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EDITAL DE LICITAÇÃO POR CONCORRÊNCIA PÚBLICA SRP Nº 04/2018. 

1. PREÂMBULO: 

Processo Administrativo nº 16703/2017. 

Edital da licitação por Concorrência Pública n° 04/2018 do tipo menor preço global, de acordo com a 

Lei 8.666/93 e suas alterações, Lei Complementar Federal 123/2006 e suas alterações Lei 

Complementar 147/2014, Lei Municipal 1.546/09, cujas documentações e propostas serão recebidas e 

abertas em 04/05/2018, às 10:30h, na sala da Comissão Permanente de Licitação, na Avenida John 

Kennedy nº 120 – Centro – Araruama – RJ, conforme as condições a seguir especificadas. 

2. OBJETO: 

2.1- A presente licitação tem por objeto o Registro de Preços para “Contratação de empresa  de 

engenharia para execução de serviços de manutenção, restauração, pavimentação e conservação de 

áreas de lazer, bem como a manutenção preventiva e corretiva, drenagem e urbanização nas vias e 

áreas públicas no Município de Araruama/RJ, incluindo o fornecimento de materiais, equipamentos e 

mão de obra”, conforme proposta, composta de planilha orçamentária e cronograma físico financeiro, 

todos em forma de anexo. 

2.2- O Município de Araruama não se obriga a realizar os serviços dos itens relacionados dos 

licitantes vencedores, nem nas quantidades indicadas no TERMO DE REFERÊNCIA- 

ANEXO I, podendo até realizar licitação específica para aquisição de um ou de mais itens, 

hipótese em que, em igualdade de condições, o beneficiário do registro terá preferência, 

respeitada a legislação relativa às licitações. 

2.3. SECRETARIA REQUISITANTE: Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Serviços 

Públicos. 

2.4. DO PRAZO DA EXECUÇÃO: De forma contínua pelo período de 12 (doze) meses, contados da 

data da publicação da ata. 

2.5. DATA E HORA DA ABERTURA: 04 de Maio 2018, às 10:30 hrs. 

2.6. LOCAL DA ABERTURA: Na sala da Comissão Permanente de Licitação, na Avenida John 

Kennedy nº 120- Centro – Araruama – RJ. 

3. DOS VALORES ESTIMADOS E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: 

3.1. Valor global estimado de R$ 7.897,607,16 (Sete milhões oitocentos e noventa e sete mil, 

seiscentos e sete reais e dezesseis centavos). 

 
3.2. As despesas necessárias ao atendimento decorrente da presente Licitação correrão à conta de 

recurso do Próprio dotação orçamentária: 
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 programa de trabalho n.º 15.451.0020.1012 e elemento de despesa 4.4.90.51.00.00   

 

3.3 O orçamento estimado pelo Município de Araruama, conforme anexos que seguem o presente 

Edital, considera de forma presumida que haverá desoneração da folha de pagamentos, a fim de 

compatibilizar o procedimento licitatório às diretrizes da Lei 12.844/2013, que alterou os artigos 7º, 8º, 

9º e o anexo I da Lei 12.546/2011, assim como, o art. 14 da Lei 11.774/2008. Sendo assim, as 

empresas participantes ficam cientes do regime de desoneração que substitui a contribuição 

previdenciária patronal de 20% sobre o total da folha de pagamento, pela contribuição previdenciária 

de 2% sobre a receita bruta. 

 

3.4 A empresa vencedora do certame deverá apresentar Declaração informando qual o CNAE 

(Classificação Nacional de Atividades Econômicas) que representa a atividade de maior receita da 

empresa, para verificação do enquadramento nos grupos da CNAE 2.0 sujeitos à desoneração prevista 

pela Lei 12.844/2013. 

4 - DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

4.1 - O registro de preços será formalizado por intermédio da ATA DE REGISTRO DE 

PREÇOS ANEXO IV, nas condições previstas neste edital.    

 

5 - DO CONTROLE  E ALTERAÇÃO DE PREÇOS 
5.1 - Durante a sua vigência, os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, exceto nas 

hipóteses, devidamente comprovadas, de quebra de equilíbrio econômico-financeiro, situação 

prevista na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei nº 8.666/93 e alterações ou de redução dos 

preços praticados no mercado. 
 

6. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO: 

6.1. Poderão participar desta Licitação os interessados pertencentes ao ramo de atividade relacionado 

ao objeto da licitação, conforme disposto nos respectivos atos constitutivos, e que atenderem a todas 

as exigências contidas neste Edital e seus anexos. 

6.2 Não serão admitidas na Concorrência as empresas: 

 

6.2.1 Suspensas do direito de licitar no prazo e nas condições do impedimento e as declaradas no 

prazo e nas condições do impedimento; 

 

6.2.2 Declaradas inidôneas pela administração direta ou indireta Federal, Estadual ou Municipal; 

 

6.2.3 Reunidas em consórcio; 

 

6.3 Não será permitida a participação na Licitação de mais de uma empresa sob o controle de um 

mesmo grupo de pessoas, físicas ou jurídicas; 

 

6.4 Não será admitida à licitação, a empresa que tenha em seu quadro de pessoal, servidores, 

empregados públicos ou dirigentes do Município de Araruama, ou empregado que tenha sido, nos 

últimos 180 (cento e oitenta) dias, ocupante de cargo, emprego ou função no Município; empresa que 
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tenha tomado parte na elaboração do projeto, ou que possua, em seu quadro técnico, profissional que 

participou da elaboração do projeto como autor ou colaborador, conforme disposto no artigo 9º da Lei 

8.666/93; 

 

7. DO REAJUSTAMENTO: 

7.1. Os preços que vierem a ser pactuados em decorrência desta licitação, será fixo e irreajustável até a 

data do término de execução dos serviços, salvo na hipótese de acréscimo ou supressão ao objeto 

contratual, o qual poderá ser reajustado somente em suas parcelas remanescentes, obedecendo aos 

índices da EMOP, correspondente às planilhas orçamentárias e tendo como data base a data da 

apresentação da proposta da Licitante.  

8. COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO: 

8.1. A licitação de que trata o presente Edital será julgada pela Comissão Permanente de Licitação. 

8.2. Caberá a Comissão Permanente de Licitação receber, examinar e julgar todos os documentos e 

procedimentos relativos á Licitação. 

8.3. A Comissão Permanente de Licitação poderá ser assessorada tecnicamente, cabendo aos 

assessores emitir pareceres quando solicitados pela Comissão. 

9. DO CREDENCIAMENTO: 

 

9.1. As empreses poderão ser representadas pelo seu representante legal, munido do original e de cópia 

da sua carteira de identidade ou de outra equivalente, e do documento credencial que lhe de poderes 

para juntar e apresentar documentos, apresentar propostas, assinar atos e termos, requerer e deliberar, 

apresentar recursos, renunciar a direitos, inclusive recursos, e tudo o mais que se fizer necessário de 

acordo com o edital. A assinatura do responsável na Carta de Credenciamento deverá estar com a 

firma reconhecida em cartório. A não apresentação do credenciamento de representante ou a falta de 

reconhecimento de firma em cartório não será motivo de inabilitação da Licitante que, neste caso 

ficará apenas impedida de se manifestar durante os trabalhos.  

9.1.1. A documentação mencionada acima deverá ser entregue ao presidente fora de qualquer 

envelope, antes do início da sessão.  

 

9.1.2. Entende-se por documento credencial:  

 

a) estatuto/contrato social, quando a pessoa credenciada for sócia, proprietária, dirigente ou 

assemelhada da empresa licitante, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos 

e assumir obrigações em decorrência de tal investidura;  

 

b) procuração ou carta de credenciamento (Anexo VII) assinada pelo responsável da licitante 

com firma reconhecida por autenticidade em cartório da licitante, com poderes para que a 

pessoa credenciada possa manifestar-se em seu nome em qualquer fase desta licitação, 

juntamente com estatuto/contrato social, identificando/qualificando a pessoa que assina o 

documento.  
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9.2. As sociedades anônimas deverão apresentar cópia da ata da assembleia geral ou da reunião do 

conselho de administração atinente à eleição e ao mandato dos atuais administradores, que deverá 

evidenciar o devido registro na junta comercial pertinente ou a publicação prevista na Lei nº 6.404/76 

e suas alterações.  

 

9.3. As licitantes poderão apresentar mais de um representante ou procurador, ressalvada ao presidente 

a faculdade de limitar esse número a um, se considerar indispensável ao bom andamento das sessões 

públicas.  

 

9.4. É vedado a um mesmo procurador ou representante legal ou credenciado representar mais de um 

licitante, sob pena de afastamento do procedimento licitatório das licitantes envolvidas.  

 

9.5. Serão aceitas propostas encaminhadas por meros portadores que não estejam munidos dos 

documentos de credenciamento. A ausência desta documentação implicará impossibilidade da perda 

do direito de manifestar intenção de recorrer das decisões do presidente da Comissão de Licitação, 

ficando o representante da licitante impedido de se manifestar durante os trabalhos. 

 

9.6. Microempresas e empresas de pequeno porte 
 

9.6.1. As microempresas e empresas de pequeno porte, para utilizarem as prerrogativas 

estabelecidas na Lei Complementar  nº 123/2006 e suas alterações Lei Complementar 147/2014, 

deverão apresentar, fora dos envelopes, 

declaração de que ostentam essa condição e de que não se enquadram em nenhum dos casos 

enumerados no §4º do art. 3º da referida Lei (ANEXO XI). 

 

9.7. Os documentos apresentados para o credenciamento deverão estar em plena 

validade e poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia 

autenticada por cartório competente ou por servidor da Administração ou publicação 

em órgão da imprensa oficial. A exibição do documento original ao Presidente da 

Comissão de Licitação, ou a qualquer membros da equipe de apoio dispensa a 

autenticação em cartório, desde que seja realizada em até 01 dia útil anterior a data do 

certame, sob pena de descredenciamento. 
 

10. ENTREGA DOS ENVELOPES: 

 

10.1. Os documentos e propostas de cada Licitante serão entregues à Comissão Permanente de 

Licitação, em envelopes “A” e “B” devidamente lacrados por representante(s) do(s) Licitante(s) 

munido(s) de instrumentos de credenciamento, conforme modelo, em data, hora e local estabelecidos 

neste Edital. 

 

10.2.  Envelope de Habilitação. 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA 

ENVELOPE Nº A - HABILITAÇÃO – CONCORRÊNCIA PÚBLICA SRP Nº 04/2018 

DATA: 04/05/2018; às 10:30h 

(RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA) 
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10.3. Envelope de Proposta. 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA 

ENVELOPE Nº B – PROPOSTA DE PREÇO – CONCORRÊNCIA PÚBLICA SRP Nº 04/2018 

DATA: 04/05/2018; às 10:30h 

(RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA) 

 

10.4. Após a entrega dos envelopes, a Comissão Permanente de Licitação não aceitará, em nenhuma 

hipótese, a substituição ou anexação de qualquer novo documento por parte das Licitantes. 

11. DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO: 

11.1. Os documentos de habilitação, contidos no envelope “A”, deverão obedecer às disposições a 

seguir estabelecidas: 

11.1.1. Na parte externa desse envelope, deverá constar a inscrição conforme item 10.2. 

11.1.2. Os documentos apresentados para o credenciamento deverão estar em plena validade e 

poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório 

competente ou por servidor da Administração ou publicação em órgão da imprensa oficial. A exibição 

do documento original ao Presidente da Comissão de Licitação, ou a qualquer membros da 

equipe de apoio dispensa a autenticação em cartório, desde que seja realizada em até 01 dia útil 

anterior a data do certame, sob pena de descredenciamento. 
 

11.2. PROVA DE HABILITAÇÃO JURÍDICA: 

11.2.1. Cédula de identidade do(s) sócio(s); 

11.2.2. Registro comercial, no caso de empresa individual;  

11.2.3. Ato Constitutivo, estatuto ou contrato em vigor, devidamente registrado, em se tratando de 

sociedades comerciais e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de 

seus administradores; 

11.2.4. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria 

em exercício; 

11.2.5. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento 

expedido pelo órgão competente quando a atividade assim o exigir; 

11.2.6. Tratando-se de Micro e Pequena Empresa, a mesma deverá apresentar Declaração de Micro e 

Pequena Empresa visando se habilitar ao tratamento diferenciado e aos favorecimentos da Lei Federal 

Complementar 123/06 e suas alterações Lei Complementar 147/2014, conforme teor especificado no 

Anexo XI; 
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11.2.7. Declaração de atendimento ao Edital, com inexistência de Fatos Impeditivos ou Supervenientes 

de sua habilitação, conforme Anexo IV. 

11.3. PROVA DE REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 

11.3.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ). 

11.3.2. Comprovante de Inscrição no Cadastro de Contribuições Estadual ou Municipal, relativo ao 

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

presente licitação; 

 

11.3.3. Certidão Negativa de Débitos – CND ou Certidão Positiva com efeito de Negativa relativa à 

Seguridade Social (INSS);* 

 

11.3.4. Certificado de Regularidade de Situação perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – 

FGTS, expedido pela Caixa Econômica Federal – CEF; 

 

11.3.5. Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da 

União, expedida pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional em conjunto com a Secretaria da 

Receita Federal, comprovando a inexistência tanto de débitos inscritos quanto de não inscritos na 

Dívida Ativa da União, ou outra equivalente, tal como Certidão Positiva com Efeito de Negativa, na 

forma da lei;* 

 

11.3.6. Certidão de Regularidade de Tributos Estaduais (ICMS) expedida pela Secretaria de Estado de 

Fazenda ou Distrito Federal, e a Certidão da Dívida Ativa Estadual comprovando a inexistência de 

débitos inscritos, ou outra(s) equivalente(s), tal(tais) como Certidão(ões) positiva(s) com efeito de 

negativa(s), na forma da lei; 

 

11.3.7. Certidão de Regularidade de Tributos Municipais expedida pela Secretaria Municipal de 

Fazenda, ou outra equivalente, tal como certidão positiva com efeito de negativa, na forma da lei; 

 

11.3.8. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou Certidão Positiva com Efeito de 

Negativa; 

11.3.9. As datas de todas as certidões exigidas no item 09 deverão ser no máximo 90 (noventa) dias 

anteriores à data da Licitação, quando não indicado o prazo de sua validade. 

* ATENÇÃO: As certidões citadas nos itens 9.3.3 e 9.3.5 serão aceitas separadamente quando 

emitidas anteriormente à data da publicação da Portaria PGFN/RFB nº 1751/14, de 02 de outubro de 

2014, que determina, entre outros termos, que “A prova de regularidade fiscal perante a Fazenda 

Nacional será efetuada mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da 

Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a 

todos os créditos tributários federais e à Divida Ativa da União (DAU) por elas administrados.”. 

11.4. Microempresas e empresas de pequeno porte: 



Estado do Rio de Janeiro 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA 
Secretaria Municipal de Administração 
Comissão Permanente de Licitação 

 
 

_____________________________________________________________________________ 
Av. John Kennedy nº 120 – Centro – Araruama – RJ – CEP 21.970-000 – Tel. (22) 2665-2121 

www.araruama.rj.gov.br  7 
 

 

11.4.1. - No caso das Microempresas - ME e Empresas de Pequeno Porte - EPP, elas deverão 

apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo 

que esta apresente alguma restrição (art. 43 da LC nº. 123/06);  

11.4.2. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal exigida neste edital, será 

assegurado à microempresa ou empresa de pequeno porte adjudicatária deste certame o prazo de 5 

(cinco) dias úteis, contados do momento em que for declarada a vencedora, prorrogáveis por igual 

período, a critério da Administração, para a regularização da documentação, pagamento ou 

parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão 

negativa; 

 

11.4.3. A não regularização da documentação, no prazo previsto acima, implicará na decadência do 

direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81, da lei 8666/93, sendo facultado à 

Administração convocar os licitantes remanescentes na ordem de classificação, para assinatura do 

contrato, ou revogar a licitação. 

 

11.5. PROVA DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

11.5.1. Comprovação de registro ou inscrição no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia ou 

no Conselho de Arquitetura e Urbanismo da empresa e de seus responsáveis técnicos. 

11.5.2. Comprovação de aptidão da empresa ou de seu responsável técnico para desempenho de 

atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, 

que deverá ser feita através de atestado fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado 

averbado pelo CREA/CAU, que comprovem ter executado serviços relativos à execução de obra com 

características técnicas similares às do objeto da presente licitação, limitada esta exigência às parcelas 

de maior relevância, conforme inciso I do parágrafo 1º do artigo 30, da Lei Federal nº 8.666/93. São 

consideradas parcelas de maior relevância: 

- Pavimentação em concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ); 

- Revestimento de concreto betuminoso usinado a quente, em uma única camada com 5cm; 

- Confecção de meio-fio conjugado sarjeta “in loco”; 

- Pátio de concreto (calçada); 

- Fornecimento e assentamento de Tubo de concreto armado, classe CA-1, com diam.600mm; 

- Fornecimento e assentamento de Tubo de concreto armado, classe CA-1, com diam.800mm; 

- Escavação em material de 2º categoria (moledo ou rocha muito decomposta e/ou rocha decomposta), com 

equipamento de ar comprimido. 

- Escavação em material de 3º categoria (moledo ou rocha sã fraturada e/ou rocha viva), com equipamento de ar 

comprimido ou encunhamento. 

- Galeria técnica pré – fabricada em concreto armado. 

- Cobertura de canal pré – fabricado em concreto protendido e/ou armado. 
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- Esgotamento de vala medido pelo tempo de funcionamento e potência instalada, considerando a hora 

improdutiva. 

-  Montagem e desmontagem do conjunto de bombas. 

-  Cravação e retirada de uma ponteira filtrante. 

- Operação e manutenção do sistema, exclusive energia elétrica. 

 

11.5.3. Comprovação de disponibilidade de engenheiro com experiência comprovada em serviços 

dessa natureza e que integra o quadro permanente da empresa ou prestador de serviço, devidamente 

reconhecido pela entidade profissional competente, para supervisão dos serviços, de acordo com o 

inciso I do §1° art. 30 da Lei Federal 8.666/93.  
 

 

11.5.4. Declaração de compromisso de manutenção de responsável técnico, conforme modelo 

constante do Anexo IX. 
 

 
 

11.6. DA DECLARAÇÃO RELATIVA A TRABALHO DE MENORES 

 

11.6.1. Declaração firmada pela licitante nos termos do modelo que integra o ANEXO X deste edital, 

expressando não empregar menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e 

menores de dezesseis anos, salvo a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz, em cumprimento 

ao disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1988 e de acordo com o inciso V 

do art. 27 da Lei Federal nº 8.666/93, acrescido pela Lei Federal nº 9.854/99, regulamentada pelo 

Decreto nº 4.358/02. 

 

11.7. PROVA DE QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO – FINANCEIRA: 

11.7.1. Prova de Capital Social realizado, registrado na Junta Comercial, de no mínimo 10% (dez por 

cento) do valor estimado conforme item 3.1 deste edital. 

11.7.2. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e 

apresentados na forma da lei, incluindo cópias das folhas de abertura e encerramento do balanço, 

devidamente registrado pela Junta Comercial ou Cartório competente, que comprovem a boa situação 

financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser 

atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de três meses da data de apresentação da 

proposta. 

11.7.3. O balanço patrimonial de sociedades anônimas ou por ações deverá ter sido o publicado no 

Diário Oficial. 

11.7.4. O balanço patrimonial das demais empresas deverá ser transcrito no livro diário, acompanhado 

de seus respectivos termos de abertura e encerramento, devidamente registrados na Junta Comercial ou 

Cartório de Títulos e Documentos. 
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11.7.5. Os balanços deverão conter as assinaturas do sócio-gerente e do contador responsável, sob 

pena de inabilitação. 

11.7.6. Índice de liquidez Corrente – Define a capacidade da empresa em liquidar seus compromissos 

a curto prazo, obtendo-se o índice pela seguinte forma: ILC = AC/PC, onde ILC = Índice de Liquidez 

Corrente, AC = Ativo Circulante a PC = Passivo Circulante. Será considerada habilitada a empresa 

que apresentar Índice de Liquidez Corrente igual ou superior a 1 (um). 

11.7.7. Índice de Liquidez Geral – define a capacidade da empresa de liquidar a totalidade de seus 

compromissos, ou seja, mede quanto a empresa possui de recursos não imobilizados em ativos fixos 

para cada real de dívida. Obtém-se o índice pela seguinte fórmula: ILG = (AC+RLP) / (PC/ELP), onde 

ILG = Índice de Liquidez Geral, AC = Ativo Circulante, RLP = Realizável a Longo Prazo, PC = 

Passivo Circulante, ELP = Elegível a Longo Prazo. Será considerada habilitada a empresa que 

apresentar Índice de Liquidez Geral ou superior a 1 (um). 

11.7.8. Índice de Endividamento – Indica o nível de comprometimento do capital próprio com o de 

terceiros. Obtém-se o índice pela seguinte fórmula: IE = (PC = ELP)/AT ≤ 1,0, onde PC = Passivo 

Circulante, ELP = Exigível a Longo Prazo, AT = Ativo Total. Será considerada habilitada a empresa 

que apresentar Índice de Endividamento igual ou menor a 1 (um). Em caso de não atendimento a estes 

itens, ou se nas demonstrações contábeis não estiverem a assinatura do contador e a indicação do seu 

número de inscrição no Conselho Regional de Contabilidade – CRC, a Licitante estará imediatamente 

inabilitada. 

11.7.9. As empresas deverão manter durante todo o período contratual no mínimo os índices 

apresentados na licitação, sob pena de rescisão contratual. 

11.7.10. Certidão Negativa de Falência e Concordata expedida pelo (s) distribuidor (es) da sede da 

pessoa jurídica. Se o licitante não for sediado na Comarca de Araruama, as certidões deverão vir 

acompanhadas de declaração oficial da autoridade judiciária competente, relacionando os 

distribuidores que, na Comarca de sua sede, tenham atribuição para expedir certidões negativas de 

falências e concordatas. 

11.7.11. A Licitante sediada em outro Município ou Estado deverá apresentar, juntamente com as 

certidões negativas, documento emitido pelo Juiz Distribuidor local, ou autoridade equivalente, 

indicando quais os cartórios competentes para as distribuições mencionadas. 

11.7.12. Caso a empresa participante tenha estado em regime de concordata, deverá apresentar 

também prova de extinção do respectivo processo.  

11.7.13. Indicação dos endereços para correspondência postal e telegráfica e do número do telefone e 

do fax da Licitante, o não atendimento deste item não será motivo de inabilitação da empresa. 

11.7.14. A Comissão Permanente de Licitação, a seu exclusivo critério, poderá a qualquer momento 

promover diligências, destinadas a esclarecer ou complementar a instrução do processo licitatório, 

inclusive solicitando a exibição dos respectivos documentos originais para conferência com as cópias 

autenticadas entregues. Para tal, fixará o prazo improrrogável de até 24 (vinte e quatro) horas, sendo 
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vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originalmente da 

proposta. O não atendimento ao aqui estabelecido implicará na inabilitação da Licitante. 

12 - Das Disposições da Documentação: 

12.1 - Serão aceitas certidões positivas com efeito de negativa e certidões positivas, que noticiem que 

os débitos certificados estão garantidos ou com sua exigibilidade suspensa. 

12.2 - Todos os documentos exigidos para habilitação deverão ser específicos da matriz ou filial da 

empresa licitante. Não serão aceitos documentos emitidos parte pela matriz e parte pela filial, com 

exceção da prevista em lei. 

12.3 - As certidões valerão nos prazos que lhes são próprios ou, inexistindo esse prazo, reputar-se-ão 

válidas por 90 (noventa) dias, contados de sua expedição. 

12.4 - As Certidões emitidas pela Internet deverão ser apresentadas em original. 

12.5 - É desejável que os documentos sejam apresentados a ordem descrita no edital. 

 

12.6 – Serão inabilitadas as empresas que não atenderem as exigências estabelecidas para a 

habilitação. 

 

12.7 – Todas as declarações em anexo ao edital deverão ser assinadas pelo responsável legal com 

firma reconhecida por autenticidade. 

 

12.8 - As licitantes deverão fazer pesquisa minuciosa do objeto, não as isentando de responsabilidade 

sobre a correta avaliação dos seus orçamentos e planejamento relativos à execução do objeto, arcando 

com os eventuais prejuízos consequentes. 

 

13. PROPOSTA DE PREÇO: 

13.1. As propostas de preços das licitantes deverão ser apresentadas no envelope “B”, obedecendo 

às exigências a seguir estabelecidas. 

 

13.1.1. Na parte externa dos envelopes deverá constar a inscrição conforme item 10.3. 

 

13.1.2. A proposta de Preços (papel timbrado da licitante) conforme o modelo de Proposta Detalhe. 

 

13.1.3. A proposta de Preços será, obrigatoriamente, assinada pelo representante legal com firma 

reconhecida por autenticidade. 

 

13.1.4. As propostas deverão ser expressas em Reais, por extenso, incluindo até 02 (duas) casas 

decimais. 

14 ABERTURA DOS ENVELOPES: 



Estado do Rio de Janeiro 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA 
Secretaria Municipal de Administração 
Comissão Permanente de Licitação 

 
 

_____________________________________________________________________________ 
Av. John Kennedy nº 120 – Centro – Araruama – RJ – CEP 21.970-000 – Tel. (22) 2665-2121 

www.araruama.rj.gov.br  11 
 

 

14.1. Os envelopes “A” e “B”, de que tratam os itens 10.2 e 10.3 deste Edital, serão entregues 

lacrados à Comissão Permanente de Licitação, pelo(s) representante(s) legal(is), no dia e hora 

estabelecidos no item 1 deste Edital. 

 

14.2. A Comissão de Licitação e todos os representantes presentes, legais ou credenciados das 

Licitantes rubricarão os Envelopes “B” das Propostas de Preços, procedendo-se, em seguida, a 

abertura dos envelopes “A”. 

 

14.3. Os documentos constantes dos Envelopes “A” serão, igualmente, rubricados e numerados pela 

Comissão Permanente de Licitação e pelos representantes presentes, legais ou credenciados das 

licitantes, bem como o edital e seus anexos. 

 

14.4. Havendo necessidade de prazo para exame da documentação de habilitação será aberto prazo 

de no máximo 72 (setenta e duas) horas para análise da mesma. 

 

14.5. Ao término do exame da documentação dos Envelopes “A”, a Comissão Permanente de 

Licitação informará por comunicado enviado a cada licitante, o resultado da fase de habilitação. 

 

14.5.1. O prazo para interposição de recurso da fase de habilitação terá início após parecer da 

COMLI. 

 

14.6. Após a fase da habilitação e desde que superado o prazo para recursos desta fase, sem 

interposição de nenhum, ou se interposto, após decidido, ou ainda, caso todas as Licitantes desistam 

expressamente de recurso, as Propostas de Preços – Envelope “B” – das firmas habilitadas serão 

abertas e rubricadas, pela Comissão e pelos representantes das Licitantes, em ato público, em local, 

data e hora a serem designados pela Comissão. 

 

14.7. Na sessão de abertura dos Envelopes “B” – Proposta de Preço – as Licitantes não habilitadas 

terão seus envelopes “B” devolvidos fechados, mediante recibo específico a ser anexado ao processo, 

procedendo-se, em seguida, a abertura dos Envelopes “B” das Licitantes habilitadas. 

 

14.8. Uma vez abertos os Envelopes “B”, todas as vias das Propostas de Preço e seus anexos serão 

rubricados pela Comissão Permanente de Licitação e pelos representantes presentes, legais ou 

credenciados das Licitantes. 

 

14.9. As Propostas de Preço serão julgadas conforme estabelecido no item 15 deste Edital. 

 

14.10.  Das sessões públicas a que se refere a Concorrência Pública SRP n° 04/2018 , bem como de 

outras que venham a ser convocadas pela Comissão Permanente de Licitação, serão lavradas atas que 

serão assinadas pelos membros desta Comissão e pelos representantes presentes, legais ou 

credenciados, das Licitantes, nas quais se consignarão eventuais reclamações ou ressalvas feitas pelas 

mesmas. 
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15. JULGAMENTO: 

 

15.1. Somente a Licitante cuja documentação de habilitação seja considerada completa e conforme  

as exigências do Edital, poderá ter seu envelope “B” aberto e sua Proposta de Preços julgada. 

 

15.2. Não será levada em consideração a proposta que não atender integralmente ao Edital, contiver 

rasuras emendas, ressalvas ou entrelinhas ou estiver em desacordo com a legislação pertinente. 

 

15.3. Para efeito de julgamento serão desclassificadas as propostas com preços excessivos ao do 

valor estimado pelo orçamento citado no item 3, sob pena de, na ocorrência de todas propostas, ser 

decretado o cancelamento da presente concorrência pública, ou manifestadamente inexeqüível que não 

atenderem a Lei 8.666/93, e as alterações do Art. 48, item I e II, parágrafo 1º, 2º e 3º, introduzidas pela 

Lei 9648 de 27 de Maio de 1998. 

 

15.4. Após a elaboração dos mapas demonstrativos da apuração das propostas a Comissão de 

Licitação indicará a Licitante vencedora. 

 

15.5. Será considerada 1ª (primeira) colocada a Licitante que apresentar o menor preço global, 

conforme Artigo 45, parágrafo 1º - inciso I da Lei 8.666/93, o que será fixo e irreajustável. 

 

15.6. O resultado da Licitação será submetido à aprovação da Autoridade Superior e somente após a 

sua homologação será considerado definitivo. 

 

15.7. Quando todas as Licitantes forem inabilitadas ou todas as Propostas forem desclassificadas, a 

Comissão Permanente de Licitação poderá fixar às Licitantes o prazo de 8 (oito) dias úteis para a 

apresentação de nova documentação ou de outras Propostas escoimadas das causas referidas no Art. 48 

da Lei 8.666/93. 

 

16. CRITÉRIO DE DESEMPATE: 

 

16.1. Não ocorrendo a apresentação de propostas por microempresa ou empresa de pequeno porte, 

caso haja empate entre duas ou mais propostas de preços, a classificação se fará, obrigatoriamente, por 

sorteio, em ato público, para o qual todas as Licitantes serão convocadas, de acordo com o Art. 45, 

parágrafo 2º da Lei nº 8.666/93. 

16.2. Microempresas e empresas de pequeno porte  

 

16.2.1. Será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as ME/EPP, 

entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e 

empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à proposta mais bem 

classificada (art. 44, §1º da LC 123/06); 
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16.2.2. Para efeito do disposto no subitem anterior, ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte 

forma (art.45 da LC 123/06): 

a) A ME/EPP 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 (art.45. inciso I, 

da LC 123/06); 

b) Não ocorrendo a contratação da ME/EPP, na forma da alínea “a”, serão convocadas as 

remanescentes, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito (art.45. inciso II, da LC 

123/06); 

c) No caso de equivalência dos valores apresentados pelas ME/EPP, será realizado sorteio entre elas 

para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta (art.45. inciso III, da LC 

123/06); 

d) Na hipótese da não-contratação da ME/EPP pelo critério de desempate, o objeto licitado será 

adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame (art.45. §1º, da LC 123/06); 

e) O disposto no subitem 16.2.2 somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido 

apresentada por ME/EPP (art.45. §2º, da LC 123/06). 

17. RECURSOS ADMINISTRATIVOS: 

 

17.1. Os recursos das decisões da Comissão de Licitação serão apresentados por escrito, no prazo de 

até 05 (cinco) dias úteis após cada fase (habilitação e julgamento das propostas), contados da 

intimação do ato ou da lavratura de qualquer das atas, conforme caso, e dirigidos à Comissão de 

Licitação. Reconsiderando ou não sua decisão no prazo de 05 (cinco) dias úteis, encaminhará o recurso 

à Procuradoria Geral do Município, que emitirá parecer opinativo de forma fundamentada  para 

submeter o julgamento à competência da Autoridade Superior. 

 

17.2. A Comissão de Licitação dará ciência dos recursos aos demais licitantes, que poderão apresentar 

contrarrazões no prazo de 05 (cinco) dias úteis. 

 

17.3. Os recursos interpostos pelas licitantes, desde que munido de carta de credenciamento ou 

procuração com poderes específicos para tal. Deverão ser entregues no Serviço de Protocolo da 

Prefeitura Municipal de Araruama, localizado no 1º andar da sua sede, situado na Av. John Kennedy, 

nº 120 – Centro – Araruama – RJ, das 09h às 18h, diariamente, exceto aos sábados, domingos e 

feriados. 

 

17.4. Caso a licitante queira cópias de documentos juntados ao processo licitatório, poderá obtê-los 

mediante requerimento escrito e pagamento do valor correspondente ao número de cópias requisitadas. 

 

18- DA FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
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18.1- Uma vez homologado o resultado da licitação pela Exma. Sra. Prefeita do Município de 

Araruama, constitui documento vinculativo obrigacional, com características de compromisso para a 

futura contratação, com validade de 12 (doze) meses, a partir da sua publicação. 

18.2 - A SOUSP convocará formalmente a licitante classificada em primeiro lugar, com antecedência 

mínima de 2 (dois) dias úteis, informando o local e data para assinatura da ata de registro de preços. A 

convocação far- se á através de ofício, dentro do prazo de validade de sua proposta. 

18.3 - O prazo previsto no item anterior poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando, 

durante o seu transcurso, for solicitado pelo fornecedor convocado, desde que ocorra motivo 

justificado e aceito pela SOUSP. 

18.4 - Para a retirada do empenho, após a formalização do contrato, a licitante vencedora deverá 

manter as mesmas condições de habilitação consignadas neste edital. 

18.5 - A recusa injustificada do adjudicatário em aceitar a nota de empenho, até 3 (três) dias após sua 

convocação, caracteriza o descumprimento total da obrigação, sujeitando-o às penalidades legalmente 

estabelecidas, e facultando a SOUSP, convocar os licitantes remanescentes, obedecida a ordem de 

classificação ou revogar a licitação. 

18.6 - Quando do comparecimento da empresa para assinatura da ata, deverão ser apresentados os 

documentos de Carteira de identidade e o cadastro de pessoas físicas (CPF) do responsável pela 

assinatura do registro comercial, no caso de empresa individual ou ato constitutivo, estatuto ou 

contrato social em vigor, em forma consolidada, ou acompanhado de suas alterações. Se for 

procurador, apresentar, juntamente, a procuração comprovando o mandato. 

18.7 - A ata firmada com o licitante vencedor poderá ser alterada nos termos dos artigos 57, 58 e 65, 

da Lei Federal 8.666/93. 

19 - DA EMISSÃO DOS PEDIDOS / LOCAL DE ENTREGA: 

19.1 - A licitante vencedora deverá executar os serviços, conforme Termo de Referência ANEXO I 

deste edital da SOUSP – Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Serviços Públicos. 

19.2 - O Município de Araruama, através da SOUSP, respeitada a ordem de registro, selecionará as 

empresas para os quais serão emitidos os pedidos, o prazo para início de entrega do material é 

imediato a contar da data da emissão da nota de empenho e/ou assinatura do contrato, de acordo com a 

solicitação de empenho da SOUSP. 

19.3 - A empresa convocada que não cumprir as obrigações estabelecidas na ata de Registro de Preços, 

estará sujeita às sanções previstas neste edital. Neste caso, o Município de Araruama, convocará 

obedecida a ordem de classificação, a próxima empresa registrada no SRP, se for o caso. 

19.4 - Local de entrega/Execução: A execução do objeto deverá ser realizada nas dependências da 

contratada, conforme Termo de Referência ANEXO I deste edital da SOUSP. 
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19.5 - A contratação decorrente do presente Registro de preços, será requerida pela SOUSP que 

apontará quantitativo a ser contratado, bem como prazo e áreas públicas, de acordo com sua 

necessidade e conveniência. 

20 - DO RECEBIMENTO DO OBJETO 

20.1 - O recebimento do objeto caberá a SOUSP, nos termos do art. 73, inciso II, da Lei Federal nº 

8.666/93. 

20.2 - O recebimento definitivo do objeto será efetuado pela SOUSP, depois de verificada a 

conformidade das quantidades e especificações com aquelas contratadas  consignadas no TERMO DE 

REFERÊNCIA- ANEXO I deste edital. 

20.3 - O aceite/ aprovação do objeto licitado pela SOUSP não exclui a responsabilidade civil do 

fornecedor por vício de quantidade ou qualidade do(s) material(is) ou disparidades com as 

especificações estabelecidas no TERMO DE REFERÊNCIA- ANEXO I deste edital. 

20.4 - Constatadas irregularidades no objeto contratual, a Contratante poderá: 

a) se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição ou 

rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 

b) se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua complementação ou 

rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 

21- FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DA CONTRATAÇÃO 

21.1 - O gerenciamento e a fiscalização da contratação decorrente deste edital caberá a SOUSP, 

através dos fiscais que determinaram o que for necessário para regularização de faltas ou defeitos, nos 

termos do art. 67 da Lei Federal 8.666/93 e, na sua falta ou impedimento, pelos seus substitutos. 

22.2 - Ficam reservados à fiscalização o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso 

singular, omisso ou duvidoso não previsto no processo administrativo nº 16703/2017 e tudo o mais 

que se relacione com o objeto licitado, desde que não acarrete ônus para a SOUSP ou modificação na 

contratação. 

22.3 - As decisões que ultrapassarem a competência dos fiscais da SOUSP deverão ser solicitadas pela 

CONTRATADA à autoridade administrativa imediatamente superior ao fiscal, através dele, em tempo 

hábil para a adoção de medidas convenientes. 

22.4 - A CONTRATADA deverá aceitar, antecipadamente, todos os métodos de inspeção, verificação 

e controle a serem adotados pela fiscalização, obrigando-se a fornecer-lhe todos os dados, elementos, 

explicações, esclarecimentos, soluções e comunicações de que esta necessitar e que forem julgados 

necessários ao desenvolvimento de suas atividades. 

22.5 - A existência e a atuação da fiscalização em nada restringem a responsabilidade única, integral e 

exclusiva da CONTRATADA, no que concerne ao objeto da respectiva contratação, às implicações 
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próximas e remotas perante SOUSP ou perante terceiros, do mesmo modo que a ocorrência de 

irregularidades decorrentes da execução contratual não implicará em corresponsabilidade da SOUSP 

ou de seus prepostos, devendo, ainda, a CONTRATADA, sem prejuízo das penalidades previstas, 

proceder ao ressarcimento imediato a SOUSP dos prejuízos apurados e imputados às falhas em suas 

atividades. 

23 - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS 

23.1 - O fornecedor registrado poderá ter o seu registro de preços cancelado, por intermédio de 

procedimento administrativo específico, assegurado o contraditório e ampla defesa. 

23.2 - O cancelamento do seu registro poderá ser: 

23.2.1 - A pedido do próprio, quando comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da 

Ata, pela ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, 

decorrente de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovado; 

23.2.2 - Por iniciativa da SOUSP. 

23.2.2.1 - Quando o fornecedor: 

a) Não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no 

mercado; 

b) Perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no processo licitatório; 

c) Descumprir as obrigações decorrentes da ata de registro de preços; 

d) Deixar de retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido 

pela SOUSP, sem justificativa aceitável; 

23.2.2.2 - Por razões de interesse público, devidamente motivadas e justificadas. 

23.3 - Em qualquer das hipóteses acima, concluído o processo, a SOUSP fará o devido apostilamento 

na ata de registro de preços e informará aos proponentes a nova ordem de registro. 

24 - DA REVOGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

24.1 - A ata de registro de preços poderá ser revogada pela Administração: 

24.2 - Automaticamente: 

24.2.1 - Por decurso de prazo de vigência; 

24.2.2 - Quando não restarem prestadores de serviços registrados. 

24.3 - Pela SOUSP, quando caracterizado o interesse público. 

25 - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
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25.1. Os pagamentos serão realizados conforme cronograma físico financeiro e planilha de serviços 

executados (medição) apresentada pela Contratada, acompanhadas de planilha orçamentária, memória 

de cálculo, diário de obras e relatório fotográfico, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da 

data final do período de adimplemento a que se referir, mediante Nota Fiscal/Fatura que deverá ser 

apresentada pela contratada, atestada e visada por 02 (dois) servidores da Secretaria responsável pelo 

recebimento. 

 

25.2. Caso se faça necessária a retificação de Nota Fiscal/fatura por culpa da contratada, o prazo terá 

sua contagem suspensa até a data de representação da fatura ao órgão, isenta de erros, dando-se, então, 

prosseguimento à contagem. 

25.3. Os pagamentos serão efetuados após a regular liquidação das despesas, nos termos do artigo 63, 

da Lei Federal n. 4320/64, obedecido ao disposto no artigo 73, da Lei Federal n. 8666/93. 

25.4. O valor dos pagamentos eventualmente efetuados com atraso injustificado sofrerá a incidência de 

juros moratórios de 0,01667% ao dia, alcançando 6% ao ano, consoante artigo 406, da Lei Federal n. 

10406/02.  

25.5. O valor dos pagamentos eventualmente efetuados com atraso em virtude de ato ou fato que não 

seja atribuível á contratada sofrerá a incidência do índice de IPCA pro rata die, a título de 

compensação financeira, que será o produto resultante do mesmo índice do dia anterior ao pagamento, 

multiplicada pelo número de dias de atraso do mês correspondente, repetindo-se a operação a cada 

mês de atraso. 

25.6. Caso o Município de Araruama efetue o pagamento devido à contratada em prazo inferior a 30 

(trinta) dias, poderá ser descontado da importância devida o valor correspondente a 0,033% (trinta e 

três milésimos por cento) por dia de antecipação. 

25.7. Na hipótese de o documento de cobrança apresentar erros, fica suspenso o prazo para pagamento, 

prosseguindo-se a contagem somente após a apresentação da nova documentação isenta de erros. 

25.8. O pagamento será efetivado mediante crédito em conta bancária que o beneficiário informará. 

25.9. Entende-se por atraso o período que exceder o trintídio previsto nesta cláusula. 

 

26. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO: 

26.1. Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar edital de licitação por irregularidade na 

aplicação das Leis, devendo protocolar o pedido até 05 (cinco) dias úteis antes da data fixada para o 

recebimento das propostas, e a Administração deverá julgar e responder à impugnação em até 3 (três) 

dias úteis, sem prejuízo da faculdade prevista no § 1º do art. 41 da lei federal 8.666/1993. 

 

26.2. Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para realização do 

certame. 
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26.3. O licitante interessado poderá solicitar esclarecimentos ou formular impugnações acerca do 

objeto deste edital ou interpretação de qualquer de seus dispositivos por escrito, devendo protocolar o 

pedido no setor de Protocolo até 02 (dois) dias úteis anteriores á data fixada para o recebimento das 

propostas. 

 

26.4. As impugnações deverão ser entregues no Serviço de Protocolo da Prefeitura Municipal de 

Araruama, localizado no 1º andar da sua sede, situado na Av. John Kennedy, nº 120 – Centro – 

Araruama – RJ, das 09h às 18h, diariamente, exceto aos sábados, domingos e feriados. 

 

26.5. As retificações deste edital, por iniciativa oficial ou provocada por eventuais impugnações, 

obrigarão a todos os licitantes, devendo ser publicadas no jornal, sendo comunicadas aos adquirentes 

do edital, por meio de correio eletrônico ou por telefax, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, 

exceto quando, inquestionavelmente, a modificação não alterar a formulação das propostas. 

 

27 -  DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

27.1 - Pela inexecução total ou parcial, ou execução imperfeita do objeto, ou demora do cumprimento 

das determinações da fiscalização, serão aplicadas à Contratada as sanções de que tratam os Artigos 

86, 87 e 88 da Lei n° 8.666/93 e previstas neste Edital, garantida a prévia defesa e ainda: 

 

I  – Advertência; 

II – Multa Administrativa, gradual conforme a gravidade da infração, não excedendo, em seu 

total, o equivalente a 20% (vinte por cento) do valor do contrato, acumulável com as devidas 

sanções; 

III – Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar, com a 

Administração Pública, pelo prazo de até 02 (dois) anos; 

IV – Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 

reabilitação na forma da Lei, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 

 

27.2 - A critério da Administração Pública Municipal, as sanções previstas nos itens I, III e IV poderão 

ser aplicadas juntamente com a prevista no item II, facultada a defesa prévia da CONTRATADA, no 

respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis. 

27.3 - A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da 

conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, 

observado o princípio da proporcionalidade. 

27.4 – A suspensão temporária aplica-se tão somente na esfera da Administração Pública Municipal, 

ao passo que a declaração de inidoneidade impede futuras contratações em toda esfera da 

Administração Pública Municipal, Estadual e Federal. 

27.5 - A penalidade por multa será: 
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I - de 20% (vinte por cento) do valor global corrigido do contrato, no caso de inexecução total 

da obrigação; 

II - de 10% (dez por cento) do valor corrigido, correspondente à parte da obrigação contratual 

não cumprida, no caso de inexecução parcial da obrigação; 

III - de 0,03% (três centésimos por cento) por dia, no caso de atraso no cumprimento dos 

prazos de execução do objeto, até o máximo de 30 (trinta) dias, a partir dos quais será 

considerado descumprimento parcial da obrigação. 

27.6 - O valor da multa aplicada deverá ser recolhida ao Município de Araruama no prazo de 05 

(cinco) dias corridos, a contar da data do recebimento da notificação, podendo o valor ser descontado 

na ocasião de seu pagamento, ao exclusivo critério da Administração e respeitando o prazo 

supracitado. 

27.7 - O não recolhimento da multa no prazo assinado implicará a sua inscrição na dívida ativa 

municipal, para cobrança judicial. 

27.8 - Após o décimo dia de atraso ou no caso de reincidência na execução imperfeita do objeto, 

poderá ser caracterizado o descumprimento total da obrigação assumida, ensejando o cancelamento da 

respectiva NE pela Administração, sujeitando-se ainda, a empresa faltosa, às sanções previstas neste 

item. 

 

27.9 - Se a multa for de valor superior ao valor da nota de empenho, além da perda desta, responderá a 

contratada pela sua diferença, pela via judicial. 

 

27.10 - A multa que alude neste item não impede que a Administração aplique as outras sanções 

previstas na Lei n° 8.666/93. 

 

27.11 - Quem, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta deixar de entregar ou 

apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução do seu 

objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do mesmo, comportar-se de modo 

inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com o Município e, será 

descredenciado no sistema de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do Artigo 4° 

da Lei 10.520/2002, pelo prazo de ate 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e 

das demais  cominações legais. 

 

27.12 - Serão aplicadas, subsidiariamente, as demais sanções previstas no artigo 88 da Lei nº 8.666/93. 

 

28 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

28.1 Assinar a Ata de Registro de Preços; 

28.2. Prestar os serviços de acordo com todas as exigências contidas no edital e na nota de empenho, 

dentro do prazo estipulado; 

28.3. Prestar os serviços no local determinado no edital e conforme solicitação da SOUSP; 

28.4. Manter contato permanente com a Secretaria responsável pela retirada da nota de empenho; 
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28.5. Tomar medidas preventivas necessárias para evitar danos a terceiros, em consequência da 

prestação dos serviços. Será de exclusiva responsabilidade da contratada a obrigação de reparar os 

prejuízos que vier a causar a quem quer que seja e quaisquer que tenham sido as medidas preventivas 

acaso adotadas; 

28.6. Atender as determinações e exigências formuladas pelo contratante; 

28.7. Refazer, por sua conta e responsabilidade, a qualquer época, os serviços aceitos, desde que fique 

comprovada a existência de não conformidade com o exigido no certame, somente possível de aferição 

com a devida utilização; 

28.8. Reparar, corrigir, remover, reconstituir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o 

objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de 

materiais empregados; 

28.9. Se responsabilizar pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes 

da execução do contrato, devendo obedecer ás normas trabalhistas vigentes, contidas na Consolidação 

das Leis do Trabalho, no que concerne á contratação de pessoal a ser empregado na execução dos 

serviços ora contratados; 

28.10. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 

as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

28.11. Efetuar no prazo legal, a matrícula da obra perante o INSS (CEI), fazendo provas junto à 

Administração Pública, bem como promover a referida baixa da inscrição, assim como a respectiva 

apresentação da CND da obra, sendo esta condição indispensável para a liquidação da despesa ao 

término do contrato; 

28.12. A responsabilidade integral pela obtenção de eventuais licenças ambientais, necessárias para a 

execução do objeto, junto aos órgãos competentes; 

28.13. Cumprir o presente contrato fielmente, obrigando-se, ainda, a tomar as medidas preventivas 

necessárias para evitar quaisquer danos que possam advir da execução da obra; 

28.14. A Contratada assume exclusivamente a responsabilidade pelas despesas decorrentes dos 

serviços prestados, objeto do presente contrato. Responsabiliza-se, também, pela idoneidade e pelo 

comportamento de seus empregados, prepostos ou subordinados, e ainda, por quaisquer prejuízos que 

sejam causados ao Contratante ou a terceiros; 

28.15. A Contratada deverá utilizar uniformes e equipamentos de proteção individual – EPI 

(bota/galocha, luvas, máscaras, óculos), devendo os mesmos serem trocados conforme as 

necessidades; 

28.16. Os danos e prejuízos serão ressarcidos ao Contratante no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) 

horas, contados da notificação à Contratada, sob pena de multa de 10% (dez por cento) do valor do 

contrato; 
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28.17. A Contratada será exclusivamente responsável, em qualquer caso, por todos os danos e 

prejuízos que vier a causar ao Contratante ou a terceiros, provenientes dos serviços objeto deste 

contrato, desde que comprovada sua culpa, respondendo por si ou por seus sucessores, ainda que haja 

adotado as medidas necessárias. 

28.18. A Contratada deverá apresentar o recolhimento de Taxa de ART – Anotação de 

Responsabilidade Técnica, correspondente ao valor do Contrato e atender todas as exigências 

constantes no Edital e nos seus Anexos. 

28.19. Cumprir todas as características citadas nas especificações técnicas, todos os prazos e demais 

requisitos apresentados no memorial descritivo, orçamento e memória de calculo. 

28.20. Cumprir ao disposto no Artigo 1.245 Seção III Da Empreitada do Código Civil, fica evidenciado 

que o prazo de cinco anos,. 

29 - Obrigações do Município Contratante 

29.1. O Município de Araruama como CONTRATANTE, se obriga a: 

a) atestar a execução do objeto do contrato por meio do Gestor do contrato; 

b) efetuar pagamento à Contratada de acordo com as condições de preço e prazo estabelecidas no 

edital e Instrumento Contratual; 

29.2. A gestão e a fiscalização das obrigações contratuais decorrentes desta execução será exercida 

pela SOUSP, com autoridade para atuar, como representante da CONTRATANTE, em toda e 

qualquer ação de orientação geral, acompanhamento no que couber. 

28.3. Competindo-lhe entre outras atribuições: 

a) fiscalizar a execução do contrato, objetivando garantir a qualidade desejada; 

b) emitir as respectivas requisições; 

c) atestar o recebimento definitivo dos objetos, indicando as ocorrências de indisponibilidade de 

atendimento; 

d) encaminhar as notas fiscais ao setor competente para autorizar pagamentos; 

e) solicitar à Contratada e seus prepostos, ou obter do CONTRATANTE, tempestivamente, todas as 

providências necessárias ao bom andamento dos objetos; 

29.4. Permitir o acesso dos empregados da licitante vencedora ao local de entrega do material nos 

horários descritos no item 4.3 do Termo de Referência Anexo I. 

29.5. Receber o material solicitado, conferindo item por item, com atestado do recebimento por dois 

servidores no verso da nota fiscal. 

29.6. Efetuar o pagamento devido nas condições estabelecidas no Termo de Referência. 

29.7. A entrega dos materiais licitados será fiscalizada pelos servidores indicados pela SOUSP. 
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29.8. A distribuição ficará sob a responsabilidade do Departamento de Administração, que informará 

as unidades escolares através de memorando, com 2 (dois) dias de antecedência à entrega. 

30 - DO PRAZO E CONDIÇÕES PARA ASSINATURA DO CONTRATO 

30.1. Será firmado Contrato, com o licitante vencedor, que terá suas cláusulas e condições reguladas 

pela Lei n° 8.666/93 e disposições deste Edital e da Proposta de Preços. 

 

30.2. Farão parte integrante do Contrato todos os elementos apresentados pelo licitante vencedor, que 

tenha servido de base para o julgamento da licitação, bem como as condições estabelecidas neste 

instrumento e seus anexos, independentemente de transcrição. 

 

30.3. Decairá do direito de contratação o licitante vencedor que deixar de assinar o contrato no prazo 

de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da notificação, sem prejuízo das sanções previstas neste 

Edital. 

 

30.4. Caso o licitante vencedor recuse-se, injustificadamente, a assinar o Contrato, a Administração 

fará convocação de outra licitante, observada a ordem de classificação, para celebrar o contrato, e 

assim sucessivamente, sem prejuízo das sanções cabíveis. 

 

30.5. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, caracteriza o descumprimento total 

da obrigação assumida, sujeitando-se às sanções cabíveis. 

 

30.6. O prazo para a execução do objeto licitado será de acordo com a solicitação da secretaria 

requisitante. 

 

30.7. O prazo de convocação para assinatura de Contrato poderá ser prorrogado, uma vez por igual 

período, quando solicitado pela parte durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado e 

aceito pela Administração. 

 

30.8. Será cobrado taxa de emissão de termos ou contratos de qualquer espécie, conforme valor 

estipulado no Código Tributário Municipal. 

 

31 - DA REVOGAÇÃO E ANULAÇÃO DA LICITAÇÃO. 

31.1 - A autoridade competente para determinar a contratação somente poderá revogar a licitação em 

face de razões de interesse público, derivadas de fato superveniente devidamente comprovado, 

pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por 

provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e devidamente fundamentado. 

 

31.2 - A anulação do procedimento licitatório induz a do instrumento contratual. 

 

31.3 - No caso de revogação ou anulação da presente licitação, fica assegurado o contraditório e a 

ampla defesa. 
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31.4 - Os licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do procedimento 

licitatório, ressalvado o direito do licitante de boa- fé de ser ressarcido pelos encargos que tiver 

suportado no cumprimento do Contrato. 

 

32 - DO FORO  

32.1 - Fica eleito o Foro da Comarca de Araruama - RJ, para dirimir qualquer dúvida oriunda da 

execução deste instrumento, com renúncia de qualquer outro por mais privilegiado que seja. 

33 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

33.1 - É facultado ao Presidente da Comissão de Licitação ou à autoridade superior, em qualquer 

fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do 

processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originalmente 

da proposta. 

 

33.2 - A presente licitação somente poderá ser revogada por razões de interesse público decorrente de 

fato superveniente devidamente comprovado, ou anulado no todo ou em parte por ilegalidade, de 

ofícios ou por provocação de terceiro, sem que caiba aos licitantes qualquer direito a reclamação ou 

indenização por esses fatos, de acordo com o art.229 da Lei Estadual nº 287/79 c/c o art. 49 da lei 

Federal nº 8.666/93. 

 

33.3 - O objeto da presente licitação poderá sofrer acréscimos ou supressões, conforme previsto no art. 

65,§§ 1º e 2º da Lei nº 8.666/93. 

 

33.4 - A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 

 

33.5 - Ao Presidente da Comissão de Licitação, além do recebimento e exame da documentação e 

das propostas caberá o julgamento e obediência às disposições supramencionadas, bem como dirimir 

sobre dúvidas ou omissões. 

 

33.6 - Nenhuma indenização será devida aos licitantes pela elaboração e/ou apresentação de 

documentação e proposta de preços relativa ao presente Edital. 

 

33.7 - Nenhum Contrato será celebrado sem a efetiva disponibilidade de recursos orçamentários para 

pagamento dos encargos, dele decorrentes, no exercício financeiro em curso.  

 

33.8 - Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do 

certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida e nova data será agendada. 

 

33.9 - Por decisão do Presidente da Comissão de Licitação, a licitação poderá ser suspenso, ficando 

registrado em ata as propostas e lances eventualmente recebidos. 

 

33.10 - Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos 

documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 
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33.11 - Após a apresentação da proposta, não cabe desistência da mesma, salvo por motivo justo 

decorrente de fato superveniente e aceito pelo Presidente da Comissão de Licitação. 

 

33.12 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, incluir-se-á o dia do inicio e 

excluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dia de expediente na Prefeitura de 

Araruama-RJ.  

 

33.13 - O desatendimento de exigências formais não essenciais, não importará no afastamento do 

proponente, desde que seja possível a aferição de sua qualificação e a exata compreensão de sua 

proposta, durante a realização da sessão pública. 

 

33.14 - As normas que disciplinam esta licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da 

disputa entre os interessados. 

 

33.15 - Os casos omissos serão resolvidos pelo Presidente da Comissão de Licitação, com auxílio da 

Comissão de Licitação. 

 

33.16 - O Edital e seus Anexos estarão à disposição dos interessados na Av. John Kennedy, nº 120 - 

Centro – Araruama - RJ, CEP: 28.970.000, sendo que quaisquer informações e esclarecimentos 

adicionais relativos a essa licitação, deverão ser solicitados no local retro mencionado através do Tel.: 

(22) 2665-2121 Ramal 211, de segunda à sexta, das 9:00 às 12:00 horas e das 14:00 às 18:00 horas. 

 

34. São documentos integrantes deste Edital de Licitação, os seguintes anexos assim descriminados: 
 

Anexo I – Termo de Referência  

Anexo II- Memória de Cálculo  

Anexo III – Memorial Descritivo; 

Anexo VI – Planilha Orçamentária; 

Anexo V – Calculo do BDI 

Anexo VI - Modelo de Proposta 

Anexo VII - Modelo de Credenciamento 

Anexo VIII - Declaração de Atendimento ao Edital, com inexistência de Fatos Impeditivos ou 

Supervenientes 

Anexo IX - Declaração de Manutenção do Responsável Técnico 

Anexo X - Declaração de que não emprega menor 

Anexo XI - Declaração de Micro Empresa e Empresa de Pequeno Porte  

Anexo XII – Modelo ata de Registro 

Anexo XIII - Minuta de Contrato 

 

 

 

 

Araruama, 02 de Abril de 2018. 
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    Elaine Caveari de Almeida       Hérique da  Costa Corrêa 

Mat. 9949429-5      Mat.9950364-0 

Elaboradora               Presidente CPL 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. OBJETO:  

Contratação de empresa  de engenharia para execução de serviços de manutenção, restauração, 

pavimentação e conservação de áreas de lazer, bem como a manutenção preventiva e corretiva, 

drenagem e urbanização nas vias e áreas públicas no Município de Araruama/RJ, incluindo o 

fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra, conforme planilha orçamentária. 

2. RESPONSÁVEIS PELO CONTRATO: 

Engenheiro – Sergio Luiz Dias Ribeiro – Matricula: 002052-4 

Engenheira – Ana Luiza Lube Valladares – Matricula: 9950669 

Arquiteta – Cristiane Tavela Lemes – Matricula: 9950700 

 

3. MODALIDADE: 

Registro de Preço 

4. JUSTIFICATIVA: 

Considerando-se que a pavimentação em diversos logradouros encontra-se em estado de 

deteriorização, apresentando diversos buracos, colocando em risco os veículos que ali trafegam. 

Considerando que as áreas de lazer e praças, não tiveram a devida manutenção nas gestões 

anteriores, ficando assim em péssimas condições de uso para turistas e munícipes. 
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Considerando-se que diversas redes de drenagem encontram-se em estado de decomposição e 

assoreados por falta de manutenção nas gestões anteriores. 

Pelos motivos acima citados justifica-se a solicitação do objeto. 

5. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: 

  Todas as especificações técnicas para a execução de obra, equipamentos, 

materiais, serviços e mão de obra, deverão atender as normas e legislações pertinentes, como também 

ao Memorial descritivo, orçamento e memórias de cálculo, tomando-se como base de cálculo 

estimativa de 24.500m² de Concreto asfáltico e 9.000m² de piso intertravado, para atender as 

necessidades imediatas do município. 

Dada a complexidade das obras e serviços a serem executados faz-se necessário que as 

empresas interessadas em executar tais serviços comprovem possuir capacidade técnica especifica para 

a sua execução, através das parcelas de maior relevância técnica, em conformidade com a Lei Federal 

8.666/93. 

Nota Explicativa: 

São consideradas parcelas de maior relevância: 

- Pavimentação em concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ); 

- Revestimento de concreto betuminoso usinado a quente, em uma única camada com 5cm; 

- Confecção de meio-fio conjugado sarjeta “in loco”; 

- Pátio de concreto (calçada); 

- Fornecimento e assentamento de Tubo de concreto armado, classe CA-1, com diam.600mm; 

- Fornecimento e assentamento de Tubo de concreto armado, classe CA-1, com diam.800mm; 

- Escavação em material de 2º categoria (moledo ou rocha muito decomposta e/ou rocha 

decomposta), com equipamento de ar comprimido. 

- Escavação em material de 3º categoria (moledo ou rocha sã fraturada e/ou rocha viva), com 

equipamento de ar comprimido ou encunhamento. 
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- Galeria técnica pré – fabricada em concreto armado. 

- Cobertura de canal pré – fabricado em concreto protendido e/ou armado. 

- Esgotamento de vala medido pelo tempo de funcionamento e potência instalada, considerando a 

hora improdutiva. 

-  Montagem e desmontagem do conjunto de bombas. 

-  Cravação e retirada de uma ponteira filtrante. 

- Operação e manutenção do sistema, exclusive energia elétrica. 

- Grupo gerador 53/60 Kva, transportável sobre rodas. 

6. CONDIÇÕES E PRAZO DE PAGAMENTO: 

A previsão será de 12(doze) meses, mediante as notificações da contratante para a 

emissão de empenho, planilha de medição dos serviços executados, condicionados a emissão 

da nota fiscal atestada.  

7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:  

Cumprir todas as características citadas nas especificações técnicas, todos os prazos e demais 

requisitos apresentados no memorial descritivo, orçamento e memória de calculo. 

8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 

 Obrigação de pagar o preço, de fiscalizar e de gerenciar o contrato, comunicar a empresa 

contratada as ocorrências de quaisquer fatos, exigir medidas corretivas, e demais obrigações 

estabelecidas na Lei 8666/93 e legislações correlatas. 

9. CONDIÇÕES E PRAZOS DE EXECUÇÃO:  

O contrato deverá ser executado em conformidade com as especificações contidas no 

memorial descritivo, orçamento e memória de calculo contido no edital e seus anexos. 

O prazo para execução dos serviços será de 12 (doze) meses, poderá ser contratado no todo ou 

em parte, a critério do Município, mediante interesse ou necessidade (Finalidade Pública) por processo 

administrativo. 

10. GARANTIA E RESPONSABILIDADE DOS SERVIÇOS: 
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A garantia e responsabilidade dos serviços executados pela contratada, deverão estar 

rigorosamente em concordância com os projetos, especificações técnicas, normas técnicas da ABNT, 

Código Civil. 

11. SANÇÕES: 

A aplicação das penalidades são as estabelecidas na Lei nº 8666/1993 e demais legislações 

correlatas.  

12. FONTE DE RECURSOS 

PT: 15.451.0020.1012 ND: 4.4.90.51.00.00  

  



Estado do Rio de Janeiro 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA 
Secretaria Municipal de Administração 
Comissão Permanente de Licitação 

 
 

_____________________________________________________________________________ 
Av. John Kennedy nº 120 – Centro – Araruama – RJ – CEP 21.970-000 – Tel. (22) 2665-2121 

www.araruama.rj.gov.br  29 
 

Anexo II 
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Anexo III 

 
MEMORIAL DESCRITIVO 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

CONSIDERAÇÕES 

O presente memorial estabelece as normas a seguir, os materiais a empregar e os 

procedimentos de execução da “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE 

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, RESTAURAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E CONSERVAÇÃO 

DE ÁREAS DE LAZER, BEM COMO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, 

DRENAGEM E URBANIZAÇÃO NAS VIAS E ÁREAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE 

ARARUAMA/RJ, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E 

MÃO DE OBRA”. Conforme especificações, projetos e planilha orçamentária. 

Os serviços serão executados em estrita e total observância das indicações constantes nos 

Projetos e nestas especificações e planilhas orçamentárias - não podendo ser inserida qualquer 

modificação sem o consentimento por escrito da Fiscalização. 

Os Projetos, especificações e a planilha orçamentária são elementos que se complementam, 

devendo as eventuais discrepâncias ser resolvidas pela Fiscalização na ordem de prevalência acima 

indicada. 

Nestas especificações fica esclarecido que só será permitido o uso de materiais ou equipamentos 

similares ao especificado, se rigorosamente equivalentes, isto é, se desempenharem idênticas 

funções construtivas e apresentarem as mesmas características formais e técnicas, e com a 

autorização da Fiscalização. 

Reserva-se à Fiscalização o direito de impugnar o andamento das obras e a aplicação de 

materiais ou equipamentos, desde que não satisfaçam o que está contido nestas especificações, 

obrigando-se a Contratada a desmanchar por sua conta e risco o que for impugnado, refazendo tudo 

de acordo com as mesmas especificações. 

A Contratada deverá conservar na obra uma cópia destas especificações e dos Projetos, 

sempre à disposição da Fiscalização. 

De modo algum a atuação da Fiscalização, na parte de execução das obras, eximirá ou 

atenuará a responsabilidade da Contratada pelos defeitos de ordem construtiva que as mesmas 

vierem a apresentar. Só à Contratada caberá a responsabilidade pela perfeição das obras em todos 

os seus detalhes. 
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O acesso do Fiscal a qualquer parte da obra, a qualquer momento, será facilitado pela 

Contratada, que manterá na obra um representante devidamente credenciado. 

RELACIONAMENTO COM A CONTRATADA 

A obra será fiscalizada por intermédio de profissionais devidamente habilitados e registrados, 

e respectivos auxiliares, elementos esses doravante indicados pelo nome FISCALIZAÇÃO. 

Deverá a CONTRATADA acatar de modo imediato as ordens da FISCALIZAÇÃO, dentro deste 

Memorial e do Contrato. 

Ficam reservados à FISCALIZAÇÃO o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso 

singular, duvidoso, omisso, não previsto no Contrato, nestas Especificações, no Projeto e em tudo o 

mais que de qualquer forma se relacione ou venha a se relacionar, direta ou indiretamente, com a 

obra em questão e seus complementos. 

A CONTRATADA deverá permanentemente prover dos meios, à disposição da FISCALIZAÇÃO, 

necessários e aptos a permitir a medição os serviços executados, bem como a inspeção das 

instalações de obra, dos materiais e dos equipamentos, independentemente das inspeções e 

medições para efeito de faturamento e, ainda, independentemente do estado da obra e do canteiro 

de trabalho.  Deverá ainda apresentar croqui com todas as medidas pertinentes, além dos relatórios 

fotográficos de antes e depois para cada trecho medido. 

A existência e a atuação da FISCALIZAÇÃO em nada diminuem a responsabilidade única, 

integral e exclusiva da CONTRATADA no que concerne às obras e suas implicações próximas ou 

remotas, sempre de conformidade com o Contrato, o Código Civil e demais leis ou regulamentos 

vigentes. 

OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

Cabe à CONTRATADA total responsabilidade na execução dos serviços e obras Contratadas, 

inclusive, mas não se limitando, a prover dos meios necessários para que todos os serviços e obras 

sejam executados rigorosamente em concordância com o disposto nos Projetos, nas Especificações 

Técnicas, nas Normas e Métodos pertinentes da ABNT e dentro dos prazos e demais condições 

contratuais estabelecidas. 

A CONTRATADA deverá notificar à FISCALIZAÇÃO, por escrito, quaisquer condições 

significativamente diferentes das indicadas em Projeto ou que possam vir a alterar os prazos 

executivos, quantidade e qualidade dos serviços e obras controlados, antes que tais condições sejam 

alteradas. 

SEGURANÇA DA OBRA 
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Na execução dos trabalhos, deverá haver plena proteção contra riscos de acidentes com o 

pessoal da CONTRATADA e com terceiros, independentemente da transferência daqueles riscos a 

Companhias ou Institutos seguradores. Para isso, a CONTRATADA deverá cumprir fielmente o 

estabelecido na legislação nacional no que concerne à segurança (nesta cláusula incluída a higiene do 

trabalho), bem como, obedecer a todas as normas, a critério da FISCALIZAÇÃO, apropriadas e 

específicas para a segurança de cada tipo de serviço. 

A CONTRATADA é a única responsável pela segurança, guarda e conservação de todos os 

materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios e ainda pela proteção destes e das instalações da 

obra. 

A CONTRATADA deverá manter livres os acessos aos equipamentos contra incêndio e aos 

registros situados no canteiro, a fim de poder combater eficientemente o fogo na eventualidade de 

incêndio, ficando expressamente proibida a queima de qualquer espécie de madeira no local de 

obras. 

No canteiro de trabalho, a CONTRATADA deverá manter diariamente, durante as 24 horas, 

um sistema eficiente de vigilância, com homens, devidamente habilitados. 

Em caso de acidente no canteiro de trabalho, a CONTRATADA deverá: 

a) prestar todo e qualquer socorro imediato às vítimas; 

b) paralisar imediatamente a obra nas suas circunvizinhanças, a fim de evitar a possibilidade de 

mudanças das circunstâncias relacionadas com o acidente; 

c) solicitar imediatamente o comparecimento da FISCALIZAÇÃO no lugar da ocorrência, relatando o 

fato. 

FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS. 

A CONTRATADA deverá fornecer toda a mão-de-obra, equipamentos, e serviços 

especializados necessários para executar totalmente as atividades relacionadas com os serviços 

especificados. 

Estas providências serão estendidas também a atividades complementares à execução da 

obra, não indicadas neste Memorial e que poderão ser autorizadas pela FISCALIZAÇÃO. 

FORNECIMENTO DE MATERIAIS 

Todos os materiais necessários à completa execução da obra ou serviço serão fornecidos pela 

CONTRATADA, às suas expensas. 

Na aquisição, a CONTRATADA dará preferência, em igualdade de condições, a materiais que 

tenham MARCA DE CONFORMIDADE, de acordo com a ABNT. 
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Os materiais caracterizados nas especificações pelas suas marcas comerciais, definindo o 

padrão de qualidade do produto, só poderão ser substituídos por outros que preencham os mesmos 

padrões, comprovados por ensaios em órgãos idôneos, a critério da FISCALIZAÇÃO. 

Os materiais rejeitados pela FISCALIZAÇÃO deverão ser retirados do canteiro pela 

CONTRATADA no prazo máximo de 72 horas. 

A CONTRATADA não poderá manter no local da obra quaisquer materiais ou equipamentos 

estranhos à obra. 

Todos os materiais a serem utilizados deverão obedecer às Normas Técnicas da ABNT e em 

caso de inexistência destas, ficará a critério da FISCALIZAÇÃO a indicação das Normas ou 

Especificações a serem cumpridas pelos fornecedores de materiais e equipamentos na obra. 

A CONTRATADA será inteira e exclusivamente responsável pelo uso ou emprego de material, 

equipamento, dispositivo, método ou processo eventualmente patenteado a empregar-se e 

incorporar-se na obra, cabendo-lhe, pois, pagar os royalties devidos e obter previamente as 

permissões ou licença de utilização. 

A CONTRATADA tomará todas as providências para o perfeito armazenamento e respectivo 

acondicionamento dos materiais a fim de preservar a sua natureza, evitando a mistura com 

elementos estranhos. 

 

RESPONSABILIDADE E GARANTIA 

Ao que tange ao disposto no Artigo 1.245 Seção III Da Empreitada do Código Civil, fica 

evidenciado que o prazo de cinco anos, nele referido, é de garantia e não de prescrição. 

Conforme Capítulo IV Dos Prazos da Prescrição, no Artigo 177 do Código Civil, o prazo 

prescricional para intentar ação de responsabilidade civil é de 20 anos. 

A CONTRATADA, ainda na condição de proponente, terá procedido a prévia visita ao local 

onde será realizada a obra e bem assim minucioso estudo, verificação e comparação de todos os 

desenhos, das especificações e demais documentos técnicos fornecidos pela Prefeitura para a 

execução da obra. 

Dos resultados dessa “Verificação Preliminar”, terá a CONTRATADA, ainda na condição de 

proponente, dado imediata comunicação escrita à Prefeitura, antes da apresentação da proposta, 

apontando discrepância sobre qualquer transgressão às normas técnicas, regulamentos ou posturas 

de leis em vigor, de forma a serem sanados os erros, omissões ou discrepâncias que possam trazer 

embaraços ao perfeito desenvolvimento da obra. 

DISCREPÂNCIAS, PRIORIDADES E INTERPRETAÇÕES 
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Para solucionar divergências entre documentos contratuais, fica estabelecido que: 

1. Em caso de divergência entre essas especificações e os desenhos do Projeto Básico, prevalecerá 

sempre o primeiro. 

2. Em caso de divergência entre as cotas dos desenhos e suas dimensões, medidas em escala, 

prevalecerão sempre as primeiras. 

3. Em caso de divergência entre desenhos de escalas diferentes, prevalecerão sempre os de maior 

escala. 

4. Em caso de divergência entre os desenhos de datas diferentes, prevalecerão sempre os mais 

recentes. 

5. Em caso de dúvida quanto à interpretação dos desenhos, das normas, destas especificações, 

finalmente do Edital de Concorrência será consultada a Prefeitura. 

6. Em casos de divergência entre os quantitativos de serviços e materiais especificados no contrato e 

o memorial, prevalecerão os primeiros. 

Os casos omissos serão resolvidos em comum acordo entre a Contratada e a Fiscalização. 

TERRAPLENAGEM 

CORTES: operações de escavação, carga, transporte e classificação dos materiais escavados 

para a implantação da plataforma do logradouro, em conformidade com o projeto.  Para os efeitos 

desta Norma são adotadas as definições seguintes: 

Cortes - segmentos de rodovia que requer a escavação do terreno natural, ao longo do eixo e no 

interior dos limites das seções do projeto (“off sets”) que definem o corpo estradal. 

Material de 1ª categoria - compreende os solos em geral, residual ou sedimentar, seixos rolados ou 

não, com diâmetro máximo inferior a 0,15m, qualquer que seja o teor da umidade apresentado. 

A escavação do corte será executada mediante a utilização racional de equipamento 

adequado, que possibilite a execução dos serviços sob as condições especificadas e produtividade 

requerida. 

A seleção do equipamento obedecerá às indicações seguintes: 

Corte em solo - utilizam-se, em geral, tratores equipados com lâminas, escavo transportadores, ou 

escavadores conjugados com transportadores diversos. A operação incluirá, complementarmente, a 

utilização de tratores e motoniveladoras, para escarificação, manutenção de caminhos de serviço e 

áreas de trabalho, além de tratores empurradores (“pushers”). 
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Remoção de solos orgânicos, turfa ou similares, inclusive execução de corta-rios, com emprego de 

escavadeiras, do tipo "dragline", complementado por outros equipamentos citados nas alíneas 

anteriores. 

Escavação dos materiais constituintes do terreno natural, de acordo com as indicações 

técnicas de projeto. 

Transporte dos materiais escavados para aterros ou bota-foras licenciados. 

Retirada das camadas de má qualidade visando o preparo das fundações dos aterros, de 

acordo com as indicações do projeto. Estes materiais transportados para locais previamente 

indicados, de modo a não causar transtorno à obra, em caráter temporário ou definitivo. 

O desenvolvimento da escavação se dará em face da utilização adequada, ou da rejeição dos 

materiais extraídos. Assim, apenas serão transportados para constituição dos aterros aqueles que, 

pela classificação e caracterização efetuadas nos cortes sejam compatíveis com as especificações da 

execução dos aterros, em conformidade com o projeto. 

Constatada a conveniência técnica e econômica de reserva de material escavado nos cortes, 

para a confecção das camadas superficiais da plataforma, será depositado em local previamente 

escolhido para sua oportuna utilização. 

Atendido o projeto e, sendo técnica e economicamente aconselhável, as massas em excesso, 

removidas desde a etapa inicial dos serviços, que resultariam em bota-foras, poderão ser integradas 

aos aterros, mediante compactação adequada, constituindo alargamentos de plataforma, com 

suavização dos taludes ou bermas de equilíbrio. 

 

Os materiais excedentes, que não se destinarem ao fim indicado no parágrafo anterior, serão 

objeto de remoção, de modo a não constituírem ameaça à estabilidade rodoviária, e nem 

prejudicarem o aspecto paisagístico ou meio ambiente da região. 

Quando, ao nível da plataforma dos cortes, for verificada ocorrência de rocha, sã ou em 

decomposição, ou de solos de expansão maior que 2%, baixa capacidade de suporte ou de solos 

orgânicos, promove-se o rebaixamento, respectivamente, da ordem de 0,40m e 0,60m, e execução 

de novas camadas, constituídas de materiais selecionados, objeto de indicação nas Especificações 

Complementares. 

Não será permitida a presença de blocos de rocha nos taludes que possam colocar em risco a 

segurança do trânsito. 
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Nos pontos de passagem de corte para aterro, precedendo este último, a escavação 

transversal ao eixo deverá ser executada até profundidade necessária para evitar recalques 

diferenciais. 

As valetas de proteção dos cortes serão obrigatoriamente executadas e revestidas, 

independem das demais obras de proteção projetadas. 

O trânsito dos equipamentos e veículos de serviço, fora das áreas de trabalho, deverá ser 

evitado tanto quanto possível, principalmente, onde houver alguma área com relevante interesse 

paisagístico ou ecológico. O revestimento vegetal dos taludes, quando previsto, deverá ser 

executado imediatamente após o corte. 

CONTROLE DA EXECUÇÃO GEOMÉTRICO 

Levantamentos topográficos apontarão se a altura e largura da plataforma nos cortes atendem à 

seção transversal especificada no projeto; 

Os taludes dos cortes deverão apresentar, após operação de terraplenagem, a inclinação indicada 

no projeto. 

VERIFICAÇÃO FINAL DA QUALIDADE 

O acabamento da plataforma de corte deverá atender à conformação da seção transversal 

indicada no projeto, admitidas as tolerâncias seguintes: 

Variação de altura máxima, para o eixo e bordos: 

Cortes em solo: 0,05m; 

Cortes em rocha: 0,10m. 

Variação máxima de largura de + 0,20m para cada semi-plataforma, não se admitindo variação para 

menos. 

ATERROS: escavações de material destinado a prover ou complementar o volume necessário 

à constituição dos aterros, por insuficiência de volumes dos cortes, por motivos de ordem 

tecnológica de seleção de materiais, ou razões de ordem econômica. Para os efeitos desta Norma são 

adotadas as definições seguintes: 

Empréstimos - áreas indicadas no projeto, ou, selecionadas, onde serão escavados materiais a 

utilizar na execução da plataforma do logradouro, nos segmentos em aterro. 

Aterros - segmentos do logradouro cuja implantação requer a importação de material. 
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Sempre que possível, deverão ser executados empréstimos contíguos ao corpo estradal, resultando a 

escavação em alargamento dos cortes. 

DRENAGEM 

O preparo do local de assentamento das galerias de águas pluviais deverá ser efetuado 

mediante abertura das cavas de fundação, em conformidade com as dimensões indicadas no Projeto 

ou pela FISCALIZAÇÃO. 

O fundo da cava deverá estar perfeitamente regularizado e compactado antes da colocação 

do berço, quando exigido, e do tubo. Será requerido o perfeito alinhamento topográfico e o 

nivelamento geométrico conforme declividades indicadas no Projeto. Materiais considerados 

inadequados, tais como argilas orgânicas, areias fofas e argilas muito plásticas, deverão ser 

removidos na largura e profundidades indicadas no Projeto ou pela FISCALIZAÇÃO e, transportados 

para fora da área de construção até um lugar adequado. 

Após o assentamento dos tubos deverá ser procedidos o envolvimento da obra com 

reaterros em camadas horizontais, de no máximo 20cm, formando camadas laterais e prosseguindo 

até uma altura não inferior a 60cm acima da geratriz mais elevada do tubo. O material utilizado para 

reaterro da cava e envolvimento da tubulação deverá atender às diretrizes dos Aterros 

Compactados. 

As caixas de ralo e poços de visita serão executadas em alvenaria de bloco de concreto 

preenchido de concreto. Após assentamento, os mesmos deverão ser revestidos internamente com 

argamassa de cimento e areia no traço 1:3. As caixas serão tamponadas por grelhas articuladas de 

ferro com dimensões de 0,30 x 0,90m e serão do tipo fixadas à moldura por dobradiças, conforme 

indicado no PROJETO. 

Os Meios fios e meios fios conjugados com sarjeta são limitadores físicos da plataforma 

viária, com diversas finalidades, entre as quais, destaca-se a função de proteger o bordo da pista dos 

efeitos da erosão causado pelo escoamento das águas precipitadas sobre a plataforma que, 

decorrente da declividade transversal, tendem a verter sobre o talude dos aterros. Desta forma os 

meios-fios têm a função de interceptar este fluxo, conduzindo os deflúvios para pontos previamente 

escolhidos para lançamento. 

Serão executados em concreto, moldados “in loco” com formas deslizantes, acopladas a 

máquinas automotrizes, adequadas à execução de concreto por extrusão, compreendendo as etapas 

de construção relacionadas a seguir: 

Escavação da porção anexa ao bordo do pavimento, obedecendo aos alinhamentos, cotas e 

dimensões indicados no projeto; 

Execução da base de brita para regularização e apoio dos meios-fios; 
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Lançamento, por extrusão, de concreto; 

Interrupção da contagem e execução de juntas de dilatação a intervalos de 12m, preenchidas com 

asfalto. 

PAVIMENTAÇÃO 

REGULARIZAÇÃO DE SUBLEITO: se aplica às rodovias e vias urbanas a pavimentar, com a 

terraplanagem já concluída.  

A operação destina-se a conformar o leito estradal, quando necessário, transversal e 

longitudinalmente, compreendendo cortes ou aterros até 20 cm de espessura e de acordo com os 

perfis transversais e longitudinais indicados no projeto. A superfície do subleito deverá ser 

regularizada nas larguras especificadas no Projeto de modo que assuma a forma determinada pelas 

seções transversais e demais elementos complementares. As pedras ou matacões encontradas por 

ocasião da regularização deverão ser removidas, devendo ser o volume por ele ocupado, preenchido 

por solo adjacente. O umedecimento será feito até que o material adquira o teor de umidade mais 

conveniente ao seu adensamento. A compressão será feita progressivamente, dos bordos para o 

centro do leito, até que o material fique suficientemente compactado adquirindo compactação de 

95% do PS na profundidade de 15 cm. Efetuadas as correções, caso haja ainda excesso de materiais, 

estes deverão ser removidos para fora do leito e refeitas as verificações com o gabarito. Essas 

operações de acabamento deverão ser repetidas até que o subleito se apresente de acordo com os 

requisitos deste memorial. Não será permitido o trânsito sobre o subleito já preparado. Será feito 

ensaio de compactação, a critério da Fiscalização, quando o terreno for uniforme e mais um ensaio 

em cada tipo de solo que ocorre nos serviços. Para fins de recebimento do subleito, seu perfil 

longitudinal não deverá afastar-se dos perfis estabelecidos pelo Projeto de mais de 7mm, mediante 

verificação pela régua. A tolerância para o perfil transversal é a mesma, sendo a verificação feita pelo 

gabarito. 

São indicados os seguintes tipos de equipamentos para execução da regularização: 

Motoniveladora pesada com escarificador; 

Carro tanque distribuidor de água; 

Rolos compactadores tipos pé-de-carneiro, liso-vibratório e pneumático; 

CONSTRUÇÃO DE REFORÇO DE SUBLEITO: camada do pavimento constituída de solo 

escolhido proveniente de áreas de jazidas ou empréstimos, executada sobre o subleito, com intuito 

de melhorar a capacidade estrutural do pavimento.  

Apresenta estabilidade e durabilidade quando adequadamente compactada. 
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Processo de melhoria da capacidade resistente de materiais “in natura” ou mistura de 

materiais, mediante emprego de energia de compactação adequada, de forma a se obter um 

produto final com propriedades adequadas de estabilidade e durabilidade. Poderá ou não existir, 

dependendo das condições do leito. Não será permitida a execução em dias de chuva. 

É responsabilidade da executante a proteção dos serviços e materiais contra a ação destrutiva das 

águas pluviais, do tráfego e de outros agentes que possam danificá-los. 

São indicados os seguintes tipos de equipamentos para execução do reforço de sub-leito: 

Motoniveladora pesada com escarificador; 

Carro tanque distribuidor de água; 

Rolos compactadores tipos pé-de-carneiro, liso-vibratório e pneumático; 

O reforço do subleito com solo selecionado só pode ser executado quando a camada 

subjacente estiver liberada quanto aos requisitos de aceitação de materiais e execução. A superfície 

deve estar perfeitamente limpa, desempenada e sem excessos de umidade para execução da 

camada do reforço do subleito. Os materiais escavados a serem utilizados na camada de reforço do 

subleito devem ser transportados para local de aplicação, descarregados e distribuídos em montes e 

leiras sobre o subleito, para posterior espalhamento com motoniveladora, de forma a obter a 

espessura da camada definida em Projeto. 

Nos casos de correção de umidade, o material deve ser destorroado até pelo menos 60% do 

total em peso, excluído o material graúdo, que passa na peneira n° 4, de 4,8 mm. Admitem-se 

variações do teor de umidade entre – 2,0 % a +1,0 % em relação à umidade ótima de compactação. 

Caso o teor de umidade se apresente abaixo do limite mínimo especificado, deve-se proceder ao 

umedecimento da camada, através de caminhão tanque irrigador. Se o teor de umidade de campo 

exceder ao limite superior especificado, o material deve ser aerado mediante ação conjunta da grade 

de discos e da motoniveladora para que o material atinja o intervalo da umidade especificado. O 

material umedecido e homogeneizado deve ser espalhado de forma regular e uniforme em toda a 

largura do leito, de forma tal que, após a compactação, sua espessura não exceda 15 cm. 

A execução de camadas com espessura superior a 15 cm e limitadas a 20 cm somente serão 

permitidas pela Fiscalização se ficar comprovado que o equipamento empregado é capaz de 

compactar espessuras maiores, de modo a garantir a uniformidade do grau de compactação em toda 

a profundidade da camada. Concluídas as correções necessárias para obtenção do teor ótimo da 

umidade especificada, deve-se conformar a camada pela ação da motoniveladora, iniciando em 

seguida a compactação. O equipamento de compactação utilizado deve ser compatível com o tipo de 

material e com as condições de densificação pretendidas no reforço do subleito. Nos trechos em 

tangente, a compactação deve ser executada das bordas para o centro, em percurso equidistante da 

linha de base, eixo. O percurso ou passadas do equipamento utilizado devem distar entre si de forma 
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tal que, em cada percurso, seja coberta metade de faixa do percurso anterior. Nos trechos em curva, 

havendo sobrelevação, a compactação deve progredir da borda mais baixa para a mais alta, com 

percursos análogos aos descritos para trechos em tangente. Nas partes adjacentes ao início e ao fim 

da camada em construção, a compactação deve ser executada transversalmente à linha do eixo. Nos 

locais inacessíveis aos rolos compactadores, como cabeceiras de obra de arte etc., a compactação 

deve ser executada com compactadores portáteis, manuais ou mecânicos. 

 

As operações de compactação devem prosseguir até que se atinja o grau de compactação de 

100% em relação à massa específica aparente seca máxima, obtida na energia especificada em 

Projeto, conforme NBR 7182. O número de passadas necessárias do equipamento de compactação, 

para atingir grau de compactação exigido, deve ser determinado experimentalmente na pista. Deve 

ser realizada nova determinação sempre que houver variação no material ou do equipamento 

empregado. O acabamento deve ser executado pela ação conjunta da motoniveladora e do rolo de 

pneus ou liso. A motoniveladora deve atuar, quando necessário, exclusivamente em operação de 

corte, sendo vetada a correção de depressões por adição de material. As pequenas depressões e 

saliências, resultantes da atuação de rolo pé de carneiro de pata curta, podem ser toleradas, desde 

que o material não se apresente solto, sob a forma de lamelas. Em complementação às operações de 

acabamento, deve-se proceder a remoção das leiras, que se formam lateralmente à pista acabada, 

como resultado da conformação da superfície da camada de reforço do subleito. 

Se houver a necessidade de aterro para conformação final da camada de reforço, a camada 

deve ser escarificada e refeita sem ônus para a contratante. Não será permitida a liberação de 

tráfego ao usuário face à possibilidade de danos ao serviço executado, em especial sob condições 

climáticas adversas. 

CAMADA DE BLOQUEIO 

Sub-base composta por camadas constituídas por solos naturais que possuem em sua 

composição pedregulhos de cava, rochas alteradas, misturas artificiais de solos, de rochas alteradas, 

britadas ou não, misturas de diferentes tipos agregados tais como: pedra britada, pedrisco, pó de 

pedra, areia, ou ainda quaisquer combinação desses materiais ou de demais materiais granulares que 

apresentem estabilidade e durabilidade adequadas e capazes de resistirem às cargas previstas, e à 

ação dos agentes climáticos quando corretamente compactadas. A camada de sub-base só pode ser 

executada quando a camada subjacente estiver liberada quanto aos requisitos de aceitação de 

materiais e execução. A superfície deve estar perfeitamente limpa, desempenada e sem excessos de 

umidade antes da execução da sub-base. 

Durante todo o tempo de execução da sub-base, os materiais e os serviços devem ser 

protegidos contra a ação destrutiva das águas pluviais, do trânsito e de outros agentes que possam 

danificá-los. É obrigação da executante a responsabilidade desta conservação. 
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Inicialmente, deve ser distribuído na pista o material que deverá receber adequada 

conformação, de forma que a camada apresente espessura constante. O material distribuído é 

homogeneizado mediante ação combinada de grade de discos e motoniveladora. No decorrer desta 

etapa, devem ser removidos materiais estranhos ou fragmentos de tamanho excessivo. A variação do 

teor de umidade admitido para o material para início da compactação é de menos 2 pontos 

percentuais até mais 1 ponto percentual da umidade ótima de compactação. 

Caso o teor de umidade se apresente abaixo do limite mínimo especificado, deve-se proceder 

o umedecimento da camada através de caminhão-tanque irrigador, seguindo-se a homogeneização 

pela atuação de grade de discos, motoniveladora. Se o teor de umidade de campo exceder ao limite 

superior especificado, deve-se aerar o material mediante ação conjunta da grade de discos e da 

motoniveladora, para que o material atinja o intervalo da umidade especificada. 

Concluída a correção e homogeneização da umidade, o material deve ser conformado de 

maneira a se obter a espessura desejada após a compactação. A espessura da camada compactada 

não dever ser inferior a 15 cm. Nesta fase devem ser tomados os cuidados necessários para evitar a 

adição de material na fase de acabamento. Na fase inicial da obra devem ser executados segmentos 

experimentais, com formas diferentes de execução, na sequência operacional de utilização dos 

equipamentos de modo a definir os procedimentos a serem obedecidos nos serviços de 

compactação. Deve-se estabelecer a o número de passadas necessárias dos equipamentos de 

compactação para atingir o grau de compactação especificado. Deve ser realizada nova 

determinação sempre que houver variação no material ou do equipamento empregado. A 

compactação deve evoluir longitudinalmente, iniciando pelas bordas, tomando-se o cuidado de que 

nas primeiras passadas o rolo compactador se apoie metade nos acostamentos e metade na sub-

base em construção. Nos trechos em tangente, a compactação deve prosseguir das duas bordas para 

o centro, em percursos equidistantes da linha base, eixo. Os percursos ou passadas do equipamento 

utilizado devem distar entre si de forma tal que, em cada percurso, seja coberta metade da faixa 

coberta no percurso anterior. Nos trechos em curva, a compactação deve progredir da borda mais 

baixa para a mais alta, com percursos análogos aos descritos para os trechos em tangente. Nas 

partes adjacentes ao início e ao fim da sub-base em construção, a compactação deve ser executada 

transversalmente à linha base, eixo. 

Durante a compactação, se necessário, pode ser promovido o umedecimento da superfície 

da camada mediante emprego de carro-tanque distribuidor de água. Esta operação é recomendada 

sempre que o teor de umidade estiver abaixo do limite inferior do intervalo de umidade admitido 

para a compactação. As operações de compactação devem prosseguir em toda a espessura da sub-

base, até que se atinja grau de compactação mínimo de 95% em relação à massa especifica aparente 

seca máxima, determinada no ensaio de compactação, conforme NBR 7182, na energia modificada 

para as bases, ou na energia intermediária para as sub-bases. O acabamento deve ser executado pela 

ação conjunta de motoniveladora e de rolos de pneus de rodas lisa. A motoniveladora deve atuar, 

quando necessário, exclusivamente em operação de corte, sendo vetada a correção de depressões 

por adição de material. A sub-base não deve ser submetida à ação do tráfego. Não deve ser 
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executado pano muito extenso, para que a camada não fique exposta à ação de intempéries que 

possam prejudicar sua qualidade. 

BASE DE BRITA CORRIDA: base adensada separadamente até que seja alcançado grau de 

compactação desejado. 

De preferência, o material deverá ser transportado e aplicado na pista, na umidade indicada 

para compactação ou com variações mínimas desprezíveis. Brita corrida é composta por produtos 

resultantes de britagem primária de rocha sã, que em uma condição granulométrica mínima 

assegura estabilidade à camada, quando executada através das operações de espalhamento, 

homogeneização, umedecimento e compactação. 

São indicados os seguintes tipos de equipamentos para execução de sub-base e base: 

Motoniveladora pesada, com escarificador; 

Carro-tanque distribuidor de água; 

Rolos compactadores tipos pé-de-carneiro, liso-vibratório e pneumático; 

A superfície a receber a camada de base de brita corrida deve estar concluída, perfeitamente 

limpa, isenta de pó, lama e demais agentes prejudiciais, desempenhada e com as declividades 

estabelecidas no Projeto, além de ter recebido prévia aprovação por parte da Fiscalização. Eventuais 

defeitos existentes devem ser adequadamente reparados antes da distribuição da brita corrida. A 

rocha sã da pedreira aprovada deve ser submetida à britagem primária, devendo resultar um 

produto de granulometria continua, conforme NBR NM 248. A brita corrida deve ser descarregada 

diretamente sobre caminhões basculantes pela ação da pá-carregadeira quando estiver estocada em 

pilhas, transportada em seguida para a pista. Durante a operação de carga, devem ser tomadas as 

precauções necessárias para evitar a contaminação por materiais estranhos à brita corrida, bem 

como a segregação do material. A brita corrida, ao ser transportada para a pista, deve estar 

protegida por lona e descarregada em leiras sobre a camada subjacente liberada pela Fiscalização. A 

definição da espessura do material solto deve ser obtida a partir da observação criteriosa de panos 

experimentais previamente executados. Após a compactação, essa espessura deve permitir a 

obtenção da espessura definida em Projeto. Deve ser conferida especial atenção às etapas referentes 

à descarga, ao espalhamento e à homogeneização da umidade da brita corrida, de modo minimizar a 

segregação. O espalhamento da brita corrida deve ser efetuado pela ação da motoniveladora, 

podendo opcionalmente ser utilizado o distribuidor de agregados a critério da empresa executante. 

Concluído o espalhamento da brita corrida, devem ser executadas a operação de incorporação de 

água à camada, pela ação do caminhão tanque distribuidor de água e a de revolvimento e 

homogeneização com a lâmina de motoniveladora. O teor de umidade da mistura homogeneizada 

deve estar compreendido no intervalo de -2,0% a +1,0% em relação à umidade ótima obtida no 

ensaio de compactação, conforme NBR 7182, executado com a energia modificada. A camada em 

execução deve receber em seguida a conformação final, preparando-a para a compactação. 
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Eventuais correções localizadas, decorrentes de falta de material, devem ser efetuadas com a própria 

brita corrida. 

A ocorrência de regiões em que se evidencie a falta de finos requer operação de salgamento pela 

adição de finos de britagem, irrigação e posterior compactação. Deve-se evitar o excesso de finos na 

superfície, que possam gerar lamelas prejudiciais ao bom desempenho da camada. 

É proibida a execução de camadas de brita corrida em dias chuvosos. 

Tendo em vista a importância das condições de densificação da brita corrida, recomenda-se a 

execução de panos experimentais, com a finalidade de definir os tipos de equipamento de 

compactação e a sequência executiva mais apropriada, para alcançar o grau de compactação 

especificado. Este procedimento deve ser repetido no caso de mudança no Projeto da faixa 

granulométrica adotada. 

A energia de compactação a ser adotada como referência para a execução da brita graduada 

deve ser a modificada, que deve ser adotada na determinação da densidade seca máxima e umidade 

ótima compactação, determinadas conforme a NBR 7182. 

A compactação da brita corrida deve ser executada mediante o emprego de rolos vibratórios 

lisos e de rolos pneumáticos de pressão regulável. Nos trechos em tangente, a compactação deve 

evoluir partindo das bordas para eixo, e nas curvas, partindo da borda interna para borda externa. 

Em cada passada, o equipamento utilizado deve recobrir, ao menos, a metade da faixa 

anteriormente compactada. Durante a compactação, se necessário, pode ser promovido o 

umedecimento da superfície da camada, mediante emprego de caminhão-tanque distribuidor de 

água. As manobras do equipamento de compactação que impliquem variações direcionais 

prejudiciais devem se processar fora da área de compactação. A compactação deve evoluir até que 

se obtenha o grau de compactação mínimo de 100%, em relação à massa específica aparente seca 

máxima, obtida no ensaio de compactação NBR 7182, na energia modificada. O número de passadas 

para obtenção do grau de compactação exigido será definido em função dos resultados obtidos nos 

panos experimentais. Eventuais defeitos localizados observados após as operações de compactação 

são objeto específico de tratamento, removendo-se o material existente e substituindo-o por nova 

brita corrida, adequadamente submetida a processos de umedecimento e compactação. A 

imprimação da camada de brita corrida, quando prevista em Projeto, deve ser realizada após a 

conclusão da compactação. A base de brita corrida não deve ser submetida à ação do tráfego. Não 

deve ser executado pano muito longo, para que a camada não fique exposta à ação de intempéries 

que possam prejudicar sua qualidade. 

IMPRIMAÇÃO: aplicação uniforme de material betuminoso sobre base granular concluída, a 

fim de conferir coesão superficial, impermeabilizar e permitir condições de aderência entre esta e o 

revestimento a ser executado. 

Os ligantes betuminosos empregados na imprimação poderão ser dos tipos seguintes: 
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Asfaltos diluídos CM-30 e CM-70; 

Alcatrões AP-2 a AP-6. 

A escolha do ligante betuminoso adequado será feita em função da textura do material da 

base. 

A taxa de aplicação “T” é aquela que pode ser absorvida pela base em 24 horas, devendo ser 

determinada experimentalmente, no canteiro da obra. As taxas de aplicação usuais são da ordem de 

0,8 a 1,6 l/m², conforme o tipo e textura da base e do ligante betuminoso escolhido. 

Todo o carregamento de asfalto diluído que chegar à obra deve apresentar por parte do 

fabricante ou distribuidor o certificado de resultados de análise dos ensaios de caracterização 

exigidos pela especificação, correspondente à data de fabricação, ou ao dia de carregamento para 

transporte com destino ao canteiro de serviço, se o período entre os dois eventos ultrapassar 10 

dias. Deve trazer também indicação clara da sua procedência, do tipo e quantidade do seu conteúdo 

e distância de transporte entre a refinaria e o canteiro de obra. A taxa de aplicação do asfalto diluído 

é obtida experimentalmente, variando-se a taxa de aplicação entre 0,7 l/m2 a 1,5 l/m2, em função 

do tipo e textura da camada a ser imprimada. A taxa determinada deve ser aquela que após 24 

horas, produza uma película asfáltica consistente na superfície imprimada, sem excessos ou 

deficiências. Antes da aplicação da imprimação asfáltica deve-se proceder à limpeza da superfície, 

que deve ser executada com emprego de vassouras mecânicas rotativas ou manuais, jato de ar 

comprimido, sopradores de ar ou, se necessário lavagem. Devem ser removidos todos os materiais 

soltos e nocivos encontrados sobre a superfície da camada. O material asfáltico não deve ser 

distribuído com temperatura ambiente abaixo de 10° C, em dias de chuva ou sob o risco de chuva. A 

distribuição do material asfáltico não pode ser iniciada enquanto a temperatura necessária à 

obtenção da viscosidade adequada à distribuição não for atingida e estabilizada. Devem-se tomar 

precauções no aquecimento dos asfaltos diluídos durante o transporte e armazenamento: em função 

do baixo ponto de fulgor dos produtos, o risco de incêndio é maior. Aplica-se, em seguida, o material 

asfáltico, na temperatura compatível e na quantidade especificada e ajustada experimentalmente no 

campo e de maneira uniforme. A imprimação deve ser aplicada em uma vez, em toda a largura da 

faixa a ser tratada. Durante a aplicação, devem ser evitados e corrigidos imediatamente o excedente 

ou a falta do material asfáltico. Deve-se imprimar a pista inteira em um mesmo turno de trabalho e 

deixá-la, sempre que possível fechada ao tráfego. Quando isto não for possível, deve-se trabalhar em 

meia pista, executando a imprimação da adjacente assim que a primeira for liberada ao tráfego. 

Após a aplicação, o material asfáltico deve permanecer em repouso até que se verifiquem as 

condições ideais de penetração e cura, de acordo com a natureza e tipo do material asfáltico 

empregado. A imprimação impermeabilizante não deve ser submetida à ação direta das cargas e da 

abrasão do trânsito. No entanto a Fiscalização poderá, a seu critério e excepcionalmente, autorizar o 

trânsito sobre a imprimação depois de verificadas as condições previstas de penetração e cura. 
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A preservação do meio ambiente nos serviços de execução da imprimação envolvem o estoque e 

aplicação de ligante betuminoso. Devem-se adotar os cuidados seguintes: 

Evitar a instalação de depósitos de ligante betuminoso próxima a cursos d’água. 

Impedir o refugo de materiais já utilizados na faixa de domínio e áreas lindeiras adjacentes, ou 

qualquer outro lugar causador de prejuízo ambiental. 

Na desmobilização desta atividade, remover os depósitos de ligante e efetuar a limpeza do canteiro 

de obras, recompondo a área afetada pelas atividades da construção. 

 

CONCRETO ASFÁLTICO: mistura executada a quente, em usina apropriada, com 

características específicas. É composto de agregado graduado, cimento asfáltico modificados ou não 

por polímero, e se necessário, material de enchimento, fíler e melhorador de adesividade, espalhada 

e compactada a quente. 

Podem ser empregados os seguintes ligantes betuminosos: 

Cimento asfáltico de petróleo, CAP-30/45, CAP-50/60, CAP-85/100, CAP-150/200 (classificação por 

penetração), CAP-7, CAP-20 e CAP-40 (classificação por viscosidade); 

Alcatrões tipos AP-12; 

Podem ser usados, também, ligantes betuminosos modificados quando indicados no projeto. 

O agregado graúdo pode ser pedra, escória, seixo rolado, ou outro material indicado nas 

Especificações Complementares. O agregado graúdo deve se constituir de fragmentos sãos, duráveis, 

livres de torrões de argila, e substâncias nocivas e apresentar as características seguintes: 

Desgaste Los Angeles igual ou inferior a 40% (DNER-ME 035); admitindo-se agregados com valores 

maiores, no caso de terem apresentado desempenho satisfatório em utilização anterior; 

Índice de forma superior a 0,5 (DNER-ME 086); 

Durabilidade, perda inferior a 12% (DNER-ME 89); 

O agregado miúdo pode ser areia, pó-de-pedra ou mistura de ambos. Suas partículas individuais 

deverão ser resistentes, apresentar moderada angulosidade, estando livres de torrões de argila e de 

substâncias nocivas. Deverá apresentar equivalente de areia igual ou superior a 55%. (DNER-ME 

054). 

Material de Enchimento (filer) 
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Deve ser constituído por materiais minerais finamente divididos, tais como cimento Portland, cal 

extinta, pós calcários, cinza volante, etc., e que atendam a seguinte granulometria (DNER-ME 083): 

Quando da aplicação deverá estar seco e isento de grumos. 

Melhorador de Adesividade 

Não havendo boa adesividade entre o ligante betuminoso e os agregados (DNER-ME 078, DNER-ME 

079), poderá ser empregado melhorador de adesividade na quantidade fixada no projeto.  A 

composição de concreto betuminoso deve satisfazer os requisitos do quadro seguinte com as 

respectivas tolerâncias no que diz respeito a granulometria e aos percentuais do ligante betuminoso. 

A faixa usada deve ser aquela, cujo diâmetro máximo é igual ou inferior a 2/3 da espessura 

da camada de revestimento. As porcentagens de betume se referem a mistura de agregados, 

considerada como 100%. Para todos os tipos, a fração retida entre duas peneiras consecutivas não 

deverá ser inferior a 4% do total. Deverá ser adotado o Ensaio Marshall (DNER-ME 043) para 

verificação das condições de vazios, estabilidade e fluência da mistura betuminosa. As misturas 

devem atender as especificações da relação betume/vazios ou aos mínimos de vazios do agregado 

mineral. O concreto asfáltico pode ser empregado como revestimento, camada de ligação, binder, 

regularização ou reforço estrutural do pavimento. Não será permitida a execução dos serviços, 

objeto desta Especificação, em dias de chuva. O concreto betuminoso somente deverá ser fabricado, 

transportado e aplicado quando a temperatura ambiente for superior a 10 °C. Todo o carregamento 

de ligante betuminoso que chegar à obra deverá apresentar certificado de análise além de trazer 

indicação clara da sua procedência, do tipo e quantidade do seu conteúdo e distância de transporte 

entre a refinaria e o canteiro de serviço. 

Antes do início da execução dos serviços todo o equipamento deve ser examinado e 

aprovado pela Fiscalização. Os depósitos para o ligante betuminoso deverão possuir dispositivos 

capazes de aquecer o ligante nas temperaturas fixadas nesta Especificação. Estes dispositivos 

também deverão evitar qualquer superaquecimento localizado. Deverá ser instalado um sistema de 

recirculação para o ligante betuminoso, de modo a garantir a circulação, desembaraçada e contínua, 

do depósito ao misturador, durante todo o período de operação. A capacidade dos depósitos deverá 

ser suficiente para, no mínimo, três dias de serviço. Os silos deverão ter capacidade total de, no 

mínimo, três vezes a capacidade do misturador e serão divididos em compartimentos, dispostos de 

modo a separar e estocar, adequadamente, as frações apropriadas do agregado. Cada 

compartimento deverá possuir dispositivos adequados de descarga. Haverá um silo adequado para o 

filer, conjugado com dispositivos para a sua dosagem. 

A usina deverá estar equipada com uma unidade classificadora de agregados, após o secador, 

dispor de misturador capaz de produzir uma mistura uniforme. Um termômetro, com proteção 

metálica e escala de 90° a 210 °C (precisão ± 1 °C) deverá ser fixado no dosador de ligante ou na 

linha de alimentação do asfalto, em local adequado, próximo à descarga do misturador. A usina 
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deverá ser equipada, além disto, com pirômetro elétrico, ou outros instrumentos termométricos 

aprovados, colocados na descarga do secador, com dispositivos para registrar a temperatura dos 

agregados, com precisão de ± 5 °C. 

Poderá, também, ser utilizada uma usina do tipo tambor/secador/misturador, provida de 

coletor de pó, alimentador de filer sistema de descarga da mistura betuminosa com comporta, ou 

alternativamente, em silos de estocagem. A usina deverá possuir silos de agregados múltiplos, com 

pesagem dinâmica (precisão de ± 5%) e assegurar a homogeneidade das granulometrias dos 

diferentes agregados. Os caminhões, tipo basculante, para o transporte do concreto betuminoso, 

deverão ter caçambas metálicas robustas, limpas e lisas, ligeiramente lubrificadas com água e sabão, 

óleo cru fino, óleo parafínico, ou solução de cal, de modo a evitar a aderência da mistura às chapas. A 

utilização de produtos susceptíveis de dissolver o ligante betuminoso (óleo diesel, gasolina, etc.) não 

serão permitidos. O equipamento para espalhamento e acabamento deverá ser constituído de 

pavimentadoras automotrizes, capazes de espalhar e conformar a mistura no alinhamento, cotas e 

abaulamento requeridos. As acabadoras deverão ser equipadas com parafusos sem fim, para colocar 

a mistura exatamente nas faixas, e possuir dispositivos rápidos e eficientes de direção, além de 

marchas para a frente e para trás. As acabadoras deverão ser equipadas com alisadores e 

dispositivos para aquecimento, à temperatura requerida, para a colocação da mistura sem 

irregularidade.  O equipamento para a compressão será constituído por rolo pneumático e rolo 

metálico liso, tipo tandem ou rolo vibratório. Os rolos pneumáticos, autopropulsores, devem ser 

dotados de dispositivos que permitam a calibragem de variação da pressão dos pneus de 2,5kgf/cm² 

a 8,4kgf/cm² (35 a 120 psi). O equipamento em operação deve ser suficiente para comprimir a 

mistura à densidade requerida, enquanto esta se encontrar em condições de operacionalidade. 

Sendo decorridos mais de sete dias entre a execução da imprimação e a do revestimento, ou no caso 

de ter havido trânsito sobre a superfície imprimada, ou, ainda ter sido a imprimação recoberta com 

areia, pó-de-pedra, etc., deverá ser feita uma pintura de ligação. 

A temperatura de aplicação do cimento asfáltico deve ser determinada para cada tipo de ligante, em 

função da relação temperatura-viscosidade. A temperatura conveniente é aquela na qual o asfalto 

apresenta uma viscosidade situada dentro da faixa de 75 e 150 segundos, “Saybolt-Furol” 

(DNERME004), indicando-se, preferencialmente, a viscosidade de 85 a 95 segundos. Entretanto, a 

temperatura do ligante não deve ser inferior a 107 °C e nem exceder a 177 °C. A temperatura de 

aplicação do alcatrão será aquela na qual a viscosidade “Engler” (ASTM D1665) situa-se em uma faixa 

de 25 3. A mistura, neste caso, não deve deixar a usina com temperatura superior a 106 °C. Os 

agregados devem ser aquecidos a temperaturas de 10 °C a 15 °C, acima da temperatura do ligante 

betuminoso. Não é permitida a execução dos serviços em dias de chuva. O tráfego de caminhões, 

para início do lançamento do concreto asfáltico, sobre a pintura de ligação só é permitido após o 

rompimento definitivo e cura do ligante aplicado. A carga dos caminhões deve ser feita de maneira a 

evitar segregação da mistura dentro da caçamba, 1º na frente, 2º na traseira e 3º no meio. 
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O início da produção na usina só deve ocorrer quando todo o equipamento de pista estiver 

em condições de uso, para evitar a demora na descarga na acabadora que pode acarretar diminuição 

da temperatura da mistura, com prejuízo da compactação. As caçambas dos veículos devem ser 

cobertas com lonas impermeáveis durante o transporte de forma a proteger a massa asfáltica da 

ação de chuvas ocasionais, da eventual contaminação por poeira e, especialmente, evitar a perda de 

temperatura e queda de partículas durante o transporte. As lonas devem estar bem fixadas na 

dianteira para não permitir a entrada de ar entre a cobertura e a mistura. O tempo máximo de 

permanência da mistura no caminhão é dado pelo limite de temperatura estabelecido para aplicação 

da massa na pista. 

Para o caso de emprego de concreto asfáltico como camada de rolamento, ligação ou de 

regularização, a mistura deve ser distribuída por uma ou mais acabadoras, atendendo aos requisitos 

anteriormente especificados. Deve ser assegurado, previamente ao início dos trabalhos, o 

aquecimento conveniente da mesa alisadora da acabadora à temperatura compatível com a da 

massa a ser distribuída. Caso ocorram irregularidades na superfície da camada acabada, estas devem 

ser corrigidas de imediato pela adição manual da mistura, seu espalhamento deve ser efetuado por 

meio de ancinhos ou rodos metálicos. Esta alternativa deve ser, no entanto, minimizada, já que o 

excesso de reparo manual é nocivo à qualidade do serviço. A mistura deve apresentar textura 

uniforme, sem pontos de segregação. Na descarga, o caminhão deve ser empurrado pela acabadora, 

não se permitindo choques ou travamento dos pneus durante a operação. O tipo de acabadora deve 

ser definido em função da capacidade de produção da usina, de maneira que esta esteja 

continuamente em movimento, sem paralisações para esperar caminhões. A rolagem tem início logo 

após a distribuição do concreto asfáltico. A fixação da temperatura de rolagem condiciona-se à 

natureza da massa e às características do equipamento utilizado. A compactação através do emprego 

de rolo vibratório de rodas lisas, quando necessário, deve ser testada experimentalmente na obra, de 

forma a permitir a definição dos parâmetros mais apropriados à sua aplicação, como o número de 

coberturas, frequência e amplitude das vibrações. O processo de execução das juntas transversais e 

longitudinais deve assegurar condições de acabamento adequadas, de modo que não sejam 

percebidas irregularidades nas emendas. 

No reinício dos trabalhos, deve-se realizar a compactação da emenda com o rolo 

perpendicular ao eixo, com 1/3 do rolo sobre o pano já compactado e os outros 2/3 sobre a massa 

recém aplicada. A camada de concreto asfáltico recém-acabada deve ser liberada ao tráfego 

somente quando a massa atingir a temperatura ambiente. Quando ocorrer sobras do concreto 

asfáltico, o mesmo deverá ser devolvido para usina para um descarte correto. 

 

SINALIZAÇÃO VIÁRIA 

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL: Conjunto de marcas, símbolos e legendas aplicados sobre o 

revestimento de uma via, obedecendo a um projeto desenvolvido para atender às condições de 
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segurança e conforto do usuário. Para qualquer situação de execução dos serviços de sinalização são 

exigidas as seguintes condições básicas: 

A seleção e aplicação da sinalização visando à segurança e o conforto do usuário deve 

obedecer aos requisitos básicos seguintes: 

Atender a uma real necessidade; 

Chamar a atenção dos usuários; 

Transmitir uma mensagem clara e simples; 

Orientar o usuário para uma boa fluência e segurança de tráfego; 

Possibilitar tempo adequado para uma ação correspondente; 

Disciplinar o uso da via; 

Impor respeito aos usuários. 

Todos os materiais devem previamente satisfazer às exigências das especificações aprovadas 

pelo DNIT. 

No projeto de sinalização deverão estar definidos os seguintes elementos: 

Local da aplicação, extensão e largura; 

Dimensões das faixas; 

Espessura úmida da tinta a ser aplicada, em uma só passada 0,4mm ou 0,6mm; 

Outras espessuras poderão ser aplicadas, desde que o projeto assim o determine. 

A aplicação dos materiais só deve ser realizada após as seguintes observações: 

A superfície a ser demarcada deve estar limpa, seca e isenta de detritos, óleos, etc.; 

A pré-marcação deve estar perfeitamente de acordo com o projeto; 

A pré-marcação deve estar perfeitamente reta nas tangentes, e acompanhando o ângulo nas 

curvas. 

O controle de qualidade da aplicação é realizado, no decorrer da implantação da sinalização, quando 

devem ser verificados e anotados os parâmetros listados a seguir: 

Consumo dos materiais; 
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Espessura do material aplicado; 

Tempo de secagem, para a liberação ao tráfego; 

Dimensões das faixas e sinais (largura e comprimento); 

Linearidade das faixas; 

Temperatura de aquecimento do material termoplástico; 

Sinalização para o serviço de obras; 

Atendimento ao projeto de sinalização; 

Retrorrefletorização integral das faixas, sinais, etc. 

SINALIZAÇÃO VERTICAL: Para os efeitos desta Norma são adotadas as definições seguintes: 

Sinalização vertical - processo de sinalização constituído por dispositivos montados sobre suportes, 

no plano vertical, fixos ou móveis, por meio dos quais são fornecidas mensagens de caráter 

permanente e, eventualmente variáveis, através de legendas ou símbolos, com propósito de 

regulamentar, advertir ou indicar, uso das vias pelos veículos e pedestres da forma mais segura e 

eficiente, visando o conforto e segurança do usuário e melhor fluxo do tráfego. 

Placas de sinalização - dispositivos para controle de trânsito, verticais ao lado ou sobre a pista, 

transmitindo mensagens fixas e eventualmente móveis mediante símbolos, ou legendas previamente 

conhecidas e legalmente instituídas, visando regulamentar, advertir ou indicar quanto ao uso das 

vias, pelos veículos e pedestres de forma mais segura e eficiente. 

Painéis - dispositivos especiais constituídos por chapas metálicas com mensagens visando 

segurança e melhor fluxo de tráfego, suspensos sobre a via por meio de estruturas adequadas. 

A seleção e implantação da sinalização vertical devem obedecer aos requisitos básicos 

seguintes: 

Atender a uma real necessidade; 

Chamar a atenção dos usuários; 

Transmitir uma mensagem clara e simples; 

Orientar o usuário para a boa fluência e segurança de tráfego; 

Impor respeito aos usuários; 

Fornecer tempo adequado para uma ação correspondente. 
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A escolha do tipo de material a ser empregado na sinalização vertical deve ser em função do 

volume de tráfego, velocidade dos veículos, tipo de via pública. 

Chapa de aço zincado, na espessura de 1,25mm, com o máximo de 270g/m2 de zinco; 

Chapas de alumínio, na espessura mínima de 1,5mm. 

As chapas terão a superfície posterior preparada com tinta preta fosca, totalmente refletivas 

terão a superfície que irá receber a mensagem, preparada com “primer”. As chapas para placas semi 

refletivas terão a superfície que irá receber a mensagem pintada na cor específica do tipo de placa. 

Os suportes metálicos serão de aço galvanizado ou de aço com proteção de tinta anticorrosiva. A 

película refletiva deve ser constituída de microesferas de vidro aderidas a uma resina sintética. Deve 

ser resistente às intempéries, possuir grande angularidade de maneira a proporcionar ao sinal as 

características de forma, cor e legenda ou símbolos e visibilidade sem alterações, tanto a luz diurna, 

como à noite sob luz refletida. 

 

Os equipamentos utilizados na implantação da sinalização vertical são: 

Martelete a ar comprimido; 

Caminhão Munck (para as placas suspensas); 

Cone de sinalização. 

Inicialmente deve ser feito o levantamento da área para verificação das condições do terreno 

de implantação das placas. Limpeza do local de forma a garantir a visibilidade da mensagem a ser 

implantada. Marcação da localização dos dispositivos a serem implantados, de acordo com o projeto 

de sinalização. Distribuição das placas nos pontos já localizados anteriormente. Escavação da área 

para fixação dos suportes. Preparação da sapata ou base, em concreto de cimento, para recebimento 

dos suportes das estruturas de sustentação. Fixação das placas aos suportes e às travessas através de 

parafusos, porcas e contra porcas. Implantação da placa deve ser executada de forma que os 

suportes fixados mantenham rigidez e posição permanente e apropriada, evitando que balancem, 

girem ou sejam deslocados. Deve ainda contar com a utilização de caminhão munck e de corda para 

servir de guia, devido às suas dimensões evitando giros ou deslocamentos das placas. Fase em que o 

trânsito deverá ser desviado, com o auxílio de cones ou qualquer dispositivo com a mesma 

finalidade. 

REPAROS, RETOQUES, LIMPEZA E ENTREGA DA OBRA: 

Todos os danos causados a serviços adjacentes, durante o andamento dos serviços 

especificados, deverão ser reparados sob total responsabilidade da Contratada. Imediatamente após 

a conclusão de cada serviço, e antes da sua apresentação à Fiscalização para vistoria e aprovação 
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finais, a Contratada deverá executar a sua limpeza. Após a conclusão total da obra a Contratada 

deverá efetuar sua limpeza geral, colocando-a em condições de uso, devendo os detritos, 

equipamentos, ferramentas e instalações auxiliares serem removidas. 

Araruama, 31 de janeiro de 2018. 

 

 

___________________________ 

Dina Julia Janssen 

Secretaria Municipal de Obras, 

Urbanismo e Serviços Públicos 
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Anexo IV – Planilha Orçamentária 
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Anexo V 

 

 

COMPOSIÇÃO DO BDI - Com Desoneração - Lei 12844/13 

  

            X  - Taxa Representativa das DESPESAS INDIRETAS,exceto tributos e despesas 1ºQuatril 3ºQuatril 

  TIPO ALIQUOTA % ALIQUOTA % 

  X.1  - Administração Central 3,43% 6,71% 

  X.2 - Seguro e Garantia 0,28% 0,75% 

  X.3 – Risco 1,00% 1,74% 

  X= 4,71% 9,20% 

  Y - Taxa Representativa das DESPESAS FINANCEIRAS 1ºQuatril 3ºQuatril 

  TIPO ALIQUOTA % ALIQUOTA % 

  Y.1 - Despesas Financeiras 0,94% 1,17% 

  Y= 0,94% 1,17% 

  Z - Taxa Representativa do LUCRO 1ºQuatril 3ºQuatril 

  TIPO ALIQUOTA % ALIQUOTA % 

  Z.1 - Lucro Presumido 6,74% 9,40% 

  Z= 6,74% 9,40% 

  I - Taxa Representativada incidência dos TRIBUTOS- (Sobre Faturamento da Empresa) 1ºQuatril 3ºQuatril 

  TIPO ALIQUOTA % ALIQUOTA % 

  I.1  -ISSQN (Impostosobre Serviços de Qualquer Natureza)-Municipal 2,00% 5,00% 

  I.2 - COFINS(Contribuição para o Financiamento de Seguridade Social)- Federal 3,00% 3,00% 

  I.3 - PIS  (programa de Integração Social) – Federal 0,65% 0,65% 

  I.4 - Contribuição Previdenciaria p/ INSS - Federal - Lei 12844/2013 2,00% 2,00% 

  I= 7,65% 10,65% 

  Intervalo de Referência 20,76% 26,44% 

                          

Formula-Acórdão TCU 2622/2013           
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BDI= 

(1+X)*(1+Y)*(1+Z) 

-1 

 

BDI= 

(1+4,71%)*(1+0,94%)*(1+6,74%) 

-1 22,16% 

  (1-I)     (1-7,65%)   

 

 

 

 

 

 

Araruama, 31 de janeiro de 2018. 

 

 

 

 

___________________________ 

Dina Julia Janssen 

Secretaria Municipal de Obras, 

Urbanismo e Serviços Públicos 
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ANEXO VI 

 

MODELO DE PROPOSTA DETALHE 

 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA SRP Nº 04/2018 

  

A firma abaixo se propõe a executar o objeto deste edital, conforme discriminado nas Termo de 

Referência - Anexo I (composto de memorial descritivo, planilha orçamentária, cronograma físico 

financeiro e composição do BDI), pelos preços e condições assinalados na presente, obedecendo 

rigorosamente às disposições da legislação competente  

 

Firma Proponente:__________________________________________________________________  

 

Endereço:_____________________________________ Cidade: _______________________  

 

Estado: _____ CEP: __________ Telefone: ____________ E-mail: _____________________  

 

CNPJ: ___________________ Insc. Estadual: _______________ 

 

1 - OBJETO:  
 

1.1 - Contratação de empresa  de engenharia para execução de serviços de manutenção, 

restauração, pavimentação e conservação de áreas de lazer, bem como a manutenção 

preventiva e corretiva, drenagem e urbanização nas vias e áreas públicas no Município de 

Araruama/RJ, incluindo o fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra, conforme 

proposta detalhe, composta de planilha orçamentária, cronograma físico financeiro, composição de 

BDI, todos em forma de anexo, conforme Termo de Referência fornecido e SOUSP.  

 

2 - PREÇO OFERTADO:  
 

2.1 - O preço total ofertado é de R$ ____________ (por extenso)  

 

2.2 - Em decorrência das normas previstas nas Instruções Normativas MF/RFB/INSS, o valor total da 

proposta se perfaz da seguinte maneira: 

 

a) R$ ________ (_____________) referentes à mão de obra utilizada; 

 

b) R$ ________ (______________) referentes a equipamento utilizado; 

 

c) R$ _________ (______________) referentes aos materiais utilizados; 

 

2.3 - O preço ofertado inclui todos os custos de mão de obra, BDI, taxas, impostos, seguros, encargos 

sociais, administração, trabalhistas, previdenciários, contribuições parafiscais e outros que venham a 

incidir sobre o objeto da Concorrência Pública SRP nº 04/2018.  

 

3 - DO PRAZO DE VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO:  
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3.1 - O prazo de vigência da contratação que decorrer desta licitação será de 06 (seis) meses 

ininterruptos, desconsideradas as intempéries e contado a partir da data de aceite pela Contratada da 

ordem de início de serviços emitida pela Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Serviços 

Públicos.  

 

3.2 - O prazo poderá ser prorrogado, mantidas as demais condições desta contratação e assegurada a 

manutenção do seu equilíbrio econômico-financeiro, desde que ocorram algum dos motivos elencados 

no §1º do art. 57 da Lei Federal nº 8.666/93, devidamente autuado em processo. 

 

4 – DO PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:  

4.1 - O prazo de validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias, contados da data de sua entrega ao 

Presidente da CPL, observado o disposto no caput e parágrafo único do art. 110 da Lei Federal nº 

8.666/93.  

5 – ANEXOS – CONFORME PROJETO BÁSICO FORNECIDO PELA SOUSP :  

5.1 – PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

5.2 – COMPOSIÇÃO DE BDI 

 6 - DADOS BANCÁRIOS:  

BANCO:  

CONTA CORRENTE:  

AGÊNCIA:  

_____________________, ____ de ________________ 2018. 

 

_________________________________________________ 

Empresa/ representante legal 

assinar e carimbar 
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ANEXO VII 

(MODELO DE CREDENCIAMENTO) 

 

 

À 

 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - MUNICÍPIO DE ARARUAMA - RJ 

Ref: EDITAL DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA PÚBLICA SRP N° 04/2018 

Prezados Senhores, 

Credenciamos o/a Sr° (a) ...................., nacionalidade...................., cédula de identidade 

n°........................, emitido pelo.................., para, em nome da............ (nome da empresa), participar da 

Concorrência Pública sob referência, podendo, para tanto, juntar e apresentar documentos, apresentar  

propostas, assinar atos e termos, requerer e deliberar, apresentar  recursos, renunciar a direitos, 

inclusive recursos, e tudo o mais que se fizer necessário de acordo com o edital. 

 

 

 

Local e Data 

Assinatura do representante legal da empresa devidamente identificada 
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ANEXO VIII 

 

 

 MODELO DE DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO EDITAL  

 

 

 

Ref.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA SRP nº 04/2018. 

 

 

                                   _____________(razão social da empresa)________________, com  

 

sede na _______(endereço)______________, inscrita no CNPJ nº ___________, vem, por  

 

intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a) ___________, portador(a) da Carteira de  

 

Identidade nº _________ e do CPF nº ____________, declarar que cumpre plenamente os    

 

requisitos exigidos para a habilitação na licitação modalidade de Concorrência Pública n.º 

  

04/2018 do Município de Araruama - RJ. 

 

Declara, ademais, que não está impedida de participar de licitações, de contratar com a 

Administração Pública em razão de penalidades, nem de fatos impeditivos ou supervenientes de sua  

habilitação. 

 

 

...................................................................................... 

(local e data) 

 

 

 

...................................................................................... 

(representante legal) 

 

 

 

Observação: 

A Declaração deverá estar assinada pelo representante legal da empresa. 
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ANEXO IX 

 

 DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA SRP N.º 04/2018 

 

Declaração de Manutenção do Responsável Técnico 

 

D E C L A R A Ç Ã O 

 

Declaramos, para os fins previstos no Edital da CONCORRÊNCIA PÚBLICA em tela que 

manteremos, a partir da data de início efetivo da prestação dos serviços, em nosso quadro 

permanente, o profissional indicado como responsável técnico para a execução dos serviços ou, 

no caso de sua dispensa, outro que atenda às mesmas exigências, em substituição daquele, desde 

que com a anuência prévia do Poder Concedente, conforme § 10 do art. 30 da Lei Federal n.º 

8.666/93 e alterações. 

 

 

 

Araruama, ____ de _________ de 2018. 

 

 

 

Representante Legal  

(nome e assinatura) 

(com carimbo da empresa) 
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ANEXO X 

 

DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA SRP N.º 04/2018 

 

D E C L A R A Ç Ã O 

 

  ____(nome da firma)___________________, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 

________________ por intermédio de seu representante legal, Sr.(a) _______________________ 

portador(a) do R.G. n.º ____________ e do CPF/MF n.º _______________________, DECLARA, para 

fins do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1988 e de acordo com o inciso V 

do art. 27 da Lei Federal nº 8.666/93, acrescido pela Lei Federal nº 9.854/99, regulamentada pelo Decreto 

nº 4.358/02, 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 (*    ) 

 

Araruama, ____ de _____________ de 2018. 

 

 

Representante Legal  

(nome e assinatura) 

(com carimbo da empresa) 

(* OBSERVAÇÃO:  em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 
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A N E X O   XI 

 

 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA SRP n.º 04/2018 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ME OU EPP 

 

A empresa _____________________, inscrita no CNPJ sob o nº_______________________, 

com sede __________________________, (endereço completo) por intermédio de seu representante 

legal, para fins da CONCORRÊNCIA PÚBLICA SRP n.º 04/2018, DECLARA expressamente, sob 

as penalidades cabíveis, que : 

a) Encontra-se enquadrada como empresa de Micro e Pequeno Porte, nos termos do art. 3º da Lei 

Complementar 123/2006. 

b) Tem conhecimento dos Artigos 42 a 45 da Lei Complementar 123/2006, estando ciente da 

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores impeditivas de tal habilitação e que não incide nos 

impedimentos do § 4º do art. 3º da Lei Complementar 123/2006. 

 

 

 

_______________,_____________de 2018. 

 

 

____________________________________________________ 

Empresa 
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ANEXO XII 

 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

MINUTA 

 

1. Aos xx dias do mês de xxxxxx do ano de 2018, o MUNICÍPIO DE ARARUAMA, Estado do Rio 

de Janeiro, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Avenida John Kennedy, n.° 120, 

Centro, Araruama/RJ, inscrito no CNPJ(MF) sob o n.º 28.531.762/0001-33, neste ato representado 

pela Exma. Sra. Prefeita do Município de Araruama, Lívia Bello, brasileira, solteira, portador da 

carteira de identidade n.º _________________ e do CPF(MF) n.º ______________ residente e 

domiciliado nesta cidade, doravante simplesmente denominado ÓRGÃO GERENCIADOR, em face 

da classificação das propostas de preços no Concorrência Pública – SRP n.º 04/2018, para formação 

da Ata de Registro de Preços, tendo como fundamento a Ata de julgamento e classificação das 

propostas, RESOLVE registrar os preços para futura e eventual Contratação de empresa  de 

engenharia para execução de serviços de manutenção, restauração, pavimentação e conservação de 

áreas de lazer, bem como a manutenção preventiva e corretiva, drenagem e urbanização nas vias e 

áreas públicas no Município de Araruama/RJ. A presente Ata de Registro de Preços terá validade de 

12 (doze) meses, a partir de sua publicação. Será utilizada pela Secretária Municipal de Obras, 

Urbanismo e Serviços Público, como órgão gerenciador, na forma prevista no instrumento editalício, 

com as sociedades empresarias que tiverem preços registrados, na forma do ANEXO I. Tendo sido 

cumpridas todas as formalidades legais e nada mais havendo a constar, lavrando-se esta Ata que vai 

assinada pela Exma. Sra. Prefeita do Município de Araruama, e pelos representantes das sociedades 

empresárias com preços registrados, devendo a mesma ser publicada no Diário Oficial do Município 

para que opere seus jurídicos e legais efeitos. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

2. O objeto da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS consiste na futura e eventual Contratação 

de empresa  de engenharia para execução de serviços de manutenção, restauração, pavimentação e 

conservação de áreas de lazer, bem como a manutenção preventiva e corretiva, drenagem e 

urbanização nas vias e áreas públicas no Município de Araruama/RJ, pelo prazo de 12 (doze) meses, 

pelo sistema de registro de preço, conforme Termo de Referência.”, conforme as especificações 

constantes da proposta comercial, referente a Concorrência Pública– SRP n.º 04/2018 e seus anexos 

nos autos do processo administrativo n.º 16703/2018. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO/DA VALIDADE DOS PREÇOS 
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ITE

M 
CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UNID QNTD 

VALOR 

UNITÁR

IO 

VALOR 

MENSA

L 

VALO

R 12 

MESE

S 

1.1 
02.006.002

0-A 

Aluguel de container (módulo metálico içável), 

tipo sanitário-vestiário, medindo 

aproximadamente 2,20m de largura, 6,20m de 

comprimento e 2,50m de altura, composto de 

chapas de aço com nervuras trapezoidais, 

isolamento termo-acústico no forro, chassis 

reforçado e piso em compensado naval, 

incluindo instalações elétricas e hidro-

sanitárias, suprido de acessórios, 2 vasos 

sanitários, 1 lavatório, 1 mictório e 4 chuveiros, 

exclusive transporte (vide item 04.005.0300) 

carga e descarga (vide item 04.013.0015) 

Unxm

es 
12,00 

      

    1x12=12(meses)           

1.2 
02.020.000

1-A 

Placa de identificação de obra pública, inclusive 

pintura e suportes de madeira. 

FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO 

M² 24,00 

      

    3x2=6x4(unid)=24           

1.3 
02.006.005

0-A 

Aluguel de banheiro químico, portátil, medindo 

2,31m de altura x 1,56m de largura e 1,16m de 

profundidade, inclusive instalação e retirada do 

equipamento, fornecimento de química 

desodorizante, bactericida e bacteriostática, 

papel higiênico e veículo próprio com unidade 

móvel de sucção para limpeza 

Unxm

es 
12,00 

      

    1x12=12(meses)           

1.4 
02.020.000

5-A 

Barragem de bloqueio de obra na via pública, 

de acordo com a resolução da Prefeitura-RJ, 

compreendendo fornecimento, colocação e 

pintura dos suportes de madeira com 

reaproveitamento do conjunto 40 (quarenta) 

vezes 

M 125,00 

      

    5000/40=125           

1.5   Projetos           

1.5.

1 

01.050.019

0-A 

Projeto executivo de via para veículos e 

pedestres em ruas e avenidas urbanas, com 

calçadas em ambos os lados e 2 faixas de 

rolamento com largura máxima de 13m, 

apresentado em Autocad nos padrões da 

contratante  

há 3,35 

      

    
3500m( C )x7m( L )+1500m( C )x6m( L )= 

33500m²/10.000m²/há =3,35 há 
    

      

1.5.

2 

01.050.015

6-A 

Projeto executivo de sistema de drenagem até 

20000m², apresentado em Autocad 
M² 

33.500,

00       

    
3500m( C )x7m( L )+1500m( C )x6m( L )= 

33500m² 
    

      

1.6   Administração Local           
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1.6.

1 

05.105.013

0-A 

Mão-de-obra de engenheiro ou arquiteto junior, 

inclusive encargos sociais 
Mês 12,00 

      

    12           

1.6.

2 

05.105.012

9-A 

Mão-de-obra de mestre de obra “B”, inclusive 

encargos sociais 
Mês 12,00 

      

    12           

1.6.

3 

05.105.014

9-A 

Mão-de-obra de topógrafo B, inclusive 

encargos sociais 
Mês 12,00 

      

    12           

1.6.

4 

05.105.010

0-A 

Mão-de-obra de vigia, inclusive encargos 

sociais 
Mês 36,00 

      

    3 (vigias)x12=36           

    2 -Movimento de Terra           

2.1 
03.016.001

0-B 

Escavação mecânica de vala não escorada em 

material de 1ª categoria com pedras,instalações 

prediais ou outros redutores de produtividade 

ou cavas de fundação, entre1,50m e 3,00m de 

profundidade, utilizando retro-escavadeira, 

exclusive esgotamento 

M³ 
2.466,0

0 

      

    

Man.800  (300x1,5x3=1350) Man.1000 

(200x1,7x3 = 1020) PV (2,0x2,0x1,6x15=96) 

T(1350+1020+96=2466,00)  

    

      

2.2 
03.016.000

5-B 

Escavação mecânica de vala não escorada em 

material de 1ª categoria com pedras,instalações 

prediais ou outros redutores de produtividade 

ou cavas de fundação, até 1,50m de 

profundidade, utilizando retro-escavadeira, 

exclusive esgotamento 

M³ 
7.415,2

0 

      

    

Drenagem 300 (1000x0,9x1,5=1350)   400 

(2500X1X1,5=3750)   600 

(1000X1,2X1,5=1800)                                          

PV (1,7x1,7x1,4x80=323,68)   Ralos 

(0,8x1,4X0,9x190=191,52)                                                                 

TOTAL 

1350+3750+1800+323,68+191,52=7415,20  

    

      

2.3 
03.010.003

5-A 

Material de 1ª categoria para aterros, 

compreendendo: escavação, carga, transporte a 

15km em caminhão basculante e descarga, 

considerando o volume necessário à execução 

de 1,00m³ de material compactado  

M³ 
5.360,0

0 

      

    (3500x7 + 1500x6)x0,4x40%=5360           

2.4 
03.010.010

1-A 

Compactação de aterro, em camadas de 20cm, 

utilizando compactador pneumático (sapo), 

inclusive compressor 

M³ 
1.116,9

3 
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Fundo de Cx. Ralo (0,30x0,9x190x0,2=10,26)  

PV(1,2x1,2x80x0,2=23,04)  

(1,3x1,3x10x0,2=3,38)  (1,5x1,5x5x0,2=2,25)   

Man.300 (1000x0,9x0,2=180)  Man.400 

(2500x1x0,2=500)  Man.600 

(1000x1,2x0,2=240)  Man.800 

(300x1,5x0,2=90)  Man. 1000 

(200x1,70x0,2=68 )                                                                          

Total - 

10,26+23,04+3,38+2,25+180+500+240+90+68

=1116,93  

    

      

2.5 
20.104.000

1-A 

Saibro, inclusive transporte.  

FORNECIMENTO 
m³ 

5.000,0

0       

                                                                     5000m³           

2.6 
01.005.000

3-A 

Preparo manual de terreno, compreendendo 

acerto, raspagem eventualmente até 0,30m de 

profundidade e afastamento lateral do material 

excedente, inclusive compactação mecânico 

M² 
48.500,

00 

      

    

Calçadas (5000x1,5x2 (lados)=15000)  Pav. 

(3500x7+1500x6=33500)  Total - 

15000+33500=48500 

    

      

    3 - Transporte           

3.1 
04.005.014

0-A 

Transporte de carga de qualquer natureza, 

exclusive as despesas de carga e descarga, tanto 

de espera do caminhão como do servente ou 

equipamento auxiliar, à velocidade média de 

50km/h, em caminhão basculante a óleo diesel, 

com capacidade útil de 12t 

Txkm 
26.811,

05 

      

    26811,05           

3.2 
04.011.005

1-B 

Carga e descarga mecânica, com pá-

carregadeira, com 1,30m³ de capacidade, 

utilizando caminhão basculante a óleo diesel, 

com capacidade útil de 8t, considerados para o 

caminhão os tempos de espera, manobra, carga 

e descarga e para a carregadeira os tempos de 

espera e operação para cargas de 50t por dia de 

8h 

T 
26.811,

05 

      

    

Ralos Voc (0,3x0,9x0,9x190=46,17)  PV Voc 

(1,2x1,2x1,4x80=161,28)  

(1,3x1,3x1,4x10=23,66)  (1,5x1,5x1,6x5=18)  

Man Voc  300 (1000x0,07=70)  400 

(2500x0,125=312,50)  600 (1000x0,282=282)  

800 (300x0,502=150,60)          1000 

(200x0,785=157)  Voc= 

46,17+161,28+23,66+18+70+312,50+282+150,

60+157= 1221,21    Preparo (48500x0,3 = 

14550)  TOTAL 

(14550+1221,21)x1,70=26811,05 

    

      

3.3 
04.005.030

0-A 

Transporte de container, segundo descrição da 

família 02.006, exclusive carga e descarga                           

(vide item 04.013.0015) 

Txkm 240,00 
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    2,4x2x50=240,00           

3.4 
04.013.001

5-A 

Carga e descarga de container, segundo 

descrição da família 02.006 
Un 2,00 

      

    2           

    4 - Sinalização           

4.1 
05.015.006

5-A 

Placa de sinalização de rodovias, em chapa de 

aço n.º 16, tratada quimicamente, inclusive 

pintura com metal primer nas duas faces e 

esmalte sintético preto no verso. Aplicação de 

películas refletivas no grau técnico e película 

para legenda fixado em um ou dois postes de 

madeira de lei. FORNECIMENTO e 

COLOCAÇÃO 

M² 33,00 

      

    
Quebra molas 5000/150=33un 

x2=66x0,5=33,00 
    

      

4.2 
05.020.000

5-A 

Sinalização horizontal, mecânica, com tinta 

termoplástica à base de resinas naturais e/ou 

sintéticas, em vias rodoviárias, aplicada por 

extrusão, conforme normas do DER-RJ 

M² 
1.540,0

0 

      

    

Amarelo- 3500x0,12x2= 840  Branco- 

3500x0,10x2 (lados)=700  Total  

840+700=1540,00 

    

      

4.3 
05.021.005

5-A 

Mini-tachão refletivo, seus refletores contêm 50 

esferas de vidro lapidado e espelhado, 

incrustados em “ABS”, nas cores branca e 

amarela, monodirecional, fundido, medindo 220 

x 100 x 40mm, constituído de um corpo a base 

de resinas de poliéster e filerizantes minerais, 

com tela de nylon para absorção de impactos e 

pino de aço para maior fixação no pavimento.  

FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO 

Un  700,00 

      

    3500/5=700 un           

4.4 
05.021.006

0-A 

Mini-tachão refletivo, seus refletores contêm 50 

esferas de vidro lapidado e espelhado, 

incrustados em “ABS”, nas cores branca e 

amarela, bidirecional, fundido, medindo 220 x 

100 x 40mm, constituído de um corpo a base de 

resinas de poliéster e filerizantes minerais, com 

tela de nylon para absorção de impactos e pino 

de aço para maior fixação no pavimento.  

FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO 

Un  700,00 

      

    3500/5=700 un           

    5 - Galeria ,Drenos            
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5.1 
06.004.006

0-A 

Tubo de concreto armado, classe PA-1 (NBR 

8890/03), para galerias de águas luviais, com 

diâmetro de 300mm, aterro e soca até a altura 

da geratriz superior do ubo, considerando o 

material da própria escavação, inclusive 

fornecimento do aterial para rejuntamento com 

argamassa de cimento e areia, no traço 1:4 e 

acerto de fundo de vala. FORNECIMENTO e 

ASSENTAMENTO 

M 
1.000,0

0 

      

    1000           

5.2 
06.004.006

2-A 

Tubo de concreto armado, classe PA-1 (NBR 

8890/03), para galerias de águas luviais, com 

diâmetro de 400mm, aterro e soca até a altura 

da geratriz superior do ubo, considerando o 

material da própria escavação, inclusive 

fornecimento do aterial para rejuntamento com 

argamassa de cimento e areia, no traço 1:4 e 

acerto de fundo de vala. FORNECIMENTO e 

ASSENTAMENTO 

M 
2.500,0

0 

      

    2500           

5.3 
06.004.006

6-A 

Tubo de concreto armado, classe PA-1 (NBR 

8890/03), para galerias de águas luviais, com 

diâmetro de 600mm, aterro e soca até a altura 

da geratriz superior do ubo, considerando o 

material da própria escavação, inclusive 

fornecimento do aterial para rejuntamento com 

argamassa de cimento e areia, no traço 1:4 e 

acerto de fundo de vala. FORNECIMENTO e 

ASSENTAMENTO 

M 
1.000,0

0 

      

    1000           

5.4 
06.004.007

0-A 

Tubo de concreto armado, classe PA-1 (NBR 

8890/03), para galerias de águas luviais, com 

diâmetro de 800mm, aterro e soca até a altura 

da geratriz superior do ubo, considerando o 

material da própria escavação, inclusive 

fornecimento do aterial para rejuntamento com 

argamassa de cimento e areia, no traço 1:4 e 

acerto de fundo de vala. FORNECIMENTO e 

ASSENTAMENTO 

M 300,00 

      

    300           

5.5 
06.004.007

4-A 

Tubo de concreto armado, classe PA-1 (NBR 

8890/03), para galerias de águas luviais, com 

diâmetro de 1000mm, aterro e soca até a altura 

da geratriz superior do ubo, considerando o 

material da própria escavação, inclusive 

fornecimento do aterial para rejuntamento com 

argamassa de cimento e areia, no traço 1:4 e 

acerto de fundo de vala. FORNECIMENTO e 

ASSENTAMENTO 

M 200,00 

      

    200           
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5.6 
06.015.001

0-A 

Poço de visita em alvenaria de blocos de 

concreto (20 x 20 x 40cm), em paredes e 0,20m 

de espessura, com 1,20 x 1,20 x 1,40m, para 

coletor de águas pluviais de 0,40 a 0,70m de 

diâmetro, utilizando argamassa de cimento e 

areia, no traço 1:4 em volume, sendo as paredes 

chapiscadas e revestidas internamente com a 

mesma argamassa, enchimento dos blocos e 

base em concreto simples, tampa de concreto 

armado, sendo o concreto dosado para um 

fck=10MPa e degraus de ferro fundido, 

inclusive fornecimento de todos os materiais 

Un 80,00 

      

    3200/40=80           

5.7 
06.015.001

1-A 

Poço de visita em alvenaria de blocos de 

concreto (20 x 20 x 40cm), em paredes e 0,20m 

de espessura, com 1,30 x 1,30 x 1,40m, para 

coletor de águas pluviais de 0,80m de diâmetro, 

utilizando argamassa de cimento e areia, no 

traço 1:4 em volume, sendo as paredes 

chapiscadas e revestidas internamente com a 

mesma rgamassa, enchimento dos blocos e base 

em concreto simples, tampa de concreto 

armado, sendo o concreto dosado para um 

fck=10MPa e degraus de ferro fundido, 

inclusive fornecimento de todos os materiais 

Un 10,00 

      

    300/30=10           

5.8 
06.015.001

3-A 

Poço de visita em alvenaria de blocos de 

concreto (20 x 20 x 40cm), em paredes e 0,20m 

de espessura, com 1,50 x 1,50 x 1,60m, para 

coletor de águas pluviais de 1,00m de diâmetro, 

utilizando argamassa de cimento e areia, no 

traço 1:4 em volume, sendo as paredes 

chapiscadas e revestidas internamente com a 

mesma rgamassa, enchimento dos blocos e base 

em concreto simples, tampa de concreto 

armado, sendo o concreto dosado para um 

fck=10MPa e degraus de ferro fundido, 

inclusive fornecimento de todos os materiais 

Un 5,00 

      

    200/40=5           

5.9 
06.015.003

0-A 

Caixa de ralo em alvenaria de blocos de 

concreto (20 x 20 x 40cm), em paredes de 

0,20m de espessura, de 0,30 x 0,90 x 0,90m, 

para águas pluviais, utilizando argamassa de 

cimento e areia, no traço 1:4 em volume, sendo 

as paredes chapiscadas e revestidas 

internamente com a mesma argamassa, 

enchimento dos blocos e base em concreto 

simples fck=10MPa e grelha de ferro fundido 

de 135kg, inclusive fornecimento de todos os 

materiais 

Un 190,00 

      

    (80+10+5)=95x2=190           
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5.10 
06.016.000

1-A 

Tampão completo de ferro fundido, de 0,60m 

de diâmetro, com 175 a 180 kg, para caixa de 

areia ou poço de visita, articulado, padrão 

Prefeitura, classe 300, carga mínima para teste 

30 t, resistência máxima de rompimento 37,5 t e 

flecha residual máxima 17 mm, assentado com 

argamassa de cimento e areia, no traço 1:4 em 

volume. FORNECIMENTO e 

ASSENTAMENTO 

Un 95,00 

      

    95           

5.11 
20.067.007

0-A 

Boca para bueiro simples tubular de concreto, 

diâmetro de 0,40m em concreto ciclópico, 

inclusive forma, escavação, reaterro e 

fornecimento dos materiais, exclusive 

escavação de material de reaterro na jazida e 

seu transporte ao canteiro 

Un  20,00 

      

    20           

5.12 
20.067.007

2-A 

Boca para bueiro simples tubular de concreto, 

diâmetro de 0,60m em concreto ciclópico, 

inclusive forma, escavação, reaterro e 

fornecimento dos materiais, exclusive 

escavação de material de reaterro na jazida e 

seu transporte ao canteiro 

Un  20,00 

      

    20           

5.13 
20.067.007

4-A 

Boca para bueiro simples tubular de concreto, 

diâmetro de 0,80m em concreto ciclópico, 

inclusive forma, escavação, reaterro e 

fornecimento dos materiais, exclusive 

escavação de material de reaterro na jazida e 

seu transporte ao canteiro 

Un  10,00 

      

    10           

5.14 
20.067.007

6-A 

Boca para bueiro simples tubular de concreto, 

diâmetro de 1,00m em concreto ciclópico, 

inclusive forma, escavação, reaterro e 

fornecimento dos materiais, exclusive 

escavação de material de reaterro na jazida e 

seu transporte ao canteiro 

Un  5,00 

      

    5           

    6 - Base e Pavimentos           

6.1 
08.001.000

8-A 

Base de brita corrida, inclusive fornecimento 

dos materiais, medida após a compactação 
M³ 

5.182,5

0       

    

Area pav. (3500x7x0,15)+1500x6x0,15)=5025  

Reparo. 500x7x0,15x0,3=157,50  Total. 

5025+157,50=5182,50 
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6.2 
08.015.025

0-A 

Concreto asfáltico, usinado a quente, de acordo 

com as determinações especificadas pela 

Prefeitura-RJ, inclusive todos os materiais 

(massa fina), exclusive o transporte da usina 

para a pista. Custo somente do preparo e 

materiais,exclusive espalhamento e 

compactação, considerando concreto importado 

de usina  

T 
3.834,0

0 

      

    

3500x7=24500  Reparos 500x7x30%=1050  

Total 24500+1050=3066,00        Tapa Buraco  

2 (c) x 1 (l) x 0,08 (esps.) x 2000 x 2,4 = 768 

    

      

6.3 
08.037.001

0-A 

Concreto asfáltico, usinado a quente, 

considerando apenas o espalhamento com 

vibroacabadora convencional e compactação 

mecânica, para uma produção de usina de 

2000t/mês  

T 
3.834,0

0 

      

    Igual ao item anterior           

6.4 
08.021.000

1-A 

Regularização de subleito, de acordo com as 

“Instruções para execução”, do DER-RJ. O 

custo indeniza as operações de execução e 

transporte de água e se aplica à área 

efetivamente regularizada, exclusive transporte 

e escavação de corretivos 

M² 
24.500,

00 

      

    3500x7=24500           

6.5 
08.026.000

1-A 

Imprimação de base de pavimentação, de 

acordo com as “Instruções para execução”, do 

DER-RJ 

M² 
24.500,

00 
      

    3500x7=24500           

6.6 
08.040.000

5-A 

Meio-fio e sarjeta conjugados, de concreto 

usinado 15MPa, moldado “in loco”, através de 

máquina especial, medindo em torno de 0,47m 

de base e 0,30m de altura, acabamento com 

argamassa de cimento e pó-de-pedra, no traço 

1:3, com fornecimento dos materiais, exclusive 

preparo de base e topografia 

M 
10.000,

00 

      

    5000x2=10000           

6.7 
08.020.001

0-A 

Pavimentação de lajotas de concreto, altamente 

vibrado, intertravado, com articulação vertical, 

pré-fabricados, cor natural, com espessura de 

8cm, resistência a compressão de 35MPa, 

assentes sobre colchão de pó-de-pedra, areia ou 

material equivalente, com as juntas tomadas 

com argamassa de cimento e areia, no traço 1:4 

e/ou com pedrisco e asfalto, exclusive o preparo 

do terreno, mas com fornecimento de todos os 

materiais, bem como a colocação 

M² 
9.000,0

0 

      

    1500x6=9000           
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6.8 
13.371.001

0-A 

Pátio de concreto, na espessura de 8cm, no 

traço 1:3:3 em volume, formando quadros de 

1,00 x 1,00m, com sarrafos de madeira 

incorporados, exclusive preparo do terreno, 

utilizando concreto importado de usina 

M² 
15.000,

00 

      

    Calçadas 5000( c )x1,5( x2 (lados)=15000            

6.9 
20.008.000

3-A 

Base “TELFORD”, medida após a 

compactação, exclusive o fornecimento e 

transporte dos materiais 

M³ 735,00 

      

    24500x5%x0,6(prof)=735           

6.10 
20.004.001

7-A 

Base para remendo profundo (brita, solo x brita, 

solo estabilizado granulometricamente, solo 

melhorado com cimento), executada 

manualmente, medida pelo volume 

compactado, exclusive forncecimento e 

transporte dos materiais 

M³ 500,00 

      

    
Tapa Buraco 2 (c) x 1 (l) x 0,5 (prof) x 500 

(quant) = 500 
    

      

    7 - Implantação de Áreas de Lazer           

7.1 
13.301.013

1-A 

CONTRAPISO,BASE OU CAMADA 

REGULARIZADORA,EXECUTADA COM 

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO 

TRACO 1:4,NA ESPESSURA DE 4CM 

M2 
1.000,0

0 

      

    1000m²           

7.2 
13.301.009

5-A 

PISO CIMENTADO IMPERMEAVEL,COM 

1,5CM DE ESPESSURA,DE ARGAMASSA 

DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 E 

IMPERMEABILIZANTE DE PEGA 

NORMAL ADICIONADO A AGUA DA 

ARGAMASSA NA DOSAGEM DE 

1:12,ALISADO A COLHER,SOBRE BASE 

OU CONTRAPISO EXISTENTE 

M2 
1.000,0

0 

      

    1000m²           

7.3 
20.104.000

1-A 

SAIBRO,INCLUSIVE 

TRANSPORTE.FORNECIMENTO 
M3 

3.000,0

0       

    3000m³           

7.4 
09.006.003

0-A 

ATERRO COM TERRA PRETA 

VEGETAL,PARA EXECUCAO DE 

GRAMADOS 

M3 100,00 

      

    100m³           

7.5 
11.048.001

5-B 

CONCRETO IMPORTADO DE 

USINA,DOSADO RACIONALMENTE PARA 

RESISTENCIA CARACTERISTICA A 

COMPRESSAO DE 15MPA,INCLUSIVE 

TRANSPORTE HORIZONTAL ATE 20,00M 

EM CARRINHOS,ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO 

M3 300,00 

      

    300m³           
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7.6 
20.098.000

1-A 

Pedra-de-mão, inclusive transporte, para região 

Metropolitana do Rio de Janeiro. 

FORNECIMENTO 

M³ 
1.000,0

0 
      

    1000m³           

7.7 

DR 

04.41.050(

/) 

Tubo corrugado de polietileno de alta 

densidade, fabricado com materia prima 

virgem, de dupla parede, para redes coletoras de 

esgotos, linha Kanasan da Kanaflex ou similar, 

cor ocre (de acordo com a NBR 7362), 

diametro nominal de 150 mm (diametro interno 

de 135mm), incluindo uma luva e dois aneis de 

vedação, compreendendo carga e descarga, 

colocação na vala, montagem e reaterrro ate a 

geratriz superior do tubo. fornecimento e 

colocação (desonerada) 

M 
3.000,0

0 

      

                

 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO. O Fornecedor classificado é o que segue: 

Empresa Fornecedora (Razão Social):  

CNPJ N°: Telefone: 

Endereço: 

Cidade: UF: CEP: 

Endereço Eletrônico: 

Representante: 

RG nº / Órgão Expedidor / UF: CPF: 

 

A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 (doze) meses, a partir da sua 

Publicação. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO. Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o 

Município de Araruama não será obrigado a adquirir os itens referidos na Cláusula Primeira 

exclusivamente pelo Sistema de Registro de Preços, podendo fazê-lo através de outra licitação 

quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou indenização de qualquer espécie às empresas 

detentoras, ou cancelar a Ata, na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente previstas para tanto, 

garantindo às detentoras, neste caso, o contraditório e a ampla defesa. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

Será usuário do Registro de Preços o órgão gerenciador SOUSP. 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO. Os preços ofertados pelas empresas signatárias da presente Ata de 

Registro de Preços são os especificados no ANEXO XI, de acordo com a respectiva classificação no 

Concorrência Pública – SRP n.º 04/2018. 
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PARÁGRAFO SEGUNDO. Para cada item de que trata esta Ata, serão observadas, quanto ao 

preço, as cláusulas e condições constantes do Edital de Concorrência Pública– SRP n.º 04/2018, que 

a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso. 

 

PARÁGRAFO TERCEIRO. O preço unitário a ser pago por item será o constante da(s) proposta(s) 

apresentada(s) de Concorrência Pública– SRP n.º 04/2018, pela(s) empresa(s) detentora(s) da 

presente Ata, a(s) qual(ais) também a integram. 

 

CLÁUSULA QUARTA –  DA EMISSÃO DOS PEDIDOS/ LOCAL DE ENTREGA E 

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 

A licitante vencedora deverá executar o serviço conforme solicitado pela SOUSP, pelo sistema 

de registro de preço. Sendo órgão gerenciador a Secretaria de Obras, Urbanismo e Serviços Públicos. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO. O Município de Araruama, através da SOUSP, respeitada a ordem de 

registro, selecionará as empresas para os quais serão emitidos os pedidos, o prazo para início da 

execução será a partir da ordem de início emitido pela SOUSP. 

PARÁGRAFO SEGUNDO. A empresa convocada que não cumprir as obrigações estabelecidas na 

ata de Registro de Preços. estará sujeita às sanções previstas neste edital. Neste caso, o Município de 

Araruama convocará, obedecida a ordem de classificação, a próxima empresa registrada no SRP, se 

for o caso. 

PARÁGRAFO TERCEIRO. O prazo e local para realização dos serviços será conforme solicitado 

pela SOUSP. 

 

PARÁGRAFO QUARTO. A contratação decorrente do presente Registro de Preços, será requerida 

pela SOUSP que apontará quantitativo a ser contratado, bem como prazo e setores englobados, de 

acordo com sua necessidade e conveniência. 

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DA(S) EMPRESA(S) FORNECEDORA(S) 

Cumprir integralmente as condições estabelecidas no edital de Concorrência Pública– SRP 

n.º 04/2018. 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO. Manter, durante o período de vigência desta Ata, as condições de 

habilitação e qualificação do certame licitatório. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração 

ou a terceiros, em decorrência de sua culpa ou dolo, na execução do contrato, na forma do que dispõe 

o art. 70 da lei 8.666/93. 

 

PARÁGRAFO TERCEIRO. Cumprir todas as exigências contidas no Termo de Referência 

Anexo I deste Edital. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DOS ÓRGÃOS GERENCIADORES E 

PARTICIPANTES 

 

I. Atestar a execução do objeto do contrato por meio do Gestor do contrato; 
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II. Efetuar os pagamentos às empresas fornecedoras, na forma estabelecida nesta Ata e nos 

costumes do Edital. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DO PAGAMENTO 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: O pagamento será efetuado uma única vez, por crédito bancário ou 

emissão de cheque, no mês subsequente ao da entrega do material, mediante atesto da respectiva nota 

fiscal ou fatura e posterior liberação para pagamento. O fiscal do contrato somente atestará a nota 

fiscal ou fatura para pagamento após cumpridas, pela licitante vencedora, todas as condições 

pactuadas. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO: O pagamento da fatura fica condicionado à apresentação pela empresa 

CONTRATADA, de comprovantes de pagamentos dos encargos sociais do mês anterior e impostos 

pertinentes ao fornecimento (contribuições ao INSS, FGTS e CNDT).  

 

PARÁGRAFO TERCEIRO: Ocorrendo atraso no pagamento, desde que este não decorra de ato ou 

fato atribuível a contratada, aplicar-se-á o índice do IPCA pro rata die, a título de compensação 

financeira, que será o produto resultante do mesmo índice do dia anterior ao pagamento, multiplicada 

pelo número de dias de atraso do mês correspondente, repetindo-se a operação a cada mês de atraso. 

 

PARÁGRAFO QUARTO: O pagamento será efetuado através de crédito em conta corrente, ou por 

meio de cheque administrativo nominal a contratada, desde que se obedeça às formalidades legais e 

contratuais previstas. 

 

PARÁGRAFO QUINTO: O valor do pagamento eventualmente efetuado com atraso 

injustificado sofrerá a incidência de juros moratórios de 0,01667% ao dia, alcançando 6% ao 

ano, consoante artigo 406, da Lei Federal n. 10406/02. 

 

PARÁGRAFO SEXTO: Caso o Município de Araruama efetue o pagamento devido à contratada em 

prazo inferior a 30 (trinta) dias, poderá ser descontado da importância devida o valor correspondente a 

0,033% (trinta e três milésimos por cento) por dia de antecipação. 

 

PARÁGRAFO SÉTIMO: Na hipótese de o documento de cobrança apresentar erros, fica suspenso 

o prazo para pagamento, prosseguindo-se a contagem somente após a apresentação da nova 

documentação isenta de erros. 

 

CLÁUSULA OITAVA - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 

A execução dos itens estará condicionada ao disposto nos itens 20 e 21, da Concorrência 

Pública– SRP n.º 04/2018 

CLÁUSULA NONA - DAS PENALIDADES 

Os adjudicatários inadimplentes estarão sujeitos às penalidades previstas no art. 87 da Lei 

Federal nº 8.666/93, bem como da legislação municipal sobre o assunto, assegurado o contraditório e 

a ampla defesa. 
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CLÁUSULA DÉCIMA - DA ALTERAÇÃO DE PREÇOS 

Durante a vigência desta Ata de Registro de Preços, os preços registrados serão fixos e 

irreajustáveis, salvo as condições abaixo descritas. 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO. A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas às 

disposições contidas no art. 65 da Lei 8.666/93. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO. O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual 

redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos bens registrados, cabendo 

ao Órgão Gerenciador da Ata promover as necessárias negociações junto aos fornecedores. 

 

PARÁGRAFO TERCEIRO. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, 

tornar-se superior ao preço praticado no mercado o Órgão Gerenciador deverá convocar o fornecedor 

visando a negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado; frustrada a negociação, o 

fornecedor será liberado do compromisso assumido; convocar os demais fornecedores visando igual 

oportunidade de negociação. 

 

PARÁGRAFO QUARTO. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e 

o fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, 

o Órgão Gerenciador poderá liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação das 

penalidades cabíveis, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, desde 

que a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento; convocar os demais fornecedores 

visando igual oportunidade de negociação. 

 

PARÁGRAFO QUINTO. Não havendo êxito nas negociações, o Órgão Gerenciador deverá 

proceder à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da 

contratação mais vantajosa. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA PUBLICAÇÃO 

A publicação dos preços registrados será efetuada no Diário Oficial do Município, 

trimestralmente, em cumprimento ao disposto no art. 15, § 2º da Lei 8.666/93. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO 

Fica eleito desde já o foro da Comarca de Araruama, Estado do Rio de Janeiro, para dirimir 

questões oriundas desta Ata, renunciando as partes a qualquer outro por privilegiado que seja. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Integra esta Ata, o edital de Concorrência Pública– SRP n.º 04/2018, bem como as propostas 

das empresas especificadas nos autos do processo administrativo n.º 16703/2017. 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO. Os casos omissos serão resolvidos com observância das disposições 

constantes na Lei 8.666/93, bem como na legislação municipal. 

 

 

Araruama, xx de xxxxxxx de 2018. 

Livia Bello 

Prefeita 
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   _______________________________________ 

Empresa signatária 

Testemunhas: 

____________________________              _____________________________ 

Nome:                                                             Nome: 

CPF:                                                                CPF: 
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A N E X O XIII 

 MINUTA 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº xx/2018, 

celebrado entre o Município de Araruama, como Contratante, e a 

firma _________________, como Contratada, na forma abaixo. 

    

   Pelo presente instrumento, de um lado o MUNICIPIO DE ARARUAMA, pessoa jurídica de 

direito público interno, com sede à Rua Avenida John Kennedy, n°120, Araruama, Centro, nesta 

Cidade, Inscrito no CNPJ sob o n° 28.531.762/0001-33, nos termos do Decreto Municipal neste ato 

representado pelo Sr. Secretário Municipal de Obras, ________________, brasileiro, casado, residente 

e domiciliado nesta cidade, portador da carteira de identidade n.° ______________ e do CPF n.° 

_____________, residente e domiciliado nesta cidade, doravante denominado CONTRATANTE e, 

de outro lado, a sociedade empresária _____________________, inscrita no CNPJ sob o nº 

_________________, com sede estabelecida na ___________________________, por seu 

representante legal Sr. __________________, brasileiro, casado, empresário, residente e domiciliado à 

________________________, portador da Carteira de Identidade nº _________________, e inscrito 

no CPF sob o nº __________________, neste ato por si ou por seu procurador com poderes expressos 

para este mister, doravante denominada PROMITENTE CONTRATADA, tem entre si ajustado o 

presente contrato que é celebrado em decorrência do resultado da licitação na modalidade 

Concorrência Pública n° 04/2018, realizada através do procedimento administrativo n.º 16703/2017, 

que se regerá pelas seguintes cláusulas e condições: 

CLÁUSULA PRIMEIRA: Legislação Aplicável 

Este contrato se rege por toda legislação aplicável à espécie, que desde já se entende como 

integrante do presente termo, especialmente pelas normas de caráter geral da Lei Federal nº 8.666/93 e 

suas alterações posteriores, da Lei Complementar Federal nº 123/2006 e suas alterações posteriores, e 

da Lei Municipal nº 1.546/2009, bem como pelos preceitos de direito público e pelas regras constantes 

do Edital, pela proposta da Contratada e pelas disposições deste contrato, além do teor constante nos 

autos do procedimento nº 16703/2017. 

CLÁUSULA SEGUNDA: Objeto 

O objeto do presente é Contratação de empresa  de engenharia para execução de serviços de 

manutenção, restauração, pavimentação e conservação de áreas de lazer, bem como a manutenção 

preventiva e corretiva, drenagem e urbanização nas vias e áreas públicas no Município de 

Araruama/RJ, pelo período de 12 (doze) meses, seguindo-se a referência das Tabelas da EMOP, 

conforme discriminado no memorial descritivo, planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro, 

projeto básico e demais especificações técnicas constante nos autos do processo administrativo nº 

16703/2017.  
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 PARÁGRAFO ÚNICO. Os serviços serão executados com obediências rigorosa, fiel e integral 

de todas as exigências, normas, itens, elementos, especificações, condições gerais e especiais, projetos 

e perfis contidos na Concorrência Pública nº. 04/2018. 

CLÁUSULA TERCEIRA: Da execução  

O contrato será executado dias nos horários estabelecidos pela secretaria municipal de obras, 

urbanismo e serviços públicos. 

CLÁUSULA QUARTA: Valor e Dotação Orçamentária 

           O valor estimado do presente Contrato é de R$ __________ (____________), e os recursos 

orçamentários e financeiros para a liquidação do presente objeto estão alocados à conta do PT 

__________________ e do ED _______________, conta ________ e Empenho nº _________/2018, 

da fonte de recursos próprios do orçamento da SOUSP, relativo ao exercício vigente. 

PARÁGRAFO ÚNICO. Em decorrência das normas previstas nas Instruções Normativas 

MF/RFB/INSS, e consequentemente a declaração apresentada pela Contratada, o valor total do 

contrato se perfaz da seguinte maneira: 

a) R$ ________ (_____________) referentes à mão de obra utilizada; 

b) R$ ________ (______________) referentes a equipamento utilizado; 

c) R$ _________ (______________) referentes aos materiais utilizados; 

CLÁUSULA QUINTA: Do Reajuste 

O valor referido na cláusula anterior será fixo e irreajustável até a data do término de execução 

dos serviços, salvo na hipótese de acréscimo ou supressão ao objeto contratual, o qual poderá ser 

reajustado somente em suas parcelas remanescentes, obedecendo aos índices da EMOP, 

correspondente às planilhas orçamentárias e tendo como data base a data da apresentação da proposta 

da Contratada. 

PARÁGRAFO ÚNICO. Caso haja prorrogação de prazo contratual, os preços que vierem a 

ser pactuados em decorrência desta licitação, desde que observado o intervalo mínimo de um ano, 

contado da data limite para apresentação da proposta, ou, nos reajustes subsequentes ao primeiro, da 

data de inicio dos efeitos financeiros do último reajuste ocorrido, poderão ser reajustados utilizando-se 

a variação dos índices da EMOP. 

CLÁUSULA SEXTA. Forma e prazo de pagamento 

Os pagamentos serão realizados conforme cronograma físico financeiro e planilha de serviços 

executados (medição) apresentada pela Contratada, acompanhadas de planilha orçamentária, memória 

de cálculo, diário de obras e relatório fotográfico, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da 

data final do período de adimplemento a que se referir, mediante Nota Fiscal/Fatura que deverá ser 
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apresentada pela contratada, atestada e visada por 02 (dois) servidores da Secretaria responsável pelo 

recebimento. 

        PARÁGRAFO PRIMEIRO. Caso se faça necessária a retificação de Nota Fiscal/fatura 

por culpa da contratada, o prazo terá sua contagem suspensa até a data de representação da fatura ao 

órgão, isenta de erros, dando-se, então, prosseguimento à contagem. 

   PARÁGRAFO SEGUNDO. Os pagamentos serão efetuados após a regular liquidação das 

despesas, nos termos do artigo 63, da Lei Federal n. 4320/64, obedecido ao disposto no artigo 73, da 

Lei Federal n. 8666/93. 

    PARÁGRAFO TERCEIRO. O valor dos pagamentos eventualmente efetuados com atraso 

injustificado sofrerá a incidência de juros moratórios de 0,01667% ao dia, alcançando 6% ao ano, 

consoante artigo 406, da Lei Federal n. 10406/02.  

     PARÁGRAFO QUARTO. O valor dos pagamentos eventualmente efetuados com atraso 

em virtude de ato ou fato que não seja atribuível á contratada sofrerá a incidência do índice de IPCA 

pro rata die, a título de compensação financeira, que será o produto resultante do mesmo índice do dia 

anterior ao pagamento, multiplicada pelo número de dias de atraso do mês correspondente, repetindo-

se a operação a cada mês de atraso. 

PARÁGRAFO QUINTO. Caso o Município de Araruama efetue o pagamento devido à 

contratada em prazo inferior a 30 (trinta) dias, poderá ser descontado da importância devida o valor 

correspondente a 0,033% (trinta e três milésimos por cento) por dia de antecipação. 

PARÁGRAFO SEXTO. Na hipótese de o documento de cobrança apresentar erros, fica 

suspenso o prazo para pagamento, prosseguindo-se a contagem somente após a apresentação da nova 

documentação isenta de erros. 

PARÁGRAFO SÉTIMO.  O pagamento será efetivado mediante crédito em conta bancária 

que o beneficiário informará na proposta detalhe.         

CLÁUSULA SETIMA: Prazo da Execução dos Serviços. 

O prazo do presente contrato será de 12 (doze) meses, iniciando-se na data de sua publicação deste 

contrato, podendo ser prorrogado por interesse das partes na forma da legislação vigente. 

CLÁUSULA OITAVA: Execução do contrato 

A prestação dos respectivos serviços, inerentes ao objeto do presente contrato, obedecerão as 

características e especificações fornecidas de acordo com a proposta ofertada pela Contratada, bem 

como pelas disposições determinadas pelo Edital e por este Contrato, além do teor constante nos autos 

do processo administrativo nº 16703/2017. 

CLÁUSULA NONA: Fiscalização 
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           A fiscalização da execução dos serviços caberá ao contratante, notadamente à SOUSP, ou a 

quem dele preposto seja, a quem incumbirá a prática de todos e quaisquer atos próprios ao exercício 

desse procedimento, definidos na legislação pertinente e, em especial, na especificação dos serviços a 

serem executados, inclusive quanto à aplicação das penalidades previstas neste contrato.        

PARÁGRAFO PRIMEIRO. A contratada declara antecipadamente, aceitar todas as decisões, 

métodos e processos de inspeção, verificação e controle adotados pelo contratante, obrigando-se a 

fornecer os dados, elementos, explicações, esclarecimentos, comunicações de que este necessitar e que 

forem julgados necessários ao desempenho de suas atividades. 

       PARÁGRAFO SEGUNDO. Compete à contratada fazer minucioso exame das especificações dos 

serviços, de modo a permitir, a tempo e por escrito, apresentar à fiscalização todas as divergências ou 

dúvidas porventura encontradas, para o devido esclarecimento, que venham a impedir o bom 

desempenho do contrato. O silêncio implica total aceitação das condições estabelecidas. 

        PARÁGRAFO TERCEIRO. A atuação fiscalizadora em nada restringirá a responsabilidade 

única, integral e exclusiva da contratada no que concerne aos serviços contratados, à sua execução e as 

consequências e implicações, próximas ou remotas, perante o contratante, ou perante terceiros, do 

mesmo modo que a ocorrência de eventuais irregularidades na execução dos mesmos não implicará 

em corresponsabilidade do contratante e de seus prepostos. 

PARÁGRAFO QUARTO. Fica reservado à fiscalização da SOUSP o direito e a autoridade para 

resolver todo e qualquer caso singular, duvidoso ou omisso, não previsto neste Contrato, nas 

especificações e em tudo o mais que, de qualquer forma, se relacione, direta ou indiretamente, com os 

serviços em questão. 

PARÁGRAFO QUINTO. A liberação de todo e qualquer pagamento devido à Contratada, em 

decorrência do presente Contrato e de eventuais aditamentos, só se efetivará mediante autorização do 

Município, observada a legislação de administração Financeira e Contabilidade Pública. 

PARÁGRAFO SEXTO. Só será permitido o uso materiais similares ao especificado se 

rigorosamente equivalentes e desempenharem idênticas funções construtivas e apresentarem as 

mesmas características formais e tenham o consentimento da Fiscalização. 

CLÁUSULA DÉCIMA: Obrigações da contratada 

          São obrigações da contratada: 

I – prestar os serviços de acordo com todas as exigências contidas no edital e na nota de empenho, 

dentro do prazo estipulado; 

II – executar o objeto deste contrato nos locais determinados conforme solicitação da SOUSP; 

III – manter contato permanente com a Secretaria responsável pela retirada da nota de empenho; 

IV – tomar medidas preventivas necessárias para evitar danos a terceiros, em consequência da 

execução do presente objeto. Será de exclusiva responsabilidade da contratada a obrigação de reparar 



Estado do Rio de Janeiro 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA 
Secretaria Municipal de Administração 
Comissão Permanente de Licitação 

 
 

_____________________________________________________________________________ 
Av. John Kennedy nº 120 – Centro – Araruama – RJ – CEP 21.970-000 – Tel. (22) 2665-2121 

www.araruama.rj.gov.br  82 
 

os prejuízos que vier a causar a quem quer que seja e quaisquer que tenham sido as medidas 

preventivas acaso adotadas; 

V – atender as determinações e exigências formuladas pelo contratante; 

VI – refazer, por sua conta e responsabilidade, a qualquer época, os objetos aceitos, desde que fique 

comprovada a existência de não conformidade com o exigido no certame, somente possível de aferição 

com a devida utilização; 

VII – reparar, corrigir, remover, reconstituir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o 

objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de 

materiais empregados; 

VIII - se responsabilizar pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes 

da execução do contrato, devendo obedecer ás normas trabalhistas vigentes, contidas na Consolidação 

das Leis do Trabalho, no que concerne á contratação de pessoal a ser empregado na execução dos 

objetos ora contratados; 

IX - manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 

as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

X – efetuar no prazo legal, a matrícula da obra perante o INSS (CEI), fazendo provas junto à 

Administração Pública, bem como promover a referida baixa da inscrição, assim como a respectiva 

apresentação da CND da obra, sendo esta condição indispensável para a liquidação da despesa ao 

término do contrato; 

XI - a responsabilidade integral pela obtenção de eventuais licenças ambientais, necessárias para a 

execução do objeto, junto aos órgãos competentes; 

XII - cumprir o presente contrato fielmente, obrigando-se, ainda, a tomar as medidas preventivas 

necessárias para evitar quaisquer danos que possam advir da execução da obra; 

XIII - A Contratada assume exclusivamente a responsabilidade pelas despesas decorrentes do objeto 

do presente contrato. Responsabiliza-se, também, pela idoneidade e pelo comportamento de seus 

empregados, prepostos ou subordinados, e ainda, por quaisquer prejuízos que sejam causados ao 

Contratante ou a terceiros; 

XIV - A Contratada deverá utilizar uniformes e equipamentos de proteção individual – EPI 

(bota/galocha, luvas, máscaras, óculos), devendo os mesmos serem trocados conforme as 

necessidades; 

XV - Os danos e prejuízos serão ressarcidos ao Contratante no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) 

horas, contados da notificação à Contratada, sob pena de multa de 10% (dez por cento) do valor do 

contrato; 

XVI - A Contratada será exclusivamente responsável, em qualquer caso, por todos os danos e 

prejuízos que vier a causar ao Contratante ou a terceiros, provenientes dos serviços objeto deste 
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contrato, desde que comprovada sua culpa, respondendo por si ou por seus sucessores, ainda que haja 

adotado as medidas necessárias. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. Da responsabilidade pelo objeto contratado 

O profissional responsável pela execução do presente objeto obriga-se a cumprir, dentro do 

prazo de 03 (três) dias úteis, a contar da data da assinatura do contrato, o que determina a Lei nº 6.496, 

de 07/12/77, e a Resolução nº 287, do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, sob 

pena de ser aplicada à Contratada multa de 5% (cinco por cento) do valor do contrato e/ou suspensão 

dos pagamentos até o efetivo cumprimento dessa obrigação por parte do referido engenheiro. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Obrigações do contratante 

         São obrigações do contratante: 

I – realizar os pagamentos relativos ao objeto do presente contrato, cuja nota fiscal/fatura 

discriminativa seja devidamente atestada por funcionário do setor próprio, conforme alínea a, inciso 

XIV, do artigo 40, da Lei 8.666/93; 

 

II – realizar a fiscalização do objeto contratado; 

 

III – proporcionar todas as facilidades para que a contratada possa realizar a execução do objeto. 

 

IV – fornecer à Contratada, documentos, informações e demais elementos que possuir ligados ao 

presente contrato; 

 

V – receber provisória e definitivamente a obra. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Aceitação do objeto do contrato 

          A aceitação do objeto previstos na CLÁUSULA SEGUNDA se dará mediante a avaliação de 

funcionários do contratante. 

PARÁGRAFO ÚNICO. Na recusa de aceitação por não atenderem às exigências do contratante, 

a contratada se compromete a reexecutar o objeto, passando a contar os prazos para pagamento e 

demais compromissos da contratante a partir da data da efetiva aceitação.  

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA. Penalidades 

Em caso de descumprimento total ou parcial de qualquer das obrigações ora estabelecidas, 

sujeitará a Contratada às sanções da Lei Federal nº 8.666/2013, e penalidades previstas no Edital, 

garantida plena e ampla defesa em Processo Administrativo. 

CLÁSULA DÉCIMA QUINTA: Força maior 
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          Os motivos de força maior que possam impedir a contratada de cumprir as etapas e o prazo do 

contrato deverão ser alegados oportunamente, mediante requerimento protocolado. 

              PARÁGRAFO PRIMEIRO. Não serão consideradas quaisquer alegações baseadas em 

ocorrência não comunicada nem aceitas pela fiscalização em época oportuna. 

 PARÁGRAFO SEGUNDO. Os motivos de força maior poderão autorizar a suspensão do 

contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: Suspensão da execução 

          É facultado ao contratante suspender a execução do contrato e a contagem dos prazos mediante 

justificativas. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: Sanções administrativas 

          A recusa da adjudicatária em assinar o contrato no prazo estipulado no edital, a inexecução total 

ou parcial do contrato, a execução imperfeita, a mora na execução, ou qualquer inadimplemento e 

infração contratual, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal que couber, garantida a defesa 

prévia, sujeitará a contratada às sanções dispostas no artigo 86,87 e 88 da Lei 8.666/93 e no edital, 

quais sejam: 

a) Advertência; 

b) Multa Administrativa, gradual conforme a gravidade da infração, não excedendo, em seu total, 

o equivalente a 20% (vinte por cento) do valor do contrato, acumulável com as devidas 

sanções; 

c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar, com a 

Administração Pública, pelo prazo de até 02 (dois) anos; 

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação na 

forma da Lei, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO. A penalidade estabelecida no subitem anterior é de competência do 

Exmo. Sr. Prefeito. 

PARÁGRAFO SEGUNDO. Após o décimo dia de atraso ou no caso de reincidência na execução 

imperfeita do contrato, poderá restar caracterizado o descumprimento total da obrigação assumida, 

ensejando a rescisão unilateral contratual e/ou cancelamento da respectiva nota de empenho pela 

Administração. Sujeita-se ainda a contratada às sanções previstas nesta cláusula. 

PARÁGRAFO TERCEIRO. O valor da multa, aplicada após regular processo           

administrativo, será descontado da garantia do respectivo contratado prevista no Edital, se essa tiver 

sido exigida. 
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PARÁGRAFO QUARTO. Se a multa for de valor superior ao da garantia prestada, além da perda 

desta, responderá o contratado por sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos 

eventualmente devidos apela Administração ou, ainda quando for o caso, cobrado judicialmente. 

PARÁGRAFO QUINTO. A multa a que alude este item não impede que a administração rescinda 

unilateralmente contrato e aplique cumulativamente as sanções previstas pela lei 8.666/93. 

PARÁGRAFO SEXTO. Se a contratada, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, 

ensejar o retardamento da execução de seu objeto por não celebrar o contrato, deixar de entregar o 

objeto, apresentar documentação falsa exigida para o certame, não mantiver a proposta, falhar ou 

fraudar a execução do contrato, comporta-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará 

impedida de licitar e contratar com o Município. 

PARÁGRAFO SÉTIMO. As penalidades poderão ser registradas no sistema de cadastro de 

fornecedores e, no caso de suspensão de licitar, a Contratada deverá ser descredenciada por igual 

período, sem prejuízo das multas previstas para o caso. 

PARÁGRAFO OITAVO. A multa não exime a contratada de responsabilidade por perdas e danos 

decorrentes de infrações cometidas. 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: Recursos 

    Contra as decisões que resultarem em penalidade, a contratada poderá apresentar, sempre sem efeito 

suspensivo: 

   a) pedido de reconsideração, no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados da ciência; 

   b) recurso a ser interposto perante a autoridade imediatamente superior, no prazo de 05 (cinco) dias 

úteis, contados da ciência do indeferido pedido de reconsideração, mediante depósito prévio do valor 

da multa, em moeda corrente, conforme informações a serem prestadas pela Secretaria Municipal de 

Fazenda; 

   c) representação, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da intimação da decisão relacionada 

com o objetivo da licitação ou do contrato, de que não caiba recurso hierárquico. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA: Rescisão 

    O contratante poderá rescindir o contrato nas hipóteses previstas no artigo 78 a 80, da lei 8.666/93, 

no que couber, mediante decisão fundamentada, garantida a defesa prévia. 

PARÁGRAFO ÚNICO. Na decretação da rescisão, a contratada ficará sujeita à multa de até 20% 

(vinte por centro) do valor contratado, sem prejuízo das demais sanções cabíveis. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA: Da Cessão e Transferência      

Fica vedada a cessão ou transferência do presente contrato no todo ou em parte. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA: Das cláusulas exorbitantes 



Estado do Rio de Janeiro 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA 
Secretaria Municipal de Administração 
Comissão Permanente de Licitação 

 
 

_____________________________________________________________________________ 
Av. John Kennedy nº 120 – Centro – Araruama – RJ – CEP 21.970-000 – Tel. (22) 2665-2121 

www.araruama.rj.gov.br  86 
 

    Fazem parte do presente contrato as prerrogativas constantes do artigo 58, da lei 8.666/93. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: Foro 

     Fica eleito o foro da Comarca de Araruama/RJ, para dirimir qualquer dúvida oriunda da execução 

deste instrumento, renunciando as partes, desde já, a qualquer outro, por mais especial ou privilegiado 

que seja. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA: Publicação  

     O contratante promoverá a publicação do extrato deste instrumento nos Atos Oficiais do Município 

de Araruama dentro do prazo especificado pela legislação vigente. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA: Fiscalização financeira e orçamentária 

     Se assim for solicitado, o contratante providenciará a remessa de cópias autênticas do presente 

instrumento ao órgão de controle interno do município e ao Tribunal de Contas do Estado do Rio de 

Janeiro. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA: Das disposições finais      

 a) A contratada se obriga a manter, durante todo o período de execução do contrato, as condições 

de habilitação jurídica, qualificação técnica, qualificação econômico-financeira e regularidade fiscal e 

trabalhista exigidas no edital que instruiu esta licitação, na qual foram licitados os serviços, objeto do 

presente instrumento, e o teor da sua proposta de preço, sob pena de rescisão do contrato; 

b) Os ensaios, os testes e as demais provas requeridas por normas técnicas oficiais para a 

verificação de qualidade dos serviços, objeto deste contrato, correm à conta da contratada. 

c) O Edital de Licitação na modalidade Concorrência Pública n.º 04/2018, seus anexos e o que mais 

constar nos autos do processo administrativo n.º 16703/2017, integram o presente contrato, onde este 

for omisso, para todos os fins de direito.  

 E por estarem justos e acordados, assinam o presente em 05 (cinco) vias de igual teor e forma, na 

presença de duas testemunhas que também o assinam. 

     Araruama, xx de xxxxxxxxx de 2018. 

 

              Município de Araruama                                                        (Empresa) 

              _________________                                                            (representante) 

              Secretário de Obras, Urbanismo e Serviços Públicos             P/ Contratada                  

 

Testemunhas: 

a) ________________________________      b)____________________________________ 

Nome:                                               Nome: 

CPF:                                                     CPF 


