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MINUTA DO EDITAL DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO – SRP Nº 011/2022– CPL 

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 022/2022 

 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDELÂNDIA - MA, por intermédio do pregoeiro, 

designado pela PORTARIA Nº 014 de 01 de Janeiro de 2022, na forma da Lei Federal nº 
10.520/2002, do Decreto Federal nº 10.024/2019, do Decreto Federal nº 7.892/2013, Decreto 
Municipal nº 003/2021 e alterações, da Lei Complementar nº 123/2006 alterada pela Lei 
Complementar 147/2014, e subsidiariamente a Lei nº 8.666/1993 e de outras normas 
aplicáveis ao objeto deste certame. Torna público que fará realizar LICITAÇÃO para 
REGISTRO DE PREÇOS, na modalidade PREGÃO na forma ELETRÔNICA, com critério de 
julgamento "MENOR PREÇO POR GLOBAL", objetivando a contratação de empresa 
destinado a prestação de serviços em pavimentação em bloco intertravado no município de 
Cidelândia - MA, conforme detalhamentos constantes no Projeto Básico, ANEXO I, parte 
integrante deste Edital, e condições a seguir estabelecidas: 
  
DADOS DO CERTAME: 

Órgão Solicitante: Secretaria Municipal de Infraestrutura. 

Objeto: Contratação de empresa destinado a contratação de empresa destinado a prestação de 
serviços em Pavimentação em bloco intertravado no município de Cidelândia - MA. 

Esclarecimentos e Impugnações: até o dia 10/06/2022 até as 18:00hs 

Início da Sessão Eletrônica: 13/06/2022 às 08:00 hs  
Limite de recepção das propostas: 13/06/2022 às 07:50hs 

O PREGÃO ELETRÔNICO será realizado em sessão pública, via INTERNET, mediante condições de 
segurança - criptografia e autenticação - em todas as suas fases. Os trabalhos serão conduzidos pelo 
pregoeiro, mediante a inserção e monitoramento de dados gerados no www.licitacidelandia.com.br. 

Endereço para retirada do Edital: www.licitacidelandia.com.br ou poderá ser solicitado através do e-
mail cplcidelandia@gmail.com ou ainda, na sede da Prefeitura Municipal de Cidelândia - MA, Setor de 
Licitações, situado na Avenida Senador Lá Roque, Centro s/n, Cidelândia – MA. 

VALOR 

ESTIMADO, 

MÁXIMO, DE 

REFERÊNCIA 

OU SIGILOSO. 

VALOR TOTAL:  

ESTIMADO 

MÁXIMO 

REFERÊNCIA 

SIGILOSO 

NATUREZA DO 
OBJETO: 

AQUISIÇÃO 

SERVIÇO 

 SERVIÇOS COMUM DE ENGENHARIA 

PARTICIPAÇÃO 
–MEI/ME/EPP. 

Licitação com itens exclusivos para MEI/ME/EPP – Art. 48, I da Lei 
Complementar nº 123/06, alterada pela Lei Complementar 147/2014. 
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Licitação com itens cotas de até 25% reservadas para MEI/ME/EPP – Art. 48, III 
da Lei Complementar nº 123/06, alterada pela Lei Complementar 147/2014. 

Licitação de Ampla Participação 
 

Prazo para envio da proposta adequada e ou documentação complementar: 02 (duas) horas, contar da 
solicitação do Pregoeiro no Sistema Eletrônico. 

INFORMAÇÕES 

Pregoeiro: Onyklley Fatiano Domingos Soares 

Telefone: 99 98805 4715 

Para todas as referências de tempo será obrigatoriamente o horário de Brasília-DF. 
 
OBS: Na hipótese de não haver expediente na data fixada, ficará a sessão adiada para o primeiro dia 
útil subsequente, no mesmo site e hora, salvo as disposições em contrário. 
 
OBS: As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão encaminhadas via e-mail no sistema 
www.licitacidelandia.com.br  e vincularão os participantes e a administração. 

PARTE ESPECÍFICA 

As seguintes informações específicas sobre a Licitação deverão complementar, suplementar 
ou modificar as disposições presentes na Parte Geral. Sempre que ocorra conflito, as 
disposições aqui contidas prevalecem sobre aquelas. 

Referências da Parte Geral Definições da Parte Específica 

MODE DE DISPUTA 

        ABERTO 

ABERTO E FECHADO 

FORMA DE 
APRESENTAÇÃO 
DAS PROPOSTAS 

 POR LOTE 

POR ITEM 

POR LOTE E ITEM 

GLOBAL 

CRITÉRIO DE 
JULGAMENTO 

 MENOR PREÇO: Intervalo entre lances – R$ 100,00 (cem) reais 
 
MAIOR DESCONTO: Intervalo de % 
 

INFORMAÇÕES 
ORÇAMENTÁRIAS 

 Na licitação para registro de preços não é necessário indicar a 
dotação orçamentária, que somente será exigida para a 
formalização do contrato ou outro instrumento hábil, conforme o Art. 
7º, § 2º do Decreto Federal nº 7.892/2013. 

CONSÓRCIO 

 Poderão participar empresas em consórcio, observadas as 
normas constantes no subitem 7.8 da Parte Geral deste Edital. 

 
Não poderão participar desta licitação consórcio de empresas, 
qualquer que seja a sua forma de constituição. A vedação a 
participação de consórcio neste certame justifica-se diante da 
natureza do objeto licitado, o qual apresenta natureza comum, 
podendo ser ofertado por um número amplo de potenciais 
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participantes, inclusive empresas de pequeno e médio porte que 
em sua maioria apresentam o mínimo exigido no tocante a 
qualificação técnica e econômico-financeira, não implicando em 
qualquer limitação quanto a competitividade. 

VALIDADE DA 
PROPOSTA 

 A proposta comercial terá validade mínima de 90 (noventa) dias, a 
contar da data da abertura da sessão pública. 

DEMAIS 
DOCUMENTOS 
EXIGIDOS NA 
PROPOSTA 

 Na proposta de preços deverá constar discriminação detalhada dos 
itens do objeto, marca, tipo, a quantidade solicitada, o valor unitário 
e total, em moeda nacional, em algarismo e por extenso, já 
considerando todas as despesas além de tributos, encargos, 
royalties, taxas, seguros e impostos, inclusive fretes, carrego e 
descarrego, bem como as demais despesas que incidam direta ou 
indiretamente sobre a aquisição do objeto, mesmo que não estejam 
registrados nestes documentos e os preços se referirão à data de 
apresentação das propostas. 

CAPITAL SOCIAL OU 
PATRIMÔNIO 

LÍQUIDO 

 Comprovante, na forma da lei, de registro ou arquivamento na 
Junta Comercial ou no Cartório competente, conforme o caso, 
do:  

 
Patrimônio líquido mínimo equivalente a 10% (dez por cento) do 
valor total estimado da contratação ou do item pertinente, caso 
a licitante que apresentar índice econômico igual ou inferior a 
01 (um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral, Solvência 
Geral e Liquidez Corrente; 

 
Capital social mínimo equivalente a 10% (dez por cento) do 
valor total estimado da contratação ou do item pertinente, caso 
a licitante que apresentar índice econômico igual ou inferior a 
01 (um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral, Solvência 
Geral e Liquidez Corrente; 

 
Patrimônio Líquido mínimo equivalente a 10% (dez por cento) 
do valor total estimado da contratação ou do item/lote 
pertinente; 

 
Capital social mínimo equivalente a 10% (dez por cento) do 
valor total estimado da contratação ou do item pertinente; 

 
Não haverá exigência quanto à comprovação de capital social 
mínimo ou patrimônio líquido mínimo. 

 

QUALIFICAÇÃO 
TÉCNICA 

 Para fins de comprovação de qualificação técnica, deverá(ão) ser 
apresentado(s) o(s) seguinte(s) documento(s): 

DEMAIS 
DOCUMENTOS DE 

QUALIFICAÇÃO 
TÉCNICA 

 Comprovação de Capacitação Técnica Profissional, através da 
apresentação de Atestado de Capacidade Técnica fornecido por 
pessoa jurídica de direito público ou privado deverá ser 
apresentado comprovando que a licitante forneceu / executou 
ou está fornecendo / executando os produtos / serviços do 
objeto solicitado neste edital, especificando todos e/ou parte dos 
produtos e/ou serviços, tendo compatibilidade em 
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características, quantidades e prazos, devendo o(s) 
documento(s) conter o nome, o endereço e telefone da(s) 
entidade(s) atestadora(s), de acordo com o objeto da presente 
licitação; 

 
Atestado(s) de capacidade técnica, expedidos por pessoa 
jurídica de direito público ou privado, que comprove que a 
Licitante executou os serviços “compatíveis” com os cotados na 
proposta apresentada, em características e prazos, 
comprovando, ainda, que a execução foi satisfatória, vedada a 
apresentação de atestado(s) genérico(s), ou seja, o atestado 
deverá discriminar os serviços que foram executados. Caso o 
documento apresentado seja expedido por pessoa jurídica de 
direito privado, este deverá conter o nome, o endereço e 
telefone da entidade atestadora, como condição de validação 
do mesmo; 

 
O(s) Atestado(s) deverão ser impressos em papel timbrado 
constando o nome, CNPJ, endereço completo e telefone da 
entidade/órgão/empresa atestadora, devendo estar assinada 
por servidor responsável ou por seus sócios, diretores, 
administradores, procuradores ou gerentes, com expressa 
indicação de seu nome completo e cargo/função; 
 
A(s) certidão(ões) / atestado(s) deverá(ão) ser apresentado(s) 
em papel timbrado da entidade, em original ou cópia 
reprográfica autenticada, assinados por autoridades ou 
representantes de quem o(s) expediu, com a devida 
identificação, não aceito a apresentação no momento da 
sessão; 
 

OBS: Deveram ser apresentados em conjunto com o ato que 
concedeu os poderes ao seu emitente sob pena de inviabilidade 
do mesmo. 

APRESENTAÇÃO DE 
AMOSTRAS 

 Não 
 

Sim – Prazo para entrega da amostra: ............. 

VISITA TÉCNICA 

 Não 
 
Sim, na forma do item do Projeto Básico 

ANEXOS 

 Integram este Edital, e dele fazem parte integrante, além dos 
Anexos mencionados na Parte Geral deste edital, os seguintes 
documentos: 
 
Anexo I –  Projeto Básico; 
Anexo II –  Minuta da Ata de Registro de Preços 
Anexo III – Minuta do Termo de Contrato; 
Anexo IV – Modelo de Proposta de Preços; 
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Anexo V – Modelo de Declaração Expressa de Total 
Aceitabilidade com os Termos do Edital; 
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PARTE GERAL 
 

SEÇÃO I – DO OBJETO: 

 

1. O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para prestação 
dos serviços do objeto descrito no campo DADOS DO CERTAME deste Edital, conforme 
condições, quantidades e exigências estabelecidas no Anexo I – Projeto Básico. 
 
1.1. Havendo divergência entre as especificações deste objeto descritas no sistema 
www.licitacidelandia.com.br e as especificações constantes deste Edital, serão 
consideradas como válidas as do Edital, sendo estes a que os licitantes deverão se ater 
no momento da elaboração da proposta. 
 
2. A Parte Específica determinará a forma de apresentação das propostas, que poderá ser 

da seguinte forma: 

 
2.1. MENOR PREÇO POR LOTE/GRUPO (grupo de itens): Para esta forma de 
apresentação das propostas faculta-se ao licitante a participação em quantos lotes/grupos 
forem de seu interesse, devendo oferecer proposta para todos os itens que o compõem. 

 
2.2. MENOR PREÇO POR ITEM: Para esta forma de apresentação de propostas faculta-
se ao licitante a participação em quantos itens forem de seu interesse. 

 
2.3. MENOR PREÇO POR LOTE /GRUPO e POR ITEM: Para esta forma de apresentação 
de propostas faculta-se ao licitante a participação em quantos lotes/grupos e itens forem 
de seu interesse. Em se tratando de LOTE/GRUPO, o licitante deverá oferecer proposta 
para todos os itens que o compõem. 

 

2.4. MENOR PREÇO GLOBAL: Para esta forma de apresentação de propostas o licitante 
participa de todos os itens da licitação. 

 
3. A Parte Específica determinará o critério de julgamento empregado na seleção da 
proposta mais vantajosa para a administração, que poderão ser menor preço ou maior 
desconto. 

 
3.1. A Parte Específica também determinará o intervalo mínimo de diferença de valores 
ou de percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários 
quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta. 
 

SEÇÃO II - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: 

 
4. No campo DADOS DO CERTAME deste Edital consta o valor total da contratação. 

 

4.1. Na Parte Específica deste Edital – constam as informações orçamentárias por onde 
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correrão as despesas. 

 
SEÇÃO III – DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO: 

 

Poderão participar deste Pregão os interessados estabelecidos no País, que satisfaçam as 
condições e disposições contidas neste Edital e nos seus Anexos, inclusive quanto à 
documentação, que desempenhem atividade pertinente e compatível com o objeto deste 
Pregão, previamente credenciadas como fornecedores no www.licitacidelandia.com.br. 
 

4.2. Para ter acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar deste Pregão 

deverão dispor de chave de identificação e senha pessoal, informando-se a respeito do 

funcionamento e regulamento do sistema; 

 
4.3. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em 

seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive 

os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do 

provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos 

decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros; 

 
4.4. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica na responsabilidade legal 

do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para 

realização das transações inerentes ao Pregão na forma Eletrônica; 

 

5. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno 

porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 

2007, para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei 

Complementar nº 123, de 2006 e Lei Complementar nº 147 de 07 de agosto de 2014. 

 
6. Não poderão participar deste Pregão: 

 
6.1. Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da 

legislação vigente; 

 

6.2. Que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s); 
 

6.3. Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos 
para receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

 
6.4. Que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em processo de 

dissolução ou liquidação; 

 
6.4.1. Nos casos em que o empresário esteja em recuperação judicial ou extrajudicial, 
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poderá participar desde que apresente o plano de recuperação homologado em juízo. 

6.5. Quaisquer interessados enquadrados nas vedações previstas no art. 9º da Lei nº 
8.666/93. 

 
6.5.1. Entende-se por “participação indireta” a que alude o art. 9º da Lei nº 8.666/93 a 
participação no certame de empresa em que uma das pessoas listadas no mencionado 
dispositivo legal figure como sócia, pouco importando o seu conhecimento técnico acerca 
do objeto da licitação ou mesmo a atuação no processo licitatório. 
 
6.6. Sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas aquelas 
que tenham diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos 
materiais, tecnológicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado que não agem 
representando interesse econômico em comum. 
 

6.7. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa 

condição (Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário). 
 

6.8. Caso a Parte Específica deste Edital permita a participação de empresas em 

consórcio, deverão ser observadas as seguintes normas: 
 

6.8.1. Deverá ser comprovada a existência de compromisso público ou particular de 

constituição de consórcio, após declaração do vencedor, com indicação da empresa- líder 

que deverá atender às condições de liderança estipuladas no edital e será representante 

das consorciadas perante a Administração; 
 

6.8.2. Cada empresa consorciada deverá apresentar a documentação de habilitação 

exigida no ato convocatório; 
 

6.8.3. A capacidade técnica do consórcio será representada pela soma da capacidade 

técnica das empresas consorciadas; 
 

6.8.4. Para fins de qualificação econômico-financeira, cada uma das empresas deverá 

atender aos índices contábeis definidos no edital e quanto ao capital social exigido, 

deverá ser comprovado pelo somatório dos capitais das empresas consorciadas, na 

proporção de sua respectiva participação. 
 

6.8.5. O capital do consórcio será calculado da seguinte forma: 
 

a) Cada percentual de participação será multiplicado pelo capital social mínimo; 

b) Os resultados assim obtidos serão comparados com os respectivos capitais de cada 

um dos membros do consórcio, que deverão, individualmente, comprovar capital maior 

ou igual ao valor obtido no subitem 8.8.4. 

 

6.8.6. As empresas consorciadas não poderão participar, na mesma licitação, de mais de 
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um consórcio ou isoladamente; 
 

6.8.7. As empresas consorciadas serão solidariamente responsáveis pelas obrigações do 

consórcio nas fases de licitação e durante a vigência do contrato; 
 

6.8.8. No consórcio de empresas brasileiras e estrangeiras, a liderança caberá, 

obrigatoriamente, a empresa brasileira, observado o disposto no item 7.8.1; 
 

6.8.9. Antes da celebração do contrato, deverá ser promovida à constituição e o registro do 

consórcio. 
 

SEÇÃO IV - DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

 
7. A licitante deverá encaminhar proposta com a “DESCRIÇÃO DETALHADA DO 
OBJETO OFERTADO”, quantidades, preços e composição de custos unitários, contendo 
os elementos de custos constantes no projeto básico, concomitantemente com os 
documentos de habilitação exigidos neste Edital, exclusivamente por meio do sistema 
(www.licitacidelandia.com.br), até a data e horário marcados para abertura da sessão 
pública, quando então encerrar-se-á automaticamente a fase de recebimento de 
propostas e dos documentos de habilitação. 

 
7.1. A licitante deverá consignar, na forma expressa no sistema eletrônico, o valor com 
no máximo 2 (duas) casas decimais após a virgula ou percentual de desconto, já 
considerados e inclusos todos os tributos, fretes, tarifas e demais despesas decorrentes da 
execução do objeto, na forma definida na Parte Específica deste Edital. 

7.2. A licitante deverá declarar, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre 
plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com 
as exigências do Edital. 

7.3. A licitante deverá declarar, em campo próprio do sistema, sob pena de inabilitação, 
que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, 
nem menores de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a 
partir dos quatorze anos. 

7.4. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação ou à 
conformidade da proposta sujeitará a licitante às sanções previstas neste Edital. 

7.5. Os licitantes não poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que 
constem do SICAF. 

7.6. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação 
de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos 
termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006. 

7.7. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as 
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propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de 
negociação e julgamento da proposta. 

7.8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor 
classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso 
público após o encerramento do envio de lances. 

7.9. A proposta inicial encaminhada deverá ser redigida em língua portuguesa, datilografada 
ou digitada, em uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a 
última folha ser assinada com firma reconhecida em cartório e as demais rubricadas pelo 
licitante ou seu representante legal. 
 
7.10. As propostas ficarão disponíveis no sistema eletrônico. 
 

7.11. Qualquer elemento que possa identificar a licitante importa desclassificação da 
proposta, sem prejuízo das sanções previstas nesse Edital. 

7.12. Até a abertura da sessão pública, a licitante poderá retirar ou substituir a proposta 
e os documentos de habilitação anteriormente encaminhados. 

 
8. As propostas terão validade de 90 (noventa) dias, contados da data de abertura da 
sessão pública estabelecida neste edital, salvo disposição em contrário na Parte Específica 
do Edital. 
 
8.1. Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocação para contratação, ficam 
as licitantes liberadas dos compromissos assumidos. 

 
9. A entrega da proposta e dos documentos de habilitação, sem que tenha sido 
tempestivamente impugnado o presente edital, implicará na plena aceitação, por parte dos 
interessados, das condições nele estabelecidas. 

10. Objetivando agilizar a formalização do contrato, o proponente deverá informar na 
proposta ajustada enviada após a fase de lances, o nome do representante que assinará o 
contrato, bem como o n° do seu RG e CPF, sendo que no ato da assinatura, deverá ser 
apresentada fotocópia autenticada de documento hábil que comprove sua legitimidade. 

 

SEÇÃO V - DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 

 

A abertura da sessão pública deste Pregão, conduzida pelo Pregoeiro, ocorrerá na data e 
na hora indicadas no preâmbulo deste Edital, no sítio www.licitacidelandia.com.br. 

 

10.1. Os prestadores de serviços deverão permanecer logados e aguardando o início dos 
trabalhos por até meia hora (30 trinta minutos) além do horário estipulado para início da 
sessão. Após esse prazo não havendo início da sessão a mesma deverá ser remarcada 
com ampla divulgação. 

http://www.comprasgovernamentais.gov.br./
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10.2. Aberta a sessão pública virtual do certame, as propostas de preços serão irretratáveis, 
não se admitindo retificações ou alterações nos preços ou nas condições estabelecidas, 
salvo quanto aos lances ofertados, na fase própria do certame. 

10.3. Após a abertura da sessão pública virtual não caberá desistência da proposta, salvo 
por motivo justo, decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro. 

10.4. O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu 
nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances. 

11. Durante a sessão pública, a comunicação entre o Pregoeiro e as licitantes ocorrerá 
exclusivamente mediante troca de mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico. 

12. Cabe à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão 
pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante 
da inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão. 

12.1. É obrigação do licitante o retorno aos trabalhos na hora e data designadas após 
a suspensão da sessão. A suspensão da sessão, data e hora de retorno serão comunicadas 
a todos através do Chat e quando possível também será realizada a suspensão da sessão 
via sistema. 

 

SEÇÃO VI - DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 

 
13. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas e desclassificará, motivadamente, 
aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital. 

13.1. O Pregoeiro deverá suspender a sessão pública do Pregão quando constatar que 
a avaliação da conformidade das propostas, de que trata o art. 28 do Decreto n.º 
10.024/2019, irá perdurar por mais de um dia. 

13.1.1. Após a suspensão da sessão pública, o Pregoeiro enviará, via chat, mensagens às 
licitantes informando a data e o horário previstos para o início da oferta de lances. 

14. Somente as licitantes com propostas classificadas participarão da fase de lances. 

14.1. O Pregoeiro não poderá desclassificar propostas em razão da oferta de valores acima 
do preço inicialmente orçado pela Administração na etapa anterior à formulação de lances 
(Acórdão TCU n.º 934/2007- 1.ª Câmara). 

 

SEÇÃO VII - DA FORMULAÇÃO DE LANCES 

 
15. Aberta a etapa competitiva, as licitantes classificadas poderão encaminhar lances 
sucessivos, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente 
informados do horário e valor consignados no registro de cada lance. 
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15.1. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 

16. A licitante somente poderá oferecer lance inferior ou percentual de desconto superior 
ao último por ela ofertado e registrado no sistema e conforme as regras estabelecidas no 
edital sobre lances de valores ou de desconto, bem como os intervalos mínimos de 
diferença. 

17. Durante o transcurso da sessão, as licitantes serão informadas, em tempo real, do valor 

do menor lance registrado, mantendo-se em sigilo a identificação do ofertante. 

18. Em caso de empate, prevalecerá o lance recebido e registrado primeiro. 

19. Os lances apresentados e levados em consideração para efeito de julgamento serão de 
exclusiva e total responsabilidade da licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer 
alteração. 

19.1. Na fase competitiva, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não 
poderá ser inferior a 20 (vinte) segundos e o intervalo entre lances de licitantes diferentes 
não poderá ser inferior a 3 (três) segundos (IN nº 3/2013-SLTI/MP). 

20. Durante a fase de lances, o Pregoeiro poderá excluir, justificadamente, lance cujo 
valor seja manifestamente inexequível. 

21. Se ocorrer a desconexão do Pregoeiro no decorrer da etapa de lances, e o sistema 
eletrônico permanecer acessível às licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, 
sem prejuízo dos atos realizados. 

22. No caso de a desconexão do Pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, 
a sessão do Pregão será suspensa automaticamente e terá reinício somente após 
comunicação expressa aos participantes no sítio www.licitacidelandia.com.br. 

 

23. A Parte Específica definirá o modo de disputa, que poderá ser: 

 

23.1. Modo de Disputa Aberto: 

 
23.1.1. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico quando o modo de 

disputa for “aberto”, apresentação de lances públicos e sucessivos pelos licitantes, com 

prorrogações. 

23.1.2. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será 
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos 
dois minutos do período de duração da sessão pública. 

23.1.3. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de 
dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período 
de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários. 
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23.1.4. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão 

pública encerrar-se-á automaticamente. 

23.1.5. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo 
sistema, poderá o pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir 
o reinício da sessão pública de lances, em prol da consecução do melhor preço. 

 

23.2. Modo de Disputa Aberto e Fechado: 

 
23.2.1. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa 
“aberto e fechado”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com 
lance final e fechado. 

23.2.2. A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após esse 
prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que 
transcorrerá o período de tempo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o 
qual será automaticamente encerrada a recepção de lances. 

23.2.3. Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade para 
que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até dez por cento 
superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual 
será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

23.2.4. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, poderão 
os autores dos melhores lances, na ordem de classificação, até o máximo de três, oferecer 
um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento 
deste prazo. 

23.2.5. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará 
os lances segundo a ordem crescente de valores. 

23.2.6. Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos itens 
anteriores, haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais licitantes, até o 
máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado em até 
cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

23.2.7. Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o 
reinício da etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance fechado 
atender às exigências de habilitação. 

24. O intervalo de diferença entre os lances será definido na Parte Específica. 

SEÇÃO VIII - DO BENEFÍCIO ÀS MICROEMPRESAS  
E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE 

 
25. Após a fase de lances, se a proposta mais bem classificada não tiver sido apresentada 
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por microempresa ou empresa de pequeno porte, e houver proposta de microempresa 
ou empresa de pequeno porte que seja igual ou até 5% (cinco por cento) superior à proposta 
mais bem classificada, proceder-se-á da seguinte forma: 

25.1. A microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá, no 
prazo de 5 (cinco) minutos, contados do envio da mensagem automática pelo sistema, 
apresentar uma última oferta, obrigatoriamente inferior à proposta do primeiro colocado, 
situação em que, atendidas as exigências habilitatórias e observado o valor estimado para 
a contratação, será adjudicado em seu favor o objeto deste Pregão; 

25.2. Não sendo vencedora a microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem 
classificada, na forma da subcondição anterior, o sistema, de forma automática, convocará 
as licitantes remanescentes que porventura se enquadrem na situação descrita nesta 
condição, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito; 

25.3. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas ou empresas 
de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido nesta condição, o sistema 
fará um sorteio eletrônico, definindo e convocando automaticamente a vencedora para 
o encaminhamento da oferta final do desempate; 

25.4. A convocada que não apresentar proposta dentro do prazo de 5 (cinco) minutos, 
controlados pelo sistema, decairá do direito previsto nos artigos 44 e 45 da Lei 
Complementar n.º 123/2006; 

25.5. Na hipótese de não contratação nos termos previstos nesta Seção, o procedimento 
licitatório prossegue com as demais licitantes. 

SEÇÃO IX – DA NEGOCIAÇÃO 
 

26. O Pregoeiro poderá encaminhar contraproposta diretamente à licitante que tenha 
apresentado o lance mais vantajoso, observado o critério de julgamento, o valor estimado 
para a contratação e as demais condições estabelecidas neste Edital. 

26.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada 

pelas demais licitantes. 

SEÇÃO X – DO ENCAMINHAMENTO E JULGAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA 

27. A licitante classificada provisoriamente em primeiro lugar deverá encaminhar a proposta 

de preço adequada ao último lance, em arquivo único, assim como os elementos de custos 

constantes no Anexo I do Projeto Básico e os documentos complementares no prazo 

indicado, contado da convocação efetuada pelo Pregoeiro pelo no sistema 

www.licitacidelandia.com.br. Não será permitido o encaminhamento por e-mail, exceto 

se expressamente determinado pelo Pregoeiro. 

27.1. A proposta adequada deverá ser redigida em língua portuguesa, digitada, em uma 

http://www.comprasgovernamentais.gov.br./
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via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada 
com e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal. 

27.1.1. Deverá conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante 
vencedor, para fins de pagamento; 

27.1.2. Os preços deverão ser expressos em moeda nacional, o valor unitário em 
algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93); 

27.1.3. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os 
primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por 
extenso, prevalecerão estes últimos; 

27.1.4. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste 
Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o 
julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação; 

27.1.5. Deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada 
aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à 
proposta de outro licitante; 

27.1.6. Objetivando agilizar a formalização do contrato, o proponente deverá informar na 
proposta ajustada, o nome do representante que assinará o contrato, bem como o nº do 
seu RG e CPF, sendo que no ato da assinatura, deverá ser apresentado fotocópia 
autenticada de documento hábil que comprove sua legitimidade. 

27.2. A Proposta de Preços deverá ser enviada devidamente preenchida, em um único 
arquivo, para leitura, preferencialmente, em programas de informática comuns, tais como, 
“Word”, “Excel”, “Adobe Reader” ou “BROffice”, podendo ainda ser compactado a critério 
do licitante. 

27.3. Os documentos remetidos por meio do sistema www.licitacidelandia.com.br 
poderão ser solicitados em original ou por cópia autenticada a qualquer momento, em prazo 
a ser estabelecido pelo Pregoeiro. 

27.4. Os documentos originais ou cópias autenticadas, caso sejam solicitados, conforme 
item 30.3, deverão ser encaminhados ou en t regues à Comissão Permanente de 
Licitação – CPL, situada na Av. Senador La Roque s/n Centro, Cidelândia - MA. 

27.5. Demais documentos e/ou exigências estarão dispostos na Parte Específica deste 
Edital. 

28. A licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação indicada 
nesta seção, será desclassificada e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital. 

29. O Pregoeiro examinará a proposta mais bem classificada quanto à compatibilidade 

do preço ofertado com o valor estimado e à compatibilidade da proposta com as 
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especificações técnicas do objeto. 

29.1. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que apresentar preço final 
superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que 
apresentar preço manifestamente inexequível. 

29.1.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários 
simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e 
salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da 
licitação não tenha estabelecido limites mínimos, ou que não atendam ao item, exceto 
quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os 
quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.. 

29.2. O Pregoeiro poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal 
do órgão requisitante ou, ainda, de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ele, para 
orientar sua decisão. 

29.2.1. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de 
diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá 
ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com no mínimo vinte e quatro horas de 
antecedência, e a ocorrência será registrada em ata. 

29.3. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital 
complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, em prazo indicado no 
Chat, sob pena de não aceitação da proposta. 

29.3.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação 
justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo 
Pregoeiro. 

29.3.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que 
contenham as características dos serviços ofertados, tais como planilha orçamentária, 
planilha de custos unitários, cronograma, além de outras informações pertinentes, a 
exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for 
o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior 
envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta. 

29.4. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital, 
inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido. 

29.5. Não se admitirá proposta que apresente valores simbólicos, irrisórios ou de valor 
zero, incompatíveis com os preços de mercado, exceto quando se referirem a materiais e 
instalações de propriedade da licitante, para os quais ela renuncie à parcela ou à 
totalidade de remuneração. 

SEÇÃO XI - DA HABILITAÇÃO 
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33. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor 
da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual 
descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de 
sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta 
aos seguintes cadastros: 

33.1. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela 
Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis). 

33.2. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade 
Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça 
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php). 

33.3. Lista de Inidôneos e o Cadastro Integrado de Condenações por Ilícitos 
Administrativos CADICON, mantidos pelo Tribunal de Contas da União - TCU; 

33.4. Para consulta de licitantes Pessoa Jurídica poderá haver a substituição das consultas 
dos subitens 33.2, 33.3 e 33.4 acima pela Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do 
Tribunal de Contas da União (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/). 

33.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também 
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre 
as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a 
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da 
qual seja sócio majoritário. 

33.5.1. Caso conste na Consulta de Situação do Prestador de Serviços a existência de 
Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por 
parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. 

33.5.1.1. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de 
prestação de serviços similares, dentre outros. 

33.5.1.2. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação. 

33.5.2. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por 
falta de condição de participação. 

33.5.3. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual 
ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, 
seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente. 

34. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos 
mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em 
relação à integridade do documento digital. 

34.1. Os originais ou cópias autenticadas, caso sejam solicitados, deverão ser 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/
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encaminhados à: Comissão Permