PROJETO 
(ANOS) 

VEÍCULO 
LEVE 

CAMINHÕES 
E 

ÔNIBUS 

 
N 

N 
Característico 

Via Local  Leve 10 100 a 400 3 a 15 2,7 x 10^4 a 1,4 x 10^5 1,0 x 10^5 

Tabela 01 – Função Predominante. 

 

 Como a via em questão é predominantemente via local, de tráfego leve e vida 

útil de 10 anos foi adotado como Número N = 1,0 x 10^5. 

 

 

4.3 ESTUDOS GEOTÉCNICOS  

 

 O estudo é orientado a se obter o conhecimento das características dos materiais 

ocorrentes no terreno natural, no subleito e nas áreas adjacentes a diretriz em estudo e 

se constituíram nos elementos básicos para a definição dos projetos de terraplenagem 

e pavimentação. 
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4.3.1 METODOLOGIA UTILIZADA 

 

 Estudo de subleito foi executado através de sondagem no eixo e nos bordos da 

rodovia, com uma distância de 300 metros, entre cada furo, e profundidade das 

sondagens de 0, 90, abaixo do terreno natural, conforme especiações (DER/SC). 

Para o estudo de subleito foram realizados os seguintes ensaios normativos:  

• Umidade natural do solo; 

• Umidade ótima;  

• Compactação utilizando amostras não trabalhadas; 

• Índice de Suporte Califórnia (ISC); 

• Expansão dos solos.  

 Para realização dos estudos geotécnicos foram utilizadas as orientações 
conforme DER/SC, com sondagens do subleito entre Km 20+4.176 ao Km 26+3.791, os 
resultados de CBR na estrada atual estão apresentados abaixo: 

 

Furo Estaca LADO DA RODIVIA 
Camada 

Classificação 
Início Fim 

01 25+0,00 EIXO 0,00 0,90 Areia média 

Tabela 02 – Ensaios Geotécnicos. 

 

Resultados dos ensaios de Umidade Ótima, expansão do Solos, granulometria, e massa 

específica aparente seca (M.E.A.S.): 

 

Furo 

 

Estaca 

 

 

LADO DA RODIVIA 

Umidade 

Natural (%) 

 

M.E.A.S 

(g/cm³) 

Umidade   

Ótima (%) 

 
I.S.C. 

(%) 

 
Expansão 

(%) 

01 0+0,00 EIXO 7,15 17,8 8,55 11,15 0,18 

Tabela 03 – Resultados dos Ensaios Geotécnico
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CÁLCULO DO ISC DE PROJETO  

É utilizado no dimensionamento o ISC sem preocupação de corrigi-lo em função do 

Índice de Grupo dos materiais representativos do subleito.   

O CBR estimado de projeto é de 11%. 

 

4.4 ESTUDOS HIDROLÓGICOS 

 

 Os estudos hidrológicos foram elaborados com o objetivo de determinar o 

regime pluviométrico da região, definir as curvas de chuvas e calcular as vazões 

contribuintes, de forma a permitir a caracterização e o dimensionamento dos 

dispositivos de drenagem que se fazem necessários, de acordo com a Instrução de 

Serviço 06 – Estudo Hidrológico – DER/SC. 

O estudo foi desenvolvido com o objetivo de elaborar o modelo pluviométrico, 

estabelecimento de critérios metodológicos para o cálculo das vazões hidrológicas das 

bacias de drenagem e dimensionamento dos dispositivos de drenagem para atender os 

fatores da região da rua objeto de projeto. 

Os dados hidrológicos da região foram coletados de estudos existentes, para assim 

ter maior precisão no dimensionamento dos dispositivos de drenagem, os quais 

permitiram a caracterização dos seus elementos. 

 

4.4.1 CLIMA  

 

 O clima do município é do tipo Cfa, segundo a classificação de Köeppen, de zona 

intermediária subtropical, com chuvas bem distribuídas ao longo do ano, apresentando 

médias anuais entre 1700 - 1800 mm. As temperaturas médias ficam entre 18° C no 

inverno e 24° C nos meses de verão.  

Deve ser ressaltado que as médias anuais regionais de precipitação citadas 

variam muito de lugar para lugar em função da localização em relação ao sistema 

atmosférico que provoca a precipitação e à configuração do sítio. A análise dos dados 
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de precipitação provenientes da estação meteorológica do município de Antônio Carlos, 

distante 90 km da sede de Anitápolis, mostra uma média anual de 1973,57 mm para 

uma série de 24 anos. Este valor é maior do que a média apresentada para a região.  

• CARTOGRAFIA 

 Os dados para dimensionamento e pesquisa fora pluviométrico foram utilizados 

pela estação do município de Antônio Carlos, que fica aproximadamente 90 km de 

distância de anitápolis.  

A equação definida pode ser utilizada no município de Antônio Carlos e regiões 

circunvizinhas. O município de Antônio Carlos está localizado no estado de Santa 

Catarina, na Região Metropolitana de Florianópolis, a 23 km de Florianópolis, capital do 

estado. Os dados para definição da equação IDF foram obtidos no Banco de Dados da 

ANA - Agencia Nacional de Águas. A Figura 01 apresenta a localização do município e da 

estação.   

A estação de Antônio Carlos, código 02748016, está localizada na Latitude 27°31'1''S 

e Longitude 48°46'12''W, em Antônio Carlos, na rua João Antônio Besen. Os dados para 

definição da equação IDF foram obtidos no Banco de Dados da ANA - Agencia Nacional 

de Águas. A Figura 01 apresenta a localização do município e da estação. 

 

Figura 01 – Estação Pluviométrica. 
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• METODOLOGIA 

A metodologia para definição da equação por desagregação das precipitações 

diárias está descrita em detalhes em Pinto (2013). Na definição da equação Intensidade-

DuraçãoFrequência da estação Antônio Carlos, código 02748016, foi utilizada a série de 

precipitações diárias máximas por ano civil (01/Jan a 31/dez. A distribuição de 

frequência ajustada aos dados diários foi a Gumbel, com os parâmetros calculados pelo 

método dos momentos-L.  

A desagregação dos quantis diários em outras durações foi efetuada com as relações 

entre alturas de chuvas de diferentes durações obtidas com as relações IDF 

estabelecidas por Pfafstetter (1982) para o município de Florianópolis, distante 22 km 

da estação de Antônio Carlos.  

A Figura 02 - Curvas Ajustadas. 

Gráfico 01 – Curvas intensidade-duração-frequência 

A equação para representar a família de curvas das figuras e dada por:  

𝑖 = {[(𝑎𝐿𝑛(𝑇) + 𝑏). 𝐿𝑛 (𝑡 +
𝛿

60
))+ 𝑐𝑙𝑛(𝑇) + 𝑑} /𝑡 

Onde: 

i é a intensidade da chuva (mm/h) 
T é o tempo de retorno (anos) 
t é a duração da precipitação (minutos) 
a, b, c, d são parâmetros da equação 
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No caso de Antônio Carlos, para durações de 10 minutos a 1 hora, os parâmetros da 

equação são os seguintes: 

 Os parâmetros das equações IDF são os seguintes: 

 a = 7,9; b = 19,0057; c = 12 e d = 28,5618; 𝜹 = 12,1 

 

𝐼 = {[7,9 ln(𝑇) + 19,0057). ln (𝑡 + (
12,1

60
))] + 12,0 ln(𝑇) + 28,518}/𝑡 

Esta equação é válida para tempos de retorno até 100 anos. 

Para durações superiores a 1 hora até 24 horas, os parâmetros da equação são 

os seguintes: 

a = 7,1; b = 17,2019; c = 12 e d = 29,0492; 𝜹 = 11,4 

𝐼 = {[7,1 ln(𝑇) + 17,2019). ln (𝑡 + (
11,4

60
))] + 12,0 ln(𝑇) + 29,0492}/𝑡 

 

A equação acima é válida para tempos de retorno até 100 anos. A Tabela 01 

apresenta as intensidades, em mm/h, calculadas para várias durações e diferentes 

tempos de retorno. Enquanto que na Tabela 02 constam as respectivas alturas de chuva, 

em mm, para as mesmas durações e os mesmos tempos de retorno. 
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Tabela 04 – Intensidade das Chuvas em mm/h. 

Tabela 05– Altura da chuva em mm. 
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 4.4.2 DIMENSIONAMENTO DE OBRAS DE ARTE CORRENTES 

 

 O critério usado para classificar e quantificar as microbacias para sua respectiva 

avaliação foi feio “in loco”. Para justificar a decisão de projetar utilizando como 

coeficiente de escoamento superficial “runoff”, arbitrou-se, com respeito ao tipo de 

descrição da área, ficando sempre a favor da segurança sem correr riscos no 

dimensionamento dos tubos. 

Definição dos dados: 

✓ Q = Vazão de Pico, em m³/s; 

✓ im = intensidade média das chuvas; 

✓ C = coeficiente de escoamento superficial, tabelado de acordo com as 

características da região;  

✓ A = Área da bacia de contribuição. 

 

𝑄 = (
𝑐 ∗ 𝑖𝑚 ∗ 𝐴

3600
) =

𝑚3

𝑠
 

CARACTERÍSTICAS DAS BACIAS C 

TERRENO ESTÉRIL MONTANHOSO - Material rochoso ou geralmente não poroso, 

com reduzida ou nenhuma vegetação e altas declividades. 
0,80 a 0,90 

TERRENO ESTÉRIL ONDULADO - Material rochoso ou geralmente não poroso, com 

reduzida ou nenhuma vegetação, ondulado e com declividade moderada. 
0,60 a 0,80 

TERRENO ESTÉRIL PLANO - Material rochoso ou geralmente não poroso, com 

reduzida ou nenhuma vegetação e baixas declividades. 
0,50 a 0,70 

PRADOS, CAMPINAS, TERRENO ONDULADO - Área de declividade moderada, 

grandes porções de gramados, flores silvestres ou bosques, sobre um manto de material 

poroso que cobre o material não poroso. 

 
0,40 a 0,65 

MATAS DECÍDUAS, FOLHAGEM CADUCA - Matas e florestas de árvores decíduas em 

terreno de declividade variadas. 
0,35 a 0,60 

MATAS CONÍFERAS, FOLHAGEM PERMANENTE - Floresta e matas de árvores de 

folhagem permanente em terreno de declividades variadas. 
0,25 a 0,50 

POMARES - Plantação de árvores frutíferas com áreas cultivadas ou livres de qualquer 

planta a não ser gramas. 
0,15 a 0,40 

TERRENOS CULTIVADOS, ZONAS ALTAS - Terrenos cultivados em plantações de 

cereais ou legumes, fora de zonas baixas e várzeas. 
0,15 a 0,40 

FAZENDAS, VALES - Terreno cultivado em plantações de cereais ou legumes, localizados 

em zonas baixas e várzeas. 
0,10 a 0,40 
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Resolvendo-se a fórmula, para o dimensionamento da bacia da região de estudo 

do projeto, obtemos: D = 400mm. Adotado D = 300mm. 

De conformidade com os dados anteriormente relacionados, e calculando a 

vazão necessária para bacia, procurou-se dimensionar pela ocorrência mais crítica, o 

que proporcionará uma segurança com tempo de recorrência de 10 anos. Os diâmetros 

das tubulações para cada travessia estão demonstrados em projeto. 

A tubulação existente permanecera da mesma forma, pois atende a demanda 

pluvial. Visto ainda de acordo com relatos dos moradores da região, não há ocorrência 

de alagamentos, já que se trata de uma área rural, com baixo índice construções e áreas 

impermeáveis, e alta taxa de permeabilidade. 

 

 

4.5 ESTUDOS AMBIENTAIS 

 

 O Projeto Ambiental, em síntese, consiste na apresentação de soluções para 

evitar ou minimizar os impactos detectados nos levantamentos ambientais e aqueles 

que resultarão da execução das obras, objetivando garantir a execução dos projetos 

dentro dos preceitos ambientais e normas do DNIT. 

CARACTERÍSTICAS DAS 

BACIAS 

C 

Pavimentos de concreto de cimento ou concreto asfáltico 0,75 a 0,95 

Pavimentos de macadame betuminoso 0,65 a 0,80 

Acostamento ou revestimento primário 0,40 a 0,60 

Solo não revestido 0,20 a 0,90 

Taludes gramados (2:1) 0,50 a 0,70 

Prados gramados 0,10 a 0,40 

Áreas florestais 0,10 a 0,30 

Campos cultivados 0,20 a 0,40 

Áreas comerciais, zonas de centro de cidade 0,70 a 0,95 

Zonas com inclinações moderadas com aproximadamente 50% de áreas 

impermeáveis 

0,60 a 0,70 

Zonas planas com aproximadamente 60% de áreas impermeáveis 0,50 a 0,60 

Zonas planas com aproximadamente 30% de áreas impermeáveis 0,35 a 0,45 
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 O impacto ambiental provocado pela execução da obra, foi avaliado e terá pouca 

significância para os fatores existentes para esta obra, isso por que a rua já está 

implantada e em uso a mais de 10 anos, mas alguns cuidados básicos deverão ser 

tomados alguns devidos cuidados, como: 

• LIMPEZA  

 

 Os serviços de limpeza serão executados somente onde é necessário, será 

realizado a limpeza de pastagens nos locais indicadas de acordo com projeto.  

 

• TERRAPLENAGEM 

 A terraplenagem como constitui em movimentações do solo, nos pode ocorrer 

impactos negativos ao ambiente através de processos de escorregamento e 

instabilidade de taludes erosivos, levantamento de material particulado e poeira, 

assoreamento, aumento nos níveis de ruído e o aumento de tráfego de caminhões e 

máquinas nos trechos em obra. Deste modo, quanto a proteção ambiental, deverão os 

locais serem protegidos com leivas ou hidrossemeadura, além da drenagem superficial 

quando necessário imediatamente após o término destes serviços. 

 

• MEDIDAS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL 

 

 Durante a execução dos serviços da rua, serão realizados serviços de prevenção, 

recuperação e proteção ambiental, para diminuir e/ou eliminar os impactos gerados. 

Abaixo são relacionados os serviços indicados. 

 

➢ CAMINHOS DE SERVIÇO  

 Nos locais onde se fizer necessária a abertura de caminhos de serviço para 

acessos às caixas de empréstimo deve-se tomar as seguintes medidas: 

• Medidas de segurança ao tráfego;  

• manter úmidos os caminhos, evitando a formação de poeira; 

• Proteção vegetal dos taludes através de hidrossemeadura ou semeadura manual 

e espécies arbustivas; 

• Escolha correta dos locais de empréstimo. 
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• LICENCIAMENTO DA OBRA  

 

Caberá a Contratante obter junto ao Órgão Ambiental o devido Licenciamento da Obra. 
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5. PROJETO GEOMÉTRICO 
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 A partir dos levantamentos topográficos realizados em campo, desenhou-se os 

alinhamentos existentes da rua existente, e posteriormente foi definido o alinhamento 

de projeto. Definido o alinhamento de projeto, realizou-se o desenho do perfil vertical 

do terreno natural da Rua Léo Vambomell, e a partir deste, projetou-se o greide final da 

pavimentação asfáltica. 

 O perfil vertical de projeto, foi projetado de forma que não prejudicasse 

construções lindeiras a estrada, respeitando o nível das soleiras das casas em relação ao 

existente.  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. TERRAPLENAGEM 
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 O projeto de terraplenagem tem por objetivo definir e preparar a seção 

geométrica, mediante a execução de cortes ou aterros localização e distribuição dos 

volumes destinados à conformação do greide e da plataforma, que foram definidos no 

projeto geométrico, conforme elementos definidos pelo projeto. (ver perfil longitudinal 

e seções transversais de acordo com projeto executivo – volume ll). 

 

6.1 CORTES 

 Segundo DER-SC-ES-T-03/92, os cortes são segmentos da via cuja implantação 

requer escavação do material constituinte de terreno natural, ao longo do eixo e no 

interior dos limites das seções do projeto (offsets), que definem o corpo estradal. 

 Ainda com base no DER-SC-ES-T-03/92, as operações de cortes compreendem: 

• Escavar os segmentos da via (cortes), cuja implantação requer escavação e 

transporte do material constituinte do terreno natural ao longo do eixo e no interior 

dos limites dos offsets que definem o corpo da via;  

• A operação de execução limita-se em escavar até atingir as cotas e larguras do 

projeto (greide) levando em consideração as declividades dos taludes;  

• O material escavado será destinado e transportado para os locais de aterros quando 

atender as especificações técnicas estabelecidas, ou serão destinados a locais 

previamente definidos (bota-fora);  

•  A apropriação dos serviços será em metro cúbico; 

• Escavações destinadas à alteração dos cursos d’água, objetivando eliminar 

travessias ou fazer com que elas se processem em locais mais convenientes 

constituindo os corta-riscos. 

 

 A escavação será precedida da execução dos serviços preliminares e seu 

desenvolvimento se processará mediante a previsão da utilização adequada, ou 

rejeição, dos materiais extraídos. Dessa forma, serão transportados para a 

constituição do aterro, os materiais que sejam compatíveis com as especificações de 

execução dos aterros, em conformidade com o projeto. 

 

 As massas excedentes serão objeto de remoção, de modo a não constituírem 

ameaça à estabilidade do empreendimento e nem prejudicarem o aspecto 

paisagístico e normas da proteção ambiental. 

 As valetas de proteção dos cortes serão executadas, independente de demais 

obras de proteção projetadas, e implantadas concomitantemente com a 

terraplenagem do corte em execução. Os alargamentos de cortes existentes deverá 
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ser considerando-se a largura dos equipamentos disponíveis para a execução dos 

serviços. 

 

6.2 ATERROS 

 

 

 Aterros são segmentos da via, onde são depositados materiais provenientes de 

corte e/ou empréstimos - jazidas, no interior dos limites das seções de projetos (offsets), 

que define o corpo estradal. As operações contidas nesse grupo de serviço são de 

descarga, espalhamento, homogeneização, conveniente umedecimento ou aeração e 

compactação dos materiais, obedecendo as seguintes diretrizes: 

 

• A execução do aterro deverá seguir todas as cotas e larguras do projeto;  

• O material de aterro deverá ser selecionado para garantir o bom desempenho do 

pavimento; 

• Executar marcação topográfica de modo a permitir o uso de equipamentos 

mecânicos de regularização e compactação; 

• O espalhamento e compactação das camadas não poderá ser superior a 20 cm;  

• Prever caimento lateral, para rápido escoamento de água de chuva;  

• Na possibilidade de ocorrência de chuva, a camada de aterro em execução deverá 

ser “selada”, isto é, ser rapidamente compactada com rolos lisos ou equipamentos 

de pneus para que seu topo seja adensado e tornado impermeável, caso contrário, 

a camada encharcada deverá ser totalmente removida para bota-fora antes do 

prosseguimento dos serviços;  

• Aplicar índice de suporte Califórnia - ISC (método DNER-ME 47-64);  

• Não tolerar índice de expansão dos materiais superiores a 2%;  

• Obter um grau de compactação de no mínimo 100% do proctor normal;  

• O teor de umidade deverá ser no máximo ± 2% da umidade ótima obtida pelo 

ensaio de caracterização a ser executado pela construtora e supervisionado pela 

fiscalização;  

• Os locais para realização dos ensaios de controle tecnológico devem ser de livre 

escolha da fiscalização;  

• A apropriação dos serviços executados será por metro cúbico. 

 Desta forma, os materiais para esse serviço deverá ser de 1ª (primeira) categoria 

atendendo a qualidade com CBR 10% e expansão inferior a 2%. Os solos para os aterros 

deverão ser isentos de matérias orgânicas, micáceas e diatomáceas. Turfas e argilas 

orgânicas não devem ser empregadas. 

6.3 EXECUÇÃO DE TERRAPLENAGEM 
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  As etapas da execução apresentadas a seguir, foram extraídas do DR-

SC-EST-01/92; 

a) Após o recebimento da Nota de Serviço, a Construtora dará início às operações de 

desmatamento, destocamento, limpeza e relocação de cercas e postes; 

b) O desmatamento compreende o corte e a remoção de toda a vegetação, qualquer 

que seja a sua densidade; 

c) O material proveniente do desmatamento, destocamento e limpeza será removido 

ou estocado, obedecidos os critérios definidos nas especificações de preservação 

ambiental. A remoção ou a estocagem dependerá de eventual utilização, a critério da 

Fiscalização, ou como indicado em Especificações Complementares, não sendo 

permitida a permanência de entulhos nas adjacências do corpo estradal e em locais ou 

regiões que possam provocar a obstrução do sistema de drenagem natural da obra e 

das áreas vizinhas; 

d) Deverão ser preservados os elementos de composição paisagística devidamente 

assinalados no projeto e/ou pela Contratante; 

e) Nas áreas de empréstimos, jazidas e canais, após o término de sua exploração, deverá 

ser feita a recuperação da área, de acordo com o projeto ambiental de recomposição. 

Por encargo da empresa contratada e isento de qualquer ônus a contratante; 

f) Nenhum movimento de terra poderá ser iniciado enquanto as operações de 

desmatamento, destocamento e limpeza nas respectivas áreas não tenham sido 

totalmente concluídas, em corte, caso seja necessário. 

 Os equipamentos devem ser adotados conforme as condições especificadas e 

produtividade requerida, compreendendo basicamente em: 

 • Tratores de esteiras;  

• Motoniveladoras; 

 • Grades de discos;  

• Tratores agrícola;  

• Caminhões tanque irrigadores;  

• Rolos compactadores; 

• Ferramentas manuais 
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7. PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO COM LAJOTAS 
SEXTAVADAS DE CONCRETO 
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 A pavimentação de uma via consiste em construir uma estrutura capaz de 

apresentar conforto, segurança e estabilidade, de modo que resista os esforços verticais 

e horizontais oriundos do fluxo de veículos por um período pré-determinado pelo 

projeto. 

 

7.1 SUB-BASE – MACADAME SECO 

 

 A sub-base é a camada complementar à base, quando, por condições técnicas e 

econômicas, não for prudente construir a base diretamente sobre a regularização ou 

reforço do subleito. Ela pode ser utilizada para reduzir a espessura da base, exercendo 

as mesmas funções, de forma complementar a esta última. A sub-base tem como função 

básica resistir às cargas transmitidas pela base e controlar a ascensão capilar da água, 

quando for o caso.  

•  Como solução adequada para este projeto, de acordo com estudos e cálculos 

realizados, a sub-base será executada uma camada com espessura de 15 

centímetros de macadame seco. 

 

  O projeto determinou uma D.M.T - distância média de transporte, de 73,9km, 

percurso entre a pedreira da empresa VOGELSANGER, Palhoça/SC e obra, tendo ainda 

como opções as empresas Sulcatarinense, com DMT de 95,200km e Pedrita com DMT 

de 109km – somente para fins de quantificação. A melhor alternativa fica a cargo dos 

concorrentes;  

 

7.2 BASE DE BRITA GRADUADA SIMPLES 

 

 

 A base é a camada sobre a qual se constrói o revestimento, tem como função 

suportar os esforços verticais oriundos dos veículos e distribuí-los adequadamente às 

camadas inferiores. Tendo ainda por objetivo compor a camada granulométrica do 

pavimento projetado na área de ação do corpo estradal, de modo a distribuir à sub-base 

os esforços verticais oriundos da ação do tráfego. Resistir aos esforços horizontais, 

tomando a superfície mais durável de modo a receber o pavimento de Lajotas 

Sextavadas de Concreto. 

 Como solução adequada para este projeto, de acordo com estudos e cálculos 
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realizados, a base será executada uma camada com espessura de 10 centímetros de 

Brita Graduada Simples, onde deverá seguir os seguintes critérios: 

• A camada sob a qual irá se executar a base graduada simples (BGS) deve estar 

totalmente concluída, limpa, desempenada e sem excessos de umidade;  

• O traço da composição granulométrica de brita graduada especificada pelo DNER- 

ME 49-74. 

• O projeto determinou uma D.M.T - distância média de transporte, de 73,9km, 

percurso entre a pedreira da empresa VOGELSANGER, Palhoça/SC e obra, tendo 

ainda como opções as empresas Sulcatarinense, com DMT de 95,200km e Pedrita 

com DMT de 109km – somente para fins de quantificação. A melhor alternativa fica 

a cargo dos concorrentes;  

• O material deve ser misturado em usinas apropriadas obedecendo à percentagem 

de cada granulometria determinada, dentro da umidade ótima de lançamento e 

compactação;  

• A BGS é transportada entre a usina de britagem e a frente de serviço através de 

caminhões basculantes que a despejam no local de execução do serviço;  

• Na sequência, a motoniveladora, potência básica líquida (primeira marcha) 125 HP, 

peso bruto 13.032 kg, largura da lâmina de 3,70 m, percorre todo o trecho 

espalhando e nivelando o material até atingir a espessura da camada prevista em 

projeto;  

• Assim que houver disponibilidade de frente de serviço, executa-se a compactação 

da camada utilizando-se rolo compactador vibratório de um cilindro aço liso, 

potência 80 HP, peso operacional máximo 8,10 t, impacto dinâmico 16,15 / 9,50 t, 

largura de trabalho 1,68 m, na quantidade de fechas prevista em projeto; 

• Finalizada a compactação com o rolo liso vibratório, inicia-se a rolagem com o rolo 

de pneus estático, pressão variável, potência 110 HP, peso sem/com lastro 10,80 / 

27,0 t, largura de rolagem 2,30 m, na quantidade de fechas prevista em projeto, a 

fim de atender as exigências de compactação e realizar o acabamento da camada;  

• Posterior à compactação procede-se com os ensaios do grau de compactação. O 

índice de suporte Califórnia (I.S.C.) deve ser obtido pelo ensaio DNER-ME 49-79 com 

energia modificada não inferior a 100%; 

• Concluídos os ensaios, realiza-se, nos casos de bases, a imprimação 

impermeabilizante;  

• Caberá a fiscalização o controle geométrico e geotécnico, sendo que a construtora 

deve solicitar pedido de liberação de cada subtrecho;  

• As apropriações dos serviços serão por volume de corte geométrico. 

 

7.3 PAVIMENTAÇÃO COM LAJOTAS SEXTAVADAS DE CONCRETO 
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 Os pavimentos articulados de concreto serão constituídos por peças pré-

fabricadas de concreto de cimento Portland, com 8,0 cm de espessura, articuladas, com 

suas faces laterais retas e que serão assentes sobre uma camada subjacente 

especificada no projeto. Em um bloco pré-moldado de concreto para pavimentos 

caracterizam-se os seguintes elementos:  

● face superior(ou face de desgaste): é aquela sobre a qual passa o tráfego e é a que 

define o formato do bloco.  

● face inferior: tema mesma forma e dimensões que a superior e é a que apoia o bloco 

sobre a camada de areia.  

● faces laterais (ou paredes): serão retas mas sempre perpendiculares as duas faces 

anteriores. Não tem ombros de apoio com os blocos vizinhos e definem a espessura ou 

altura do bloco.  

● chanfro: é o recorte em ângulo entre a face superior e as faces laterais que pode 

existir num bloco. A largura do cranfro não deve ser superior a 1cm e se destina a 

melhorar o aspecto da peça, a facilitar a sua manipulação e ajudar no rejuntamento 

com areia. 

 

 O cimento Portland, deverá obedecer às prescrições da Norma NBR 5732 e os 

agregados, deverão obedecer às prescrições da Norma NBR 6152. Os Equipamentos 

necessários na construção dos pavimentos intertravados de concreto serão os 

seguintes:  

• placa vibro compactadora com uma área de 0,25 a 0,5 m²; 

• pequenas ferramentas tais como: fios de nylon, marretas de 

borracha,vassouras, rodos de madeira, equipamentos para corte dos blocos, 

trenas, nível de água, colher de pedreiro, estacas, lápis, pá e enxadas, carrinhos 

para transporte de blocos e areia, réguas metálicas ou de madeira 

desempenada e guia de madeira ou tubos metálicos.  

 

 As operações de assentamento dos blocos somente poderão ter início após a 

conclusão dos serviços de drenagem e preparo das camadas subjacentes especificadas 

pelo projeto, executadas de acordo com as respectivas especificações. Os blocos de 

concreto serão assentes sobre uma camada de areia média, com espessura mínima de 

8 cm. A pavimentação será executada com lajota SEXTAVADA, resistência mínima de 

35 Mpa, assentadas sobre berço AREIA. Sendo a areia limpa e isenta de matéria 

orgânica. As peças pré-moldadas terão que ser perfeitas de tal modo que depois de 

assentadas, a distância média entre elas seja de 2 a 3 mm, nunca superior a 5mm. 

 Deverá ser mantido um espaçamento uniforme entre as peças para 

preenchimento com areia fina. Após o assentamento será colocado uma camada de 

AREIA para fechamento das juntas, para facilitar a penetração a areia precisa estar bem 

seca. Ao término do assentamento da pavimentação ela será compactada por meio de 
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rolo compactador. Caso alguma peça apresente qualquer defeito, ou ocorra o 

afundamento de peça, estas deverão ser imediatamente substituídas. 

 Todo o processo executivo de pavimentação com lajotas deverá atender às 

especificações da NBR 15953/2011, norma esta referente à execução de pavimento 

intertravado com peças de concreto.  

 

 

7.4 MEIO-FIO DE CONCRETO/PASSEIOS PÚBLICOS 

   

 O meio fio será aplicado ao longo dos bordos em toda extensão do trecho nas 

cotas e larguras definidas no projeto, logo após a conclusão das etapas de 

pavimentação. Sua finalidade é proteger e definir as calçadas do restante da pista de 

rolamento, oferecendo maior segurança aos usuários. O meio fio a ser utilizado será 

de concreto pré-fabricado nas dimensões de projeto com resistência mínima de 25 

Mpa. Será assentado na forma convencional devendo a sua altura livre não ultrapassar 

15,00 cm, sendo rebaixado nos locais de acesso de veículos com altura de 5,0 cm. Para 

alinhamento deve ser tomada como referência a aresta superior do lado interno da 

pista de rolamento, permitindo maior retilinidade dos mesmos. A medição será feita 

em metros lineares medidos em campo, tendo como referência o projeto. 

 A execução da calçada em concreto FCK 12 MP e piso podotátil. Será necessário 

juntas de dilatação que ficam aparentes e evitam rachaduras a cada 3,00 metros de 

calçada, executadas com ripa de madeira de 10cm x 2,50cm, e para evitar o 

empoçamento de água, é necessário caimento de no mínimo 1%, devendo ser 

concretada alternadamente sobre o solo devidamente apiloado 

 Sendo que nos pontos de travessia de pedestres serão executados rebaixos no 

meio fio com rampas de acessibilidade conforme NBR 9050/2015. Devendo o 

assentamento de meio fio e execução dos passeio seguir as seguintes diretrizes: 

 

• Os meios-fios que comporão as guias dos passeios deverão ser pré-fabricados 

em concreto simples (com fck médio de 200 kg/cm²) e ter dimensões mínimas 

de 12x30x100cm, conforme detalhe apresentado em projeto.  

• Para o assentamento dos meios-fios, deverá ser aberta uma vala ao longo dos 

bordos do subleito preparado, obedecendo ao alinhamento, perfil e dimensões 

estabelecidas no projeto. O fundo da vala aberta nas guias deverá ser 

regularizado e em seguida apiloado.  

• O rejuntamento dos meios-fios deverá ser realizado utilizando-se de argamassa 

de cimento e areia, no traço 1:3.  

• Os passeios receberão blocos intertravados de concreto de 6 cm, e deverão 

atender ao Decreto nº. 5.296 de 02/12/2004, art. 15, § 1°, item III, que dá 
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prioridade de atendimento às pessoas portadoras de deficiência. A faixa de 

circulação nos passeios deve estar ligada ao leito carroçável por meio de 

rebaixamento das guias, com rampas nos passeios, ou quaisquer outros meios 

de acessibilidade. No passeio haverá, colocação de piso podo tátil direcional e 

alerta, largura de 0,40 m. O piso podo tátil deve apresentar cor contrastante 

com a do piso adjacente sendo o seu material de cimento, dimensões de 

0,40x0,40mx0,025m, e assentamento sobre areia.  

• A execução do piso podo tátil deve estar de acordo com o projeto de 

pavimentação, atendendo também as recomendações da NBR 9050.  

• O piso podo tátil deverá possuir resistência à compressão de 35 Mpa. O passeio 

deverá obrigatoriamente ter contenções laterais que evitem o deslizamento 

dos blocos.  

• A melhor condição é que a areia não esteja nem seca nem saturada. Para se 

obter o teor de umidade desejado recomenda-se que a areia, no pátio de 

estocagem do canteiro, esteja sempre coberta. Como a espessura da areia, após 

a compactação das peças de concreto, deve ser uniforme e situar-se em 4 cm, 

sendo necessário um pequeno acréscimo na espessura inicial da camada de 

areia espalhada entre as mestras. Normalmente, a espessura final desejada é 

alcançada usando-se mestras com 5 cm de altura, o que proporciona a 

obtenção de um colchão solto com a mesma espessura.  

• Os vazios formados na retirada das mestras devem ser preenchidos com areias 

solta e rasados cuidadosamente com uma desempenadeira, evitando 

prejudicar as áreas vizinhas já prontas. Não pise na areia depois de pronta. Caso 

acorra algum dano, conserte antes de colocar os blocos.  

• Ajustes e arremates- Uma vez assentados todos os blocos que caibam inteiros 

no passeio, é necessário fazer ajustes e acabamentos nos espaços que ficaram 

vazios junto dos confinamentos externo e interno. Não devem ser usados 

pedaços de blocos com menos de ¼ do seu tamanho original, nessas situações, 

o acabamento deve ser feito com argamassa seca (1 parte de cimento para 4 

de areia), protegendo-se os blocos vizinhos com papel grosso e fazendo-se, 

com uma colher de pedreiro, as juntas que existiam caso se usassem peças de 

concreto, inclusive aquele junto ao confinamento. 
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Piso tátil direcional e alerta (NBR-9050/204), disposição. 
 

 

 

 



  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.  OBRAS DE ARTE CORRENTE E DRENAGEM 
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A drenagem superficial tem a função de interceptar as águas que escoam na 

terraplenagem e áreas adjacentes e conduzindo-as aos dispositivos adequados, de 

forma segura, além de ser eficiente contra a erosão. Para que a drenagem se dê de 

forma eficaz, é de fundamental importância que a terraplenagem seja executada de 

acordo com as determinações de projeto. 

O estudo da capacidade de escoamento das vias está condicionado à capacidade 

das sarjetas, que na realidade são os primeiros coletores de águas pluviais, funcionando 

como canais abertos. Esta capacidade de escoamento depende diretamente da 

declividade transversal da sarjeta, declividade longitudinal da via e coeficiente de 

rugosidade, sendo também função dos limites de conforto para os pedestres e veículos 

que utilizam as vias. Estes limites se traduzem pela fixação da faixa de alagamento de 

largura constante ou de uma cota de inundação máxima junto ao meio-fio, já que a 

sarjeta padrão tem suas dimensões muito reduzidas. Sob o ponto de vista econômico é 

ideal que águas pluviais tenham um trajeto superficial o mais extenso possível, em 

benefício da redução do número de bocas-de-lobo bem como da extensão da galeria. 

 Os locais e extensão para execução, será de acordo com o apresentado no 

projeto, volume II. 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

9.   PROJETO DE SINALIZAÇÃO
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  A sinalização permanente, composta em especial por sinais em placas e 

painéis, marcas viárias e dispositivos auxiliares, constitui-se num sistema de dispositivos 

fixos de controle de tráfego que, ao serem implantados nas rodovias/vias, ordenam, 

advertem e orientam os seus usuários. (Manual de Sinalização Rodoviária DNIT, 2010). 

O processo de oferecimento de uma sinalização adequada aos usuários das 

rodovias/vias envolve os seguintes aspectos: (Manual de Sinalização Rodoviária DNIT, 

2010).  

a) Projetos 

Elaboração de projetos específicos de sinalização com definição dos dispositivos a 

serem utilizados dentro dos padrões de forma, cor, dimensão e localização, ao longo da 

via, apropriados. 

b) Implantação  

 A sinalização deve ser implantada levando em conta padrões de posicionamento 

estabelecidos para os dispositivos, admitindo-se eventuais ajustes decorrentes de 

condicionantes específicas de cada local, nem sempre passíveis de serem consideradas 

no projeto. 

c) Operação  

 A sinalização deve ser permanentemente avaliada quanto à sua efetividade para 

a operação da via, promovendo-se os ajustes necessários de inclusão, remoção e 

modificação de dispositivos. 

 

d) Materiais  

 O emprego de materiais, tanto na sinalização vertical quanto na horizontal, deve 

estar de acordo com normas da ABNT para chapas, estruturas de sustentação, tintas, 

películas e dispositivos auxiliares (taxas e elementos refletivos).  

 No desenvolvimento deste projeto, foram obedecidas e respeitadas as 

orientações das seguintes normas e especificações:  

• Manual de Sinalização Rodoviária, DNIT, 2010;  

• Código de Trânsito Brasileiro – ANEXO II, resolução nº 160 de 22/04/04;  

• Volume I – Sinalização Vertical de Regulamentação, do Manual Brasileiro de 

Sinalização de Trânsito, CONTRAN, resolução nº 180 de 26/08/05;  

• Volume II – Sinalização Vertical de Advertência, do Manual Brasileiro de 



ESTADO DE SANTA CATARINA 
MUNICÍPIO DE ANITÁPOLIS 
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 

 

N E S ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA | CNPJ: 39.611.844/0001-04 
RUA MANOEL CRUZ, 746 – PAULO CRUZ, JAGUARUNA/SC | (48) 99612-5217 
E-MAIL: NESENGENHARIA.SC@GMAIL.COM 
   

 

41 

Sinalização de Trânsito, CONTRAN, resolução nº 243 de 22/06/07;  

• Volume III – Sinalização Vertical de Indicação, do Manual Brasileiro de 

Sinalização de Trânsito, CONTRAN, Versão preliminar, 2010;  

• Volume IV – Sinalização Horizontal, do Manual Brasileiro de Sinalização de 

Trânsito, CONTRAN, resolução nº 236 de 11/05/07;  

• Resolução nº 495 - Estabelece os padrões e critérios para a instalação de faixa 

elevada para travessia de pedestres em vias públicas, de 05/06/14;  

• Manual de Sinalização Rodoviária, DNER, 1999. 

A sinalização proposta atende a princípios tais como visibilidade e legibilidade 

diurna e noturna, compreensão rápida do significado das indicações, informações, 

advertências e conselhos educativos, baseados no projeto geométrico em planta, no 

cadastro e visitas ao trecho. 

O Projeto de Sinalização Viária é composto (quando o projeto se faz necessário 

de todos os dispositivos das sinalizações vertical, horizontal e de condução ótica) de 

Sinalização Vertical, compreendendo placas de sinais e dispositivos especiais, de 

Sinalização Horizontal, abrangendo linhas de demarcação contínuas, tracejadas, 

legendas e símbolos no pavimento e Sinalização por Condução Ótica, composta por 

tachas e tachões prismáticos mono e/ou bidirecionais. 

A sinalização da ciclofaixa, deverá de executada de acordo com normas 

pertinentes, demostradas no detalhe 1, do projeto de sinalização. 

 

9.1 SINALIZAÇÃO VERTICAL 

 

É um subsistema da sinalização viária cujo meio de comunicação está na posição 

vertical, normalmente em placa, fixado ao lado ou suspenso sobre a pista, transmitindo 

mensagens de caráter permanente e, eventualmente, variáveis, através de legendas 

e/ou símbolos pré-reconhecidos e legalmente instituídos. A sinalização vertical é 

classificada de acordo com sua função, compreendendo os seguintes tipos: 

 

• Sinalização de Regulamentação 

 

Tem por finalidade informar aos usuários as condições, proibições, obrigações 

ou restrições no uso das vias. Suas mensagens são imperativas e o desrespeito a elas 

constitui infração. 

Sendo necessário acrescentar informações tais como: período de validade, 

características e uso do veículo, condições de estacionamento, etc., deve-se anexar uma 

placa adicional abaixo da sinalização ou incorporar à principal, formando uma só placa. 
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• Sinalização de Advertência 

 

As placas de advertência têm por finalidade alertar aos usuários da via as 

condições potencialmente perigosas, indicando sua natureza. 

A forma padrão do sinal de advertência é quadrada, devendo uma das diagonais ficar na 

posição vertical. A Sinalização especial de Advertência é empregada nos casos em que 

as demais placas de advertência não podem ser utilizadas. O formato adotado é o 

retangular. 

 

• Sinalização de Indicação 

 

As placas de indicação têm por finalidade identificar as vias, os destinos e os 

locais de interesse; orientar condutores de veículos quanto aos percursos, destinos, 

distâncias e serviços auxiliares, podendo também educar o usuário. Suas mensagens são 

informativas ou educativas. 

 

9.2 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 

 

A sinalização horizontal é um subsistema da sinalização viária composta de 

marcas, símbolos e legendas, apostos sobre o pavimento da pista de rolamento.  

A sinalização horizontal tem a finalidade de fornecer informações que permitam 

aos usuários das vias adotarem comportamentos adequados, de modo a aumentar a 

segurança e fluidez do trânsito, ordenar o fluxo de tráfego, canalizar e orientar os 

usuários da via.  

A sinalização horizontal tem a propriedade de transmitir mensagens aos 

condutores e pedestres, possibilitando sua percepção e entendimento, sem desviar a 

atenção do leito da via. 

A sinalização horizontal é classificada segundo sua função: (Manual Brasileiro de 

Sinalização de Trânsito - Volume IV – Sinalização Horizontal, CONTRAN, 2007).  

• Ordenar e canalizar o fluxo de veículos;  

• Orientar o fluxo de pedestres;  

• Orientar os deslocamentos de veículos em função das condições físicas da via, 

tais como, geometria, topografia e obstáculos;  

• Complementar os sinais verticais de regulamentação, advertência ou indicação, 

visando enfatizar a mensagem que o sinal transmite;  

• Regulamentar os casos previstos no Código de Trânsito Brasileiro (CTB). 
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 Serão utilizadas tintas retro refletivas a base de resina acrílica com microesferas 

de vidro na espessura de 0,5 mm e ser obtida numa só passada da máquina sobre o 

revestimento e com vida útil mínima de 2 anos. As apropriações dos serviços serão por 

metro quadrado. 

Linha dupla contínua - LFO-3, cor amarela 

• Serão pintadas linhas duplas contínuas na cor amarela com largura de 12 cm, 

nas vias com fluxos opostos proibindo a ultrapassagem e os deslocamentos 

laterais, de acordo com o projeto. 

Linha de bordo – LBO, cor branca  

• Após a execução da pavimentação, marcar os bordos da via com uma linha 

contínua na cor branca com largura de 12 cm, de acordo com projeto.  

Linha de continuidade - LCO cor amarela; 

Linha de continuidade - LCO cor branca; 

• Serão pintadas linhas de continuidade na cor amarela com largura de 12 cm na 

cadência de 1:1, nas vias com fluxos opostos indicando locais de cruzamento de 

vias e permitindo este deslocamento, de acordo com o projeto; 

• Serão pintadas linhas de continuidade na cor branca com largura de 12 cm na 

cadência de 1:1 nas vias com fluxos de mesmo sentido indicando locais de 

acesso/saída da via com vias laterais, de acordo com o projeto; 

• Na pista de rolamento as linhas serão pintadas com 1,00 m de comprimento 

espaçadas de 1,00 m de comprimento; 

Linha de estímulo de redução de velocidade - LRV, cor branca  

• Serão pintadas linhas paralelas entre si e perpendiculares a via na cor branca 

com largura de 20 cm induzindo o condutor a reduzir a velocidade do veículo, de 

acordo com o projeto; 

•  

Legenda 40km/h – cor branca, h=1,60 m  

• Serão pintadas legendas 40 km/h na cor branca com altura de 1,60 m nas faixas 

de rolamento reforçando a velocidade máxima permitida ao condutor sem 

desviar a sua atenção da pista, de acordo com projeto.  
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9.3 SINALIZAÇÃO POR CONDUÇÃO ÓTICA  
 
 

 São dispositivos de proteção auxiliar à sinalização horizontal, fixado na superfície 

do pavimento. Trata-se de um corpo resistente aos esforços provocados pelo tráfego, 

possuindo um ou duas faces retro refletivas nas cores compatíveis com a marca viária. 

 O objetivo é orientar o usuário delineando a geometria da via pela reflexão da 

luz, especialmente à noite ou em trechos sujeitos à neblina ou chuvas intensas. O corpo 

da tacha deve ser na cor branca ou amarela. As tachas devem ser aplicadas em 

conformidade com o estabelecimento no projeto contratado, ou na falta desse 

estabelecimento, devem ser aplicadas nas linhas de borda e de eixo. Nas marcas de 

canalização de fluxos devem ser colocadas em cada área neutra entre as faixas do 

zebrado ao lado das linhas de canalização. Na implantação das tachas deverão ser 

seguidos os seguintes critérios: 

• Visando a posterior renovação da pintura das faixas de sinalização, de maneira 

geral, as tachas refletivas não devem ser colocadas sobre as linhas demarcadas;  

• Deverão ser implantadas junto à linha de bordo deslocados em cerca de 10 cm 

para o lado externo;  

• Deverão ser implantadas no espaço entre as linhas, quando duplas contínuas, ou 

no meio dos segmentos sem pintura, quando as linhas forem seccionadas. O 

fornecimento e a implantação de tachas refletivas devem atender aos critérios e 

indicações de projeto referentes à seleção dos locais para aplicação, 

posicionamento, distribuição, tipo e característica dos dispositivos aplicáveis.  

As tachas devem atender aos requisitos estabelecidos na NBR 14636:2013.  

a) Desempenho: quanto ao desempenho de retro refletividade, as tachas são 

classificadas em:  

• Tipo I: com refletivo sem revestimento antiabrasivo;  

• Tipo II: com refletivo com revestimento antiabrasivo (face de material não 

vítreo);  

• Tipo III: com refletivo com revestimento antiabrasivo (face de material de vidro);  

• Tipo IV: com refletivo de esferas de vidro espelhado.  

b) Dimensões das tachas: as tachas devem estar situadas acima da superfície do 

pavimento e apresentar as dimensões mínimas e máximas, altura mínima - 1,7 cm, 

altura máxima - 2,2 cm, largura mínima - 9,6 cm; largura máxima - 13 cm, comprimento 

mínimo - 7,4 cm, comprimento máximo - 11 cm.  

c) Tipos de corpo: os tipos de corpo da tacha são:  
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• Tipo A: resina sintética a base de poliéster ortofitálica, epóxi ou similar;  

• Tipo B: plástico injetado;  

• Tipo C: metálico, com refletivo permanente ou substituível. A aplicação de tachas 

refletivas metálicas com dois pinos, mono ou bidirecionais, devem ser 

implantadas em segmentos rodoviários em conformidade com o projeto.  

d) Fixação: As tachas devem ser fixadas no pavimento por meio mecânico-químico ou 

por meio químico, conforme exposto abaixo:  

• Fixação por meio mecânico-químico com pino metálico: nesse tipo de fixação os 

pinos metálicos para fixação devem ser semelhantes a parafusos de cabeça tipo 

francesa, em aço carbono galvanizado, podendo ser revestido pelo material do 

corpo, e apresentando roscas ou aletas em sua parte externa. Suas dimensões 

devem ser compatíveis com as da tacha.  

• Fixação por meio mecânico-químico com pino incorporado à base: nesse tipo de 

fixação o pino deve ser parte da tacha (podendo ser do mesmo material), 

eliminada qualquer forma de fixação entre o pino e a tacha posterior à 

fabricação. Suas dimensões devem ser compatíveis com as da tacha.  

• Fixação por meio mecânico-químico por incrustação na superfície do pavimento: 

fixação em uma cavidade de dimensão adequada recortada no pavimento.  

• Fixação por meio químico: a fixação por meio químico deve ser efetuada 

conforme recomendações do fabricante, respeitando as limitações de 

temperatura determinantes de alterações do pavimento.  

e) Cor do elemento refletivo: os seus elementos refletivos devem ter cores em 

conformidade com os requisitos estabelecidos na norma ASTM D 4280:2015.  

f) Resistência ao Impacto: as quebras da tacha não podem ser maiores do que 2 mm, 

nem apresentar extensão maior do que 6,4 mm, quando ensaiadas em conformidade 

com a subseção 5.5 da norma NBR 14636:2013. Para maiores esclarecimentos deverá 

ser verificado os procedimentos descritos na NORMA DNIT 100/2018 – ES. 

  

 

 

 

 

 

 

 



  
 

  
 

 
 
 
 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

10  SERVIÇOS COMPLEMENTARES 
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10.1 REALOCAÇÃO DE CERCAS 

 

 Remoção e execução de cerca por se tratar de alargamento de via, as cercas que 

venham interferir nas pistas de rolamentos deverão ser removidas e executadas, 

conforme indicações no Projeto Geométrico, sendo este serviço de responsabilidade da 

contratada. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 
 

 
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 ESPECIFICAÇÕES 
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 O Memorial Descritivo e Especificações foi elaborado com a finalidade de 

completar os projetos, fixar normas e características no uso e escolha dos materiais e 

serviços a serem empregados, como: 

• A execução dos serviços obedecerá aos dispostos das normas e métodos 

construtivos da ABNT; 

• Inicialmente, deverá ser realizada a locação e nivelamento da obra, obedecendo 

ao projeto, observando as distâncias e a cota de cada estaca, a serem feitos com 

equipamento e profissional de topografia habilitado; 

• Qualquer alteração na obra por qualquer motivo só será autorizada após 

mediante comunicação e aceite por escrito por parte da contratante em 

conjunto com o profissional (is) responsável (is) pelo projeto;  

• Qualquer alteração executada sem as devidas autorizações e aceites descritos 

acima, implica em apresentação de projeto As Built as expensas da contratada, 

sem direito a aditivos por este serviço; 

• Recomposição parcial de cerca com mourão de madeira (só arame), as cercas 

existentes que ficarem sobre o alinhamento da pista serão realocadas, as cercas 

existentes com mourões de madeira serão reutilizadas e recompostas com 

novos arames; 

• Os postes existentes que ficarem sobre o alinhamento da pista serão 

realocados.  

• A Contratada deverá colocar placa indicativa da obra com os dizeres e logotipos 

orientados pela Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Urbano, que 

deverá seguir o padrão estabelecido pelo Órgão Financiador do recurso e deverá 

ser afixada em local visível e de destaque, sendo a placa de obra em chapa de 

aço galvanizado, com área 2,88 m², uma placa no início e uma no final da obra, 

com as informações da obra, contendo dados, quanto a empresa executora e 

seu responsável técnico, empresa fiscalizadora/gerenciadora e seu responsável 

técnico, e empresa responsável pelo projeto e seu responsável técnico, e dados 

pertinentes  da obra, extensão, custos, convênios. 

• A Contratada deverá manter a obra sinalizada, especialmente à noite, e 

principalmente onde há interferência com o sistema viário, e proporcionar total 

segurança aos pedestres para evitar ocorrência de acidentes.   

• Todos os serviços de topografia, laboratório de solos, serão fornecidos pela 

Contratada. 

•  A obra será fiscalizada por profissional designado pela Prefeitura Municipal. 

Cabe a Contratada facilitar o acesso às informações necessárias ao bom e 

completo desempenho do fiscal.  

• Cabe a Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Urbano do município, 

dirimir quaisquer dúvidas do presente Memorial Descritivo, bem como de todo 
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o Projeto de Pavimentação, Drenagem e Sinalização. 

•  Caso haja divergência entre as medidas tomadas em escala e medidas 

determinadas por cotas, prevalecerão sempre as últimas. 

•  A contratada deverá fazer os ensaios de granulométrica da base de brita 

graduada conforme procedimento descrito na NORMA DNIT 141/2010 - ES. 

• Quanto a regularização de subleito, deve ser seguidos os procedimentos 

descritos na NORMA DNIT 137/2010 - ES. Para a execução da sub-base, deve ser 

seguidos os procedimentos descritos na NORMA DNIT 139/2010  

• Contratada assumirá integral responsabilidade pela boa execução e eficiência 

dos serviços que executar, de acordo com as Especificações Técnicas, sendo 

também responsável pelos danos causados decorrentes da má execução dos 

serviços.  

• A boa qualidade dos materiais, serviços e instalações a cargo da Contratada, 

determinados através de verificações, ensaios e provas aconselháveis para cada 

caso, serão condições prévias e indispensáveis para o recebimento deles.  

• No final da obra, a Contratada deverá fornecer um relatório, contendo todos os 

resultados obtidos nos ensaios de laboratório e em campo da obra, e apresentar 

o controle topográfico realizado, elaborando planta planialtimétrica da obra 

acabada; 

• Durante a etapa de projeto e execução, podem ocorrer algumas mudanças no 

trecho projetado, como por exemplo, construção de casas, mudanças de cercas, 

construção de valas, entre outras condicionantes.



 

 

 
 
 
 
 
 
  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

12 APÊNDICES  
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Tempo 

(min)

Penetração

 (mm)

Leitura

(μm)

Carga

(N)

Pressão 

(MPa)
0,00 0 0,00 0 0,00

0,50 0,63 15,00 339,92 0,18 11,15

1,00 1,27 20,00 453,22 0,23

1,50 1,9 35,00 793,14 0,41

2,00 2,54 46,00 1.042,41 0,54

2,50 3,17 66,00 1.495,63 0,77

3,00 3,81 72,00 1.631,59 0,84

3,50 4,44 83,00 1.880,86 0,97

4,00 5,08 90,00 2.039,49 1,06

5,00 6,35 125,00 2.832,63 1,47

6,00 7,62 150,00 3.399,15 1,76

7,00 8,89 178,00 4.033,66 2,09

8,00 10,16 210,00 4.758,81 2,46

9,00 11,43 235,00 5.325,34 2,76

10,00 12,7 250,00 5.665,25 2,93

0,720

22,66

1.932,21

Calculada Corrigida Padrão

2,54 0,539 0,698 6,90

5,08 1,056 1,317 10,35

Data Hora
Leitura do 

relógio (mm)

Expansão 

(%)

05/07/2021 13:00 0,200 0,00

06/07/2021 13:00 0,380 0,16

07/07/2021 13:00 0,410 0,18

08/07/2021 13:00 0,410 0,18

0,000 0,00

CORPO DE PROVA 1

Coeficiente de correção da curva

11,15

Altura inicial do corpo de 

prova (mm)

115,21

Costante do anel (N/μm) 

Área do pistão (mm²)

Penetração

(mm)
ISC (%)

10,11

HÁ DADOS NÃO CALCULADOS. AO CONCLUIR A EDIÇÃO CLIQUE EM CALCULAR!!
Pressão (MPa)

Equação característica
y = -0,013x3 + 0,2839x2 - 0,7589x + 0,6361

R² = 0,9991

0,00

0,50
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GOVERNO MUNICIPAL DE ANITÁPOLIS

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DE ANITÁPOLIS 

RUA LÉO VAMBOMMEL 
TRECHO:    523.791 metros (26+3,791) 

PROJETO DE INFRAESTRUTURA URBANA PAVIMENTAÇÃO 
EM LAJOTA SEXTAVADA DE CONCRETO 

ANITÁPOLIS - SANTA CATARINA

VOLUME II



APRESENTAÇÃO

Este volume, denominado Projeto Básico de Engenharia, 

contém os trabalhos composto por detalhes gráficos dos 

serviços executados, com exposição dos estudos feitos e 

as soluções adotadas no trecho  da Rua Léo Vambommel, 

estudos esses realizados em um trecho de 523,791 metros, onde 

nos primeiros 404,17 metros iniciais já existe pavimentação em 

lajotas de concreto, e será construída uma nova calçada, após a 

marca de 404,17 metros até 523,791, será implantada a 

pavimentação, estacionamento e passeio, cujas principais 

referências são:

- Projeto Geométrico;

- Projeto de Pavimentação; 

- Projeto de Drenagem;

- Projeto de Sinalização;

-Orçamento e Cronograma.

Obra:

 Trecho:
Rua Léo Vambommel

 Acesso Cachoeira da Usina
 Extensão: 523,791 metros

 Prazo : 60 dias

Data do Projeto: Julho/2021



1. MAPA DE SITUAÇÃO



MAPA DE SITUAÇÃO

Coordenada   Inicial: -27.92328
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Coordenada Final:  -27.898531
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2. CARACTERISTICAS TÉCNICAS
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3 PROJETO GEOMÉTRICO 
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TABELA DE CURVAS DO ALINHAMENTO
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DEFENSA EXISTENTE

Final de pavimentaçãocom lajotas existente
Início de pavimentaçãocom lajotas e  passeio

ACESSO CACHOEIRA

DA USINA
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CURVAS

C10

C11

C12

C13

C14

AC

12°49'47,80"

4°29'33,31"

10°26'04,68"

35°37'16,57"

10°03'43,86"

R
(m)

85,735

66,838

234,326

69,809

116,856

T
(m)

9,639

2,622

21,397

22,428

10,287

D
(m)

19,198

5,241

42,675

43,401

20,522

PC

18+12,980

20+4,176

20+9,417

22+12,092

25+3,269

PT

19+12,178

20+9,417

22+12,092

24+15,493

26+3,791

PONTO

N
E

N
E

N
E

N
E

N
E

PC

6912503,6749
684091,5294

6912534,5998
684088,0837

6912539,7403
684087,0696

6912581,9219
684080,9996

6912628,1660
684061,5756

PI

6912513,3061
684091,9263

6912537,1899
684087,6775

6912560,5539
684082,1088

6912604,3325
684080,1281

6912636,2681
684055,2363

PT

6912522,7851
684090,1745

6912539,7403
684087,0696

6912581,9219
684080,9996

6912622,0422
684066,3671

6912643,1380
684047,5788

CACHOEIRA DA USINA

ESTACIONAMENTO

CACHOEIRA DA USINA

po
st

e

po
st

e

po
st

e

po
st

e

ce
rc

a

ce
rc

a

ce
rc

a

ce
rc

a

ce
rc

a

ce
rc

a

C9

C10

C11
C12

C13

C14
L7

AZ=1°55'30,63"
L=8,78

L8
AZ=349°57'51,94"

L=12,00 L9AZ=321°57'33,07"

L=7,78

LI
N

H
A 

D
E 

C
O

R
TE

 0
+3

56
.0

0

PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA  RODOVIÁRIA
RUA LÉO VAMBOME  - ANITÁPOLIS /SC

CONTRATANTE:RESPONSÁVEL TÉCNICO:

NATHAN RICARDO LUIZ
ENG.CIVIL - CREA/SC: 174738-0

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE ANITÁPOLIS

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

ÁREA TOTAL: ESCALA: DATA: FOLHA:

CONTEÚDO:DESCRIÇÃO:

PROJETO GEOMÉTRICO
ALINHAMENTO HORIZONTAL, TRAÇADO GEOMÉTRICO,
PERFIL LONGITUDINAL, ALINHAMENTO VERTICAL,
CURVAS VERTICAIS E HORIZONTAIS.

JULHO 20211895,68 m² 1/500 03/04

MUNICÍPIO DE ANITÁPOLIS
CNPJ: 82.892.332/0001-92

Reference system definition - Coordinate System

Cannot draw reference system - no coordinate system assigned

PASSEIO EM CONCRETO 

GUIA TÁTIL DIRECIONAL

40X40X2,5cm

GUIA TÁTIL ALERTA

40X40X2,5cm

PAVIMENTO DE CONCRETO EM 
LAJOTA SEXTAVADA - 25X25X8cm
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PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA  RODOVIÁRIA
RUA LÉO VAMBOME  - ANITÁPOLIS /SC

CONTRATANTE:RESPONSÁVEL TÉCNICO:

NATHAN RICARDO LUIZ
ENG.CIVIL - CREA/SC: 174738-0

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE ANITÁPOLIS

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

ÁREA TOTAL: ESCALA: DATA: FOLHA:

CONTEÚDO:DESCRIÇÃO:

PROJETO GEOMÉTRICO
SEÇÕES TIPO, DETALHES.

JULHO 20211895,68 m² 1/500 04/04

MUNICÍPIO DE ANITÁPOLIS
CNPJ: 82.892.332/0001-92

DETALHE DE PASSEIOS

3,05 1,50 3,05

0,13

0,40

CALÇADA EM CONCRERO ARMADO - e=6CM

MEIO-FIO TRAVAMENTO

LASTRO DE MATERIAL GRANULAR - e=5CM

3,10 metros
PISTA DE ROLAMENTO

3,10 metros
PISTA DE ROLAMENTO

BASE DE BRITA GRADUADA SIMPLES - e=10CM
SUB-BASE - MACADAME SECO- e=15CM

PAVIMENTO EM LAJOTA SEXTAVADA DE CONCRETO - e=8CM

h=15CM3% 3%
2%

PO
STE

1,50 metros1,50 
metros

0,70 metros0,40 metros 0,40 metros

PAVIMENTO EXISTENTE

CALÇADA EM CONCRERO ARMADO - e=6CM

MEIO-FIO EXISTENTE

PO
STE

MEIO-FIO TRAVAMENTO

LASTRO DE MATERIAL GRANULAR - e=5CM

MATERIAL DEMOLIÇÃO DA CALÇADA EXISTE - e=var.

1,50 metros
0,70 metros0,40 metros

2%

0,40 metros

SEÇÃO TIPO - EST. 0+00 - 20+4.176

SEÇÃO TIPO - EST. 20+4.176 - 26+3.791



4. PROJETO DE DRENAGEM / O.A.C



PROFUNDIDADE
DO COLETOR

COTA DO COLETOR

COTA DO TERRENO

ESTACA

DIÂM. EM mm
DECLIV. EM m/m
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PROJETO BÁSICO EXECUTIVO DE ENGENHARIA  RODOVIÁRIA 
LÉO VAMBOMMEL - ANITÁPOLIS /SC

CONTRATANTE:RESPONSÁVEL TÉCNICO:

NATHAN RICARDO LUIZ
ENG.CIVIL - CREA/SC: 174738-0

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE ANITÁPOLIS

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

ÁREA TOTAL: ESCALA: DATA: FOLHA:

CONTEÚDO:DESCRIÇÃO:

JULHO 20211895,68 m² 1/500 01/05

PROJETO DE DRENAGEM
SARJETAS, BUEIROS, TRAVESSIAS,
ESPECIFICAÇÕES E DETALHAMENTOS DE
DRENAGEM

MUNICÍPIO DE ANITÁPOLIS
CNPJ: 82.892.332/0001-92

Reference system definition - Coordinate System

Cannot draw reference system - no coordinate system assigned

BOCA DE LOBO PROJETADA

BOCA DE LOBO EXISTENTE

TUBULAÇÃO DE CONCRETO

PONTO ALTO

PONTO BAIXO

TRAVESSIA

ALA PROJETADA
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DIÂM. EM mm
DECLIV. EM m/m
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PROJETO BÁSICO EXECUTIVO DE ENGENHARIA  RODOVIÁRIA 
LÉO VAMBOMMEL - ANITÁPOLIS /SC

CONTRATANTE:RESPONSÁVEL TÉCNICO:

NATHAN RICARDO LUIZ
ENG.CIVIL - CREA/SC: 174738-0

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE ANITÁPOLIS

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

ÁREA TOTAL: ESCALA: DATA: FOLHA:

CONTEÚDO:DESCRIÇÃO:

JULHO 20211895,68 m² 1/500 02/05

PROJETO DE DRENAGEM
SARJETAS, BUEIROS, TRAVESSIAS,
ESPECIFICAÇÕES E DETALHAMENTOS DE
DRENAGEM

MUNICÍPIO DE ANITÁPOLIS
CNPJ: 82.892.332/0001-92

Reference system definition - Coordinate System

Cannot draw reference system - no coordinate system assigned

BOCA DE LOBO PROJETADA

BOCA DE LOBO EXISTENTE

TUBULAÇÃO DE CONCRETO

PONTO ALTO

PONTO BAIXO

TRAVESSIA

ALA PROJETADA
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CT=458.35
CF=456.98
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CF=457.71

ENTRADA CACHOEIRA
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PROJETO BÁSICO EXECUTIVO DE ENGENHARIA  RODOVIÁRIA
LÉO VAMBOMMEL - ANITÁPOLIS /SC

CONTRATANTE:RESPONSÁVEL TÉCNICO:

NATHAN RICARDO LUIZ
ENG.CIVIL - CREA/SC: 174738-0

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE ANITÁPOLIS

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

ÁREA TOTAL: ESCALA: DATA: FOLHA:

CONTEÚDO:DESCRIÇÃO:

JULHO 20211895,68 m² 1/500 03/05

PROJETO DE DRENAGEM
SARJETAS, BUEIROS, TRAVESSIAS,
ESPECIFICAÇÕES E DETALHAMENTOS DE
DRENAGEM

BOCA DE LOBO PROJETADA

BOCA DE LOBO EXISTENTE

TUBULAÇÃO DE CONCRETO

PONTO ALTO

PONTO BAIXO

TRAVESSIA

ALA PROJETADA

MUNICÍPIO DE ANITÁPOLIS
CNPJ:82.892.332/0001-92



CONTRATANTE:

MUNICÍPIO DE ANITÁPOLIS

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

NATHAN RICARDO LUIZ
ENG.CIVIL - CREA/SC: 174738-0

ÁREA TOTAL: ESCALA: DATA: FOLHA:

CONTEÚDO:DESCRIÇÃO:

PROJETO DE DRENAGEM
SARJETAS, BUEIROS, TRAVESSIAS, ESPECIFICAÇÕES
E DETALHAMENTOS DE DRENAGEM

JUNHO 20211/750 04/05

PROJETO BÁSICO EXECUTIVO DE ENGENHARIA  RODOVIÁRIA 
LÉO VAMBOMMEL - ANITÁPOLIS /SC

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE ANITÁPOLIS

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

CNPJ: 82.892.332/0001-92
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T
ít

u
lo

Desenho

Endereço da Obra

ConteúdoDescrição

Município

Resp. Projeto

Revisado Folha Nº

Data Escala

JONAS BUZANELO
Eng. Agrimensor/Civil - CREA Nº103303-2

MUNICÍPIO DE IÇARA
CNPJ/MF - 82.916.800/0001-11

DESENVOLVIMENTO URBANO
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E 

MUNICÍPIO DE IÇARA

JUNHO/ 2020

GABRIELA C. FARIAS

CAIXA COLETORA DE SARJETAS

SEM ESCALA

AV. MANOEL GREGÓRIO PACHECO

PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM

ESPERANÇA - IÇARA/SC

AV. MANOEL GREGÓRIO PACHECO

08
05

D
R

E
N

A
G

E
M

D
E

T
A

L
H

E
S

 D
E

 

ENG.CIVIL - CREA/SC: 174738-0 CNPJ: 01.613.101/0001-09

CONTRATANTE:

MUNICÍPIO DE ANITÁPOLIS

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

NATHAN RICARDO LUIZ
ENG.CIVIL - CREA/SC: 174738-0

ÁREA TOTAL: ESCALA: DATA: FOLHA:

CONTEÚDO:DESCRIÇÃO:

PROJETO DE DRENAGEM
SARJETAS, BUEIROS, TRAVESSIAS, ESPECIFICAÇÕES
E DETALHAMENTOS DE DRENAGEM

JUNHO 20211/750 05/05

PROJETO BÁSICO EXECUTIVO DE ENGENHARIA  RODOVIÁRIA 
LÉO VAMBOMMEL - ANITÁPOLIS /SC

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE ANITÁPOLIS

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

CNPJ: 82.892.332/0001-92



PROJETO DE SINALIZAÇÃO 5.
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PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA  RODOVIÁRIA
RUA LÉO VAMBOMELL  - ANITÁPOLIS /SC

CONTRATANTE:

MUNICÍPIO DE ANITÁPOLIS

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

NATHAN RICARDO LUIZ
ENG.CIVIL - CREA/SC: 174738-0

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE ANITÁPOLIS

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

ÁREA TOTAL: ESCALA: DATA: FOLHA:

CONTEÚDO:DESCRIÇÃO:

PROJETO DE SINALIZAÇÃO
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL
SINALIZAÇÃO VERTICAL

JULHO 20211895,68 m² 1/500

CNPJ:82.892.332/0001-92

01/04

Reference system definition - Coordinate System

Cannot draw reference system - no coordinate system assigned

LEGENDA:
1 - O PROJETO DEVERÁ SEGUIR AS ESPECIFICAÇÕES DESCRITAS EM SEU DETALHAMENTO;
2 - TODA SINALIZAÇÃO CUJA COR NÃO ESTIVER ESPECIFICADA, DEVERÁ SER PINTADA NA COR BRANCA;
3 - PINTURA DEFINITIVA, TINTA ACRÍLICA À BASE DE ÁGUA.
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PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA  RODOVIÁRIA
RUA LÉO VAMBOMMEL  - ANITÁPOLIS /SC

CONTRATANTE:RESPONSÁVEL TÉCNICO:

NATHAN RICARDO LUIZ
ENG.CIVIL - CREA/SC: 174738-0

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE ANITÁPOLIS

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

ÁREA TOTAL: ESCALA: DATA: FOLHA:

CONTEÚDO:DESCRIÇÃO:

PROJETO DE SINALIZAÇÃO
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL
SINALIZAÇÃO VERTICAL

JULHO 20211895,68 m² 1/500 02/04

MUNICÍPIO DE ANITÁPOLIS
CNPJ: 82.892.332/0001-92

Reference system definition - Coordinate System

Cannot draw reference system - no coordinate system assigned

LEGENDA:
1 - O PROJETO DEVERÁ SEGUIR AS ESPECIFICAÇÕES DESCRITAS EM SEU DETALHAMENTO;
2 - TODA SINALIZAÇÃO CUJA COR NÃO ESTIVER ESPECIFICADA, DEVERÁ SER PINTADA NA COR BRANCA;
3 - PINTURA DEFINITIVA, TINTA ACRÍLICA À BASE DE ÁGUA.
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CACHOEIRA DA USINA

Final de pavimentaçãocom lajotas existente
Início de pavimentaçãocom lajotas e  passeio ESTACIONAMENTO
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ACESSO CACHOEIRA

DA USINA

C10

C12

C14

2,75
2,75

2,75
2,75

2,75
2,752,752,752,752,752,752,772,75

C
AIAÇ

ÃO
  M

EIO
-FIO

 - BR
AN

C
A

C
AIAÇ

ÃO
  M

EIO
-FIO

 - BR
AN

C
A

C
AIAÇ

ÃO
  M

EIO
-FIO

 - BR
AN

C
A

CAIAÇÃO  M
EIO-FIO - BRANCA

PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA  RODOVIÁRIA
LÉO VAMBOMMEL  - ANITÁPOLIS /SC

CONTRATANTE:RESPONSÁVEL TÉCNICO:

NATHAN RICARDO LUIZ
ENG.CIVIL - CREA/SC: 174738-0

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE ANITÁPOLIS

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

ÁREA TOTAL: ESCALA: DATA: FOLHA:

CONTEÚDO:DESCRIÇÃO:

PROJETO DE SINALIZAÇÃO
SINALIZAÇÃO VERTICAL
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

JULHO 20211895,68 m² 1/500

N

S
E

W

03/04

MUNICÍPIO DE ANITÁPOLIS
CNPJ: 82.892.332/0001-92

LEGENDA:
1 - O PROJETO DEVERÁ SEGUIR AS ESPECIFICAÇÕES DESCRITAS EM SEU DETALHAMENTO;
2 - TODA SINALIZAÇÃO CUJA COR NÃO ESTIVER ESPECIFICADA, DEVERÁ SER PINTADA NA COR BRANCA;
3 - PINTURA DEFINITIVA, TINTA ACRÍLICA À BASE DE ÁGUA.
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1 UNI

PARE

km/h

km/h

NOTAS:
1- UNIDADE DE MEDIDAS METRO (m), EXCETO ONDE INDICADO;

2- TODA A SINALIZÇÃO HORIZONTAL CUJA COR NÃO ESTIVER ESPECIFICADA DEVERÁ SER PINTADA NA COR BRANCA;

3- PINTURA DEFINITIVA: TINTA ACRÍLICA À BASE DE ÁGUA

4- NENHUM TRECHO COM EXTENSÃO SUPERIOR A 1km PODERÁ SER LIBERADO AO TRÁFEGO SEM     RECEBER A PINTURA  DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL PROVISÓRIA E/OU INTERMEDIÁRIA;

5- AS TACHAS DEVERÃO SER DE MATERIAL DURÁVEL, TER PINOS DE FIXAÇÃO COM PARAFUSOS DE     AÇO COM ROSCA COMPLETA E COLADA AO PAVIMENTO. DEVERÃO TER CATADRIÓPTICOS COM    ELEMENTO REFLETIVO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO DA
ABNT-NBR 14.636;

6- O PROJETO FOI ELABORADO SEGUNDO AS NORMAS E RECOMENDAÇÕES PREVISTAS NO MANUAL DE     SINALIZAÇÃO RODOVIÁRIA DO DNIT;
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D
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GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARUNA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DE JAGUARUNA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE JAGUARUNA

SUL CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA
ENGº LÉO CHARLES DA LUZ
RUA LUIZ COLLE, 357 - CENTRO - IÇARA / SC
CNPJ: 26.953.962 / 0001-59

1 UNI

CONTRATANTE:RESPONSÁVEL TÉCNICO:

NATHAN RICARDO LUIZ
ENG.CIVIL - CREA/SC: 174738-0

ESCALA: DATA: FOLHA:

CONTEÚDO:DESCRIÇÃO:

JULHO 2021
ÁREA TOTAL: 1895,68 m²

1/750 04/04

PROJETO DE SINALIZAÇÃO
RESULMO E DETALHES DE SINALIZAÇÃO 
HORIZONTAL E VERTICAL

A-2a

A-2b

FUNDO AMARELO
ORLA PRETA
SÍMBOLO PRETO

FUNDO AMARELO
ORLA PRETA
SÍMBOLO PRETO

0,60 x 0,60

0,60 x 0,60

MODELO Cód. PINTURAS DIMEN QUANT.

PLACAS DE ADVERTÊNCIA

CONJUNTO

Plaquetas, 
parafusos, porcas e 
arruelas de latão
0 4,0 x 5,0 cm Aço Galvanizado

BLOCO DE CONCRETO MAGRO

DE SECÇÃO QUADRADA

L
5

L .
L .

6

SUPORTE N° I = (S-I)
Aleta de aço galvanizado 

soldada OBS: 
Dimensões em Cm.

5 5

3
5

0

30

5
1

0
6

0

7
0

3
5

5
0

6
0

5
 1

0

30

5 5

3
0

0

DETALHE DE SINALIZAÇÃO VERTICAL

L - 
Var.

PLACA DE 
SINALIZAÇÃO

CONJUNTO - PLAQUETAS, 
PARAFUSOS, CONJUNTO - PLAQUETAS, 
PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS

ESPECIFICAÇÕES:- MATERIAL: Aço Carbono 
1010/1020 - TRATAMENTO: Zincagem por imersão com 
espessura mínima da camada de zinco de 50M.

A - 
B - 50mm
40mm

C - 
e -  17mm
3mm

L - 
Var.

A

B

C C

SUPORTE N° I = (S-I)

PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA  RODOVIÁRIA
LÉO VAMBOMMEL  - ANITÁPOLIS /SC

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE ANITÁPOLIS

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

MUNICÍPIO DE ANITÁPOLIS
CNPJ: 82.892.332/0001-92
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PLANTA DE LOCALIZAÇÃO DOS MATERIAIS

6. OBRAS COMPLEMENTARES



GOVERNO MUNICIPAL DE JAGUARUNA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DE JAGUARUNA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE JAGUARUNA

SUL CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA

ENGº LÉO CHARLES DA LUZ
RUA LUIZ COLLE, 357 - CENTRO - IÇARA / SC
CNPJ: 26.953.962 / 0001-59

PORTEIRA MATA - BURRO

OBS.: TODAS AS PEÇAS
            DE MADEIRA, SERÃO
            PINTADAS EM CARBOLINIUM.

INCLINAÇÃO A SER 
OBSERVADA NA MONTAGEM
DA PORTEIRA.

3"x4".

6"x1".8"x3".

ESTICADORES

SUPORTESSUPORTES

ESTICADORES

DETALHE A

BALANCIM DE AÇO GALVANIZADO Nº10
CONSUMO = 0,0407 kg/m (CADA 1,5m) 

A A' B B'

MOURÃO ESTICADOR
CADA 60,00M

DETALHE A

DETALHE B
MOURÃO SUPORTE

CADA 3,00M

DETALHE B

Ø 3/16" CA-60 C/30
Ø 6,3mm CA-50

Ø 3/16" CA-50
ARAME Nº14 C/30

CORTE BB'

CORTE AA'

PROJETO DE CERCAS

CERCAS - DETALHES

CONTRATANTE:RESPONSÁVEL TÉCNICO:

NATHAN RICARDO LUIZ
ENG.CIVIL - CREA/SC: 174738-0

ÁREA TOTAL: ESCALA: DATA: FOLHA:

CONTEÚDO:DESCRIÇÃO:

JULHO 20211895,68 m² S/ ESCALA 01/01

SERVIÇOS COMPLEMENTARES
DETALHAMENTO CERCA

PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA  RODOVIÁRIA
LÉO VAMBOMMEL  - ANITÁPOLIS /SC

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE ANITÁPOLIS

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

MUNICÍPIO DE ANITÁPOLIS
CNPJ: 82.892.332/0001-92

AutoCAD SHX Text
NOTAS:

AutoCAD SHX Text
1- UNIDADE DE MEDIDAS METRO (m), EXCETO ONDE INDICADO;

AutoCAD SHX Text
2- TODA A SINALIZÇÃO HORIZONTAL CUJA COR NÃO ESTIVER ESPECIFICADA DEVERÁ SER PINTADA NA COR BRANCA;

AutoCAD SHX Text
3- PINTURA DEFINITIVA: TINTA ACRÍLICA À BASE DE ÁGUA

AutoCAD SHX Text
4- NENHUM TRECHO COM EXTENSÃO SUPERIOR A 1km PODERÁ SER LIBERADO AO TRÁFEGO SEM     RECEBER A PINTURA  DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL PROVISÓRIA E/OU INTERMEDIÁRIA;

AutoCAD SHX Text
5- AS TACHAS DEVERÃO SER DE MATERIAL DURÁVEL, TER PINOS DE FIXAÇÃO COM PARAFUSOS DE     AÇO COM ROSCA COMPLETA E COLADA AO PAVIMENTO. DEVERÃO TER CATADRIÓPTICOS COM    ELEMENTO REFLETIVO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO DA
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ABNT-NBR 14.636;
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6- O PROJETO FOI ELABORADO SEGUNDO AS NORMAS E RECOMENDAÇÕES PREVISTAS NO MANUAL DE     SINALIZAÇÃO RODOVIÁRIA DO DNIT;
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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo
Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR
0 MUNICÍPIO DE ANITÁPOLIS

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
05-21 (N DES.) LOTE ÚNICO 21,53% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

↓

267.861,61 
1. SINAPI SERVIÇOS PRELIMINARES - - BDI 1 - 1.105,09 RA
1.1. SINAPI PLACA DE OBRA - - BDI 1 - 1.105,09 RA

1.1.1. PRÓPRIA NES-01 PLACA DE OBRA - N.22, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125 M, FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO M2 2,25                 404,14 BDI 1 491,15 1.105,09 RA

2. SINAPI TERRAPLENAGEM - - BDI 1 - 3.241,83 RA
2.1. SINAPI ESCAVAÇÃO - - BDI 1 - 3.241,83 RA

2.1.1. SINAPI 101237

ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE 
INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM 
SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 
M³ / 111HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 4 
KM E VELOCIDADE MÉDIA 22KM/H. AF_05/2020

M3 149,60                   15,26 BDI 1 18,55 2.775,08 RA

2.1.2. SINAPI 93590
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 
M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 598,40                     0,64 BDI 1 0,78 466,75 RA

3. SINAPI DRENAGEM - - BDI 1 - 15.547,67 RA
3.1. SINAPI GALERIAS E TUBULAÇÕES - - BDI 1 - 15.547,67 RA

3.1.1. SINAPI 90107

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 
1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA 
COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE 
DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA MENOR 
QUE 0,8 M, EM SOLO DE1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

M3 39,60                     5,53 BDI 1 6,72 266,11 RA

3.1.2. SINAPI 101623 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM 
CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 M3 1,65                 178,99 BDI 1 217,53 358,92 RA

3.1.3. SINAPI 95565

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

M 33,00                   96,30 BDI 1 117,03 3.861,99 RA

3.1.4. SINAPI 92210

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 
DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO 
NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 
AF_12/2015

M 9,00                 113,26 BDI 1 137,64 1.238,76 RA

3.1.5. PRÓPRIA NES-03 BOCA DE LOBO SIMPLES COM BLOCOS DE CONCRETO MACIÇO, TAMPA 
DE CONCRETO UN 6,00                 800,90 BDI 1 973,33 5.839,98 RA

3.1.6. SINAPI 73856/1 BOCA DE BSTC D=40CM UN 3,00                 948,21 BDI 1 1.152,36 3.457,08 RA

LOTE ÚNICO

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0 RUA LÉO VAMBOMMEL

FLORIANOPOLIS MUNICÍPIO DE ANITÁPOLIS
LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

RE
CU

RS
O
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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo
Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR
0 MUNICÍPIO DE ANITÁPOLIS

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
05-21 (N DES.) LOTE ÚNICO 21,53% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

↓

267.861,61 LOTE ÚNICO

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0 RUA LÉO VAMBOMMEL

FLORIANOPOLIS MUNICÍPIO DE ANITÁPOLIS
LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF
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O

3.1.7. SINAPI 93368

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

M3 27,71                   13,02 BDI 1 15,82 438,37 RA

3.1.8. SINAPI 93590
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 
M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 110,84                     0,64 BDI 1 0,78 86,46 RA

4. SINAPI PAVIMENTAÇÃO - - BDI 1 - 244.836,61 RA
4.1. SINAPI PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS SEXTAVADA DE CONCRETO - - BDI 1 - 137.785,96 RA

4.1.1. SINAPI 100576 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 M2 1.110,13                     1,66 BDI 1 2,02 2.242,46 RA

4.1.2. SINAPI 96400
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA 
PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO - EXCLUSIVE CARGA E 
TRANSPORTE. AF_11/2019

M3 160,66                 103,52 BDI 1 125,81 20.212,63 RA

4.1.3. SINAPI 93593
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 
M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 11.872,77                     0,57 BDI 1 0,69 8.192,21 RA

4.1.4. SINAPI 96396
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA 
PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E 
TRANSPORTE. AF_11/2019

M3 101,52                 115,83 BDI 1 140,77 14.290,97 RA

4.1.5. SINAPI 93593
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 
M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 7.502,33                     0,57 BDI 1 0,69 5.176,61 RA

4.1.6. SINAPI 92394 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 M2 1.110,13                   56,23 BDI 1 68,34 75.866,28 RA

4.1.7. SINAPI 94273

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

M 248,00                   39,17 BDI 1 47,60 11.804,80 RA

4.2. SINAPI CALÇADA/PASSEIO - - BDI 1 - 107.050,65 RA
4.2.1. PRÓPRIA NES-04 DEMOLIÇÃO DE CALÇADA EXISTENTE,  INCLUSIVE ESPALHAMENTO M3 20,21                 117,81 BDI 1 143,17 2.893,47 RA

4.2.2. SINAPI 94993
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016

M2 575,30                   82,08 BDI 1 99,75 57.386,18 RA

PMv3.0.4 2 / 4



I

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo
Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR
0 MUNICÍPIO DE ANITÁPOLIS

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
05-21 (N DES.) LOTE ÚNICO 21,53% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

↓

267.861,61 LOTE ÚNICO

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0 RUA LÉO VAMBOMMEL

FLORIANOPOLIS MUNICÍPIO DE ANITÁPOLIS
LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF
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4.2.3. SINAPI 94273

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

M 531,00                   39,17 BDI 1 47,60 25.275,60 RA

4.2.4. PRÓPRIA NES-02 ASSENTAMENTO DE PISO PODOTATIL, DIRECIONAL OU ALERTA, 
ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA M2    248,00                   16,09 BDI 1 19,55 4.848,40 RA

4.2.5. SINAPI-I 36178 PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* 
CM UN    1.550,00                     8,84 BDI 1 10,74 16.647,00 RA

5. SINAPI SINALIZAÇÃO - - BDI 1 - 2.931,39 RA
5.1. SINAPI SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL - - BDI 1 - 2.931,39 RA

5.1.1. SINAPI 72947
SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE 
RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO - AMARELA - AZUL - 
BRANCA

M2 73,25                   13,44 BDI 1 16,33 1.196,17 RA

5.1.2. SINAPI 102498 PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). 
AF_05/2021 M2 286,20                     1,31 BDI 1 1,59 455,06 RA

5.1.3. SICRO 5213464 FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO, 
LADO DE 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI UN 2,00                 200,16 BDI 1 243,25 486,50 RA

5.1.4. SICRO 5213863 FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO 
GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA - LADO DE 0,60 M UN 2,00                 326,53 BDI 1 396,83 793,66 RA

6. SINAPI SERVIÇOS COMPLEMENTARES - - BDI 1 - 199,02 RA
6.1. SINAPI 101188 SERVIÇOS COMPLEMENTARES - -                     5,28 BDI 1 - 199,02 RA

6.1.1. SINAPI 101188
RECOMPOSIÇÃO PARCIAL DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250, 
FIXADO EM CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_05/2020

M 31,00                     5,28 BDI 1 6,42 199,02 RA

Encargos sociais:

Observações:

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.

PMv3.0.4 3 / 4



I

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo
Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR
0 MUNICÍPIO DE ANITÁPOLIS

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
05-21 (N DES.) LOTE ÚNICO 21,53% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

↓

267.861,61 LOTE ÚNICO
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Local Responsável Técnico
Nome: NATHAN RICARDO LUIZ
CREA/CAU: CREA/SC - 174738-0

Data ART/RRT: 0
segunda-feira, 26 de julho de 2021

MUNICÍPIO DE ANITÁPOLIS

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

PMv3.0.4 4 / 4



I

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

04/18 05/18 06/18 07/18 08/18 09/18 10/18 11/18 12/18 01/19 02/19 03/19
1. SERVIÇOS PRELIMINARES  1.105,09 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. PLACA DE OBRA  1.105,09 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2. TERRAPLENAGEM  3.241,83 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.1. ESCAVAÇÃO  3.241,83 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3. DRENAGEM  15.547,67 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3.1. GALERIAS E TUBULAÇÕES  15.547,67 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

4. PAVIMENTAÇÃO  244.836,61 % Período: 40,23% 59,77% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

4.1. PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS SEXTAVADA  137.785,96 % Período: 71,49% 28,51% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

4.2. CALÇADA/PASSEIO  107.050,65 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

5. SINALIZAÇÃO  2.931,39 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

5.1. SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL  2.931,39 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

6. SERVIÇOS COMPLEMENTARES  199,02 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

6.1. SERVIÇOS COMPLEMENTARES  199,02 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 44,20% 55,80% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 118.391,47 149.470,14 - - - - - - - - - - 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 118.391,47 149.470,14 - - - - - - - - - - 
%: 44,20% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 
Acumulado: Contrapartida: 118.391,47 267.861,61 267.861,61 267.861,61 267.861,61 267.861,61 267.861,61 267.861,61 267.861,61 267.861,61 267.861,61 267.861,61 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 118.391,47 267.861,61 267.861,61 267.861,61 267.861,61 267.861,61 267.861,61 267.861,61 267.861,61 267.861,61 267.861,61 267.861,61 

Local Responsável Técnico
Nome: NATHAN RICARDO LUIZ
CREA/CAU: CREA/SC - 174738-0

Data ART/RRT: 

0

Total:    R$ 267.861,61

Item Descrição

segunda-feira, 26 de julho de 2021

Grau de Sigilo
#PUBLICO

LOTE ÚNICO

 Valor (R$) Parcelas:

MUNICÍPIO DE ANITÁPOLIS RUA LÉO VAMBOMMEL

MUNICÍPIO DE ANITÁPOLIS
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Quadro de Composição do BDI

AC 3,90%
SG 0,35%
R 0,60%

DF 1,10%
L 7,25%

CP 3,45%
ISS 3,00%

CPRB 0,00%
BDI PAD 21,53%
BDI DES 21,53%

Observações:

Data

Nome: NATHAN RICARDO LUIZ
CREA/CAU: CREA/SC - 174738-0

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.

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

BDI =

Responsável Técnico

MUNICÍPIO DE ANITÁPOLIS quarta-feira, 14 de julho de 2021
Local

(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)
 ‐ 1

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)

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

Tributos (ISS, variável de acordo com o município)

BDI 1

TIPO DE OBRA

Risco

Administração Central
Seguro e Garantia

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

Itens Siglas % 
Adotado

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): 3,00%

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

RUA LÉO VAMBOMMEL / LOTE ÚNICO

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: 100,00%

0 0 MUNICÍPIO DE ANITÁPOLIS

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR
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Quadro de Composição do BDI

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): 3,00%

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

RUA LÉO VAMBOMMEL / LOTE ÚNICO

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: 100,00%

0 0 MUNICÍPIO DE ANITÁPOLIS

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR

ART/RRT: 0
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CUSTO UNIT CUSTO UNIT

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC. DESONERADO NÃO DESONER.

PRÓPRIA NES‐01 PLACA DE OBRA ‐ N.22, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125 M, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 0,00 404,14

SINAPI‐I 4417
SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO ‐  BRUTA M      1 0,00 6,91

SINAPI‐I 20209 CAIBRO APARELHADO  *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO M      4 0,00 25,92

SINAPI‐I 4813
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 
X 1,125* M M2     1 0,00 225,00

SINAPI‐I 5075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG     0,11 0,00 19,02
SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 0,00 28,19
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2 0,00 17,61

SINAPI 94962
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 
BRITA 1) ‐ PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 0,01 0,00 305,14

PRÓPRIA NES‐02 ASSENTAMENTO DE PISO PODOTATIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA M2     0,00 16,09

SINAPI‐I 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II‐32 KG     0,167 0,00 0,61
SINAPI‐I 37595 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III KG     1,231 0,00 1,38
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,437 0,00 23,98
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,218 0,00 17,61

PRÓPRIA NES‐03 BOCA DE LOBO SIMPLES COM BLOCOS DE CONCRETO MACIÇO, TAMPA DE CONCRETO UN 0,00 800,90

SINAPI 97735 APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018 M3 0,063 0,00 2.225,98
SINAPI‐I 674 BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO CELULAR AUTOCLAVADO 10 X 30 X 60 CM (E X A X C) M2     6,279 0,00 54,84
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,4667 0,00 23,98
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,081 0,00 17,61
SINAPI 88628 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 M3 0,1516 0,00 446,29
SINAPI 101616 AF_08/2020 M2 0,78 0,00 5,31

PRÓPRIA NES‐04 DEMOLIÇÃO DE CALÇADA EXISTENTE,  INCLUSIVE ESPALHAMENTO M3 0,00 117,81

SINAPI 5795
MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR ‐ CHP DIURNO. 
AF_07/2016 CHP 1,5562 0,00 21,94

SINAPI 5952
MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR ‐ CHI DIURNO. 
AF_07/2016 CHI 0,4411 0,00 20,57

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3551 0,00 23,98
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,753 0,00 17,61

Data

COMPOSIÇÕES

07/07/2021
Responsável Técnico:

CREA/CAU:
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ESTADO DE SANTA CATARINA 
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ANEXO II 
 
 

TOMADA DE PREÇOS Nº 040/2021 
 

 
MODELO DE COMPROVAÇÃO DE AQUISIÇÃO DO EDITAL E DE CONHECIMENTO 
DAS ESPECIFICAÇÕES E NORMAS PERTINENTES À PERFEITA EXECUÇÃO DA 
OBRA 
 
 

ATESTADO  
 
 
.  
OBJETO: A presente Tomada de Preços tem por objeto a contratação de empresa do 
ramo para execução da 1ª Etapa da pavimentação, construção e reconstrução de 
calçadas da Rua Léo Vambommel (acesso à Cachoeira da Usina), no município de 
Anitápolis/SC, com lajotas sextavadas de concreto, drenagem, passeio, 
estacionamento e sinalização, incluindo materiais e mão de obra, de acordo com 
Memorial Descritivo e Especificações dos Projetos e demais Anexos. 
 
 
 

 
Eu, ______________________, ATESTO, para os devidos fins da Licitação referente à 
Tomada de Preços – Edital nº 040/2021, 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 040/2021, do Município de Anitápolis/SC.    
 

 
................................. 
(Local e data) 
 
 
 

________________________________________________ 
(nome) 
CPF  
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ANEXO III 
 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO 
 

Tomada de Preços 040/2021 
 
......................................................................., 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)  
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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 040/2021, Processo de Licitação nº 040/2021.  

 
 
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 040/2021, 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 
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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 040/2021, Processo de Licitação nº 040/2021.  

 
 

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 
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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 040/2021, Processo de Licitação nº 040/2021.  

 
 
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 040/2021, 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 
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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 040/2021, Processo de Licitação nº 040/2021.  
 

 
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. 
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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 040/2021, Processo de Licitação nº 040/2021.  
 
 
Prezados Senhores,  
 
a) Pela presente submetemos à apreciação de V. S.as a nossa proposta para execução 
da 1ª Etapa da pavimentação, construção e reconstrução de calçadas da Rua Léo 
Vambommel (acesso à Cachoeira da Usina), no município de Anitápolis/SC, com 
lajotas sextavadas de concreto, drenagem, passeio, estacionamento e sinalização, 
incluindo materiais e mão de obra, de acordo com Memorial Descritivo e 
Especificações dos Projetos e demais Anexos, objeto do Edital de Tomada de Preços 
nº 040/2021, 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, 
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; 
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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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ANEXO IX 

 
TOMADA DE PREÇOS Nº 040/2021 

 
 

MINUTA DO CONTRATO 
 
CONTRATO para execução da 1ª Etapa da pavimentação, construção e 
reconstrução de calçadas da Rua Léo Vambommel (acesso à Cachoeira da 
Usina), no município de Anitápolis/SC, com lajotas sextavadas de concreto, 
drenagem, passeio, estacionamento e sinalização, incluindo materiais e mão de 
obra, de acordo com Memorial Descritivo e Especificações dos Projetos e demais 
Anexos. 
 
 
 
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 Prefeita 
Municipal, Sra. SOLANGE BACK, brasileira, residente e domiciliada em Anitápolis - SC, 
portadora do Cadastro de Pessoas Físicas sob o nº 790.161.709-87, 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. A presente Tomada de Preços tem por objeto a contratação de empresa do ramo 
para Execução da 1ª Etapa da pavimentação, construção e reconstrução de calçadas 
da Rua Léo Vambommel (acesso à Cachoeira da Usina), no município de 
Anitápolis/SC, com lajotas sextavadas de concreto, drenagem, passeio, 
estacionamento e sinalização, incluindo materiais e mão de obra, de acordo com 
Memorial Descritivo e Especificações dos Projetos e demais Anexos. 
 
1.2. A Execução do objeto deverá obedecer rigorosamente às especificações técnicas 
dos Projetos e do Memorial Descritivo que integram o Edital de Tomada de Preços a 
que corresponde este contrato. 
 
2 - DOCUMENTOS INTEGRANTES: 
 
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 040/2021; 
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b) Proposta da CONTRATADA; 
c) Projetos; 
d) Memorial Descritivo;  
e) Plantas. 
 
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. A inobservância do prazo estipulado neste Contrato, ocasionará a aplicação das 
penalidades previstas neste mesmo instrumento. 
 
3.5. DE INÍCIO: As obras contratadas deverão ser iniciadas, no máximo, dentro de 05 
(cinco) dias úteis após data de expedição da Ordem de Serviço.  
 
3.6. 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.  
 
3.7. 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.  
 
3.8. 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”.  
 
3.9. 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, no mínimo 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.  
 
3.10. As prorrogações autorizadas e devidamente justificadas serão anotadas e 
expedidas por escrito pelo órgão competente do Município. 
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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 da seguinte 
dotação orçamentária: 
 

12.002.1.040.4.4.90.0.1.79/78 
 
 
5 - DO BOLETIM DE MEDIÇÃO:  
 
5.1. As medições parciais cumulativas, ou medição final dos serviços executados, 
serão procedidas, obedecido o cronograma físico e financeiro apresentado, de acordo 
com trâmites da Administração Municipal, de forma que: 

 
I- Entre duas medições não poderão decorrer menos de 15 (quinze) dias, exceto 
a inicial e final que poderão abranger períodos inferiores a 15 (quinze) dias. 

 
II - Os serviços serão aferidos e a data de medição será conforme cronograma 
físico financeiro e de acordo com o aceite do fiscal da obra e/ou contrato, 
observando-se os prazos previstos no inciso anterior. 
 
III – As medições dos serviços serão obrigatoriamente assinadas com 
identificação pelo Fiscal do Contratante e do Supervisor, quando houver, e pelo 
Responsável Técnico da Contratada. 

 
 5.2. Para efeito de boletim de medição, serão consideradas as quantidades 
efetivamente executadas. A Planilha de medição deverá ser elaborada pela Contratada 
e validada/aprovada pela Contratante, mediante carta dirigida ao Fiscal do Município, 
sendo que o mesmo terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis para analisá-los e aprová-los.  

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

5.2.2. Caso o 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.  
 

5.2.3. A aprovação do boletim de medição se dará com o “CERTIFICO” do Fiscal 
da obra na nota fiscal/fatura devidamente assinado, datado e com aposição do 
respectivo carimbo funcional.  
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5.3. 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 
PORTARIA N° 413/SEF – 13/10/2021, Processo SGPe SEF 00003709/2021. 
 
6 - FORMA DE PAGAMENTO: 
 
6.1. Obedecido o Cronograma Físico-Financeiro, os pagamentos serão efetuados 
em parcelas, de acordo com as medições realizadas e da liberação de recursos 
da SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA do Estado de Santa Catarina, a título 
de Transferência Especial, conforme PORTARIA N° 413/SEF – 13/10/2021, 
Processo SGPe SEF 00003709/2021 – (Publicado no Diário Oficial –SC – N° 
21.625, pag. 36). 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. 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. 

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

 
6.3. 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.  

 
6.4. 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.  
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6.5. 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.  

 
6.6. Não será permitido o faturamento de terceiros. 
 
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.  
 
 
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 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 
nenhuma hipótese, a alegação de ignorância defeito ou insuficiência de tais 
documentos. 
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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 as etapas 
integralmente finalizadas de acordo com o cronograma físico e financeiro, 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 pelo prazo de 05 (cinco) anos, 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. 
 
11.2. 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. 
 
11.3. A CONTRATADA fica obrigada, pelo período de cinco (05) anos 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. 
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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 
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 
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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;  

 
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;  

 
12.3.3. 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 
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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 Prefeita Municipal.  
 
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 
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, 



 
 

 

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

 

 

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 os 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.  

 
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 íntegra 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. 
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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; 
 
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. Entregar cópia de todos os laudos de materiais utilizados na obra, a serem 
realizados conforme define a NBR e/ou legislação correlata. 
 
15.19. 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. 
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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: 
 
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 
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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 – DO FORO: 
 
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.  
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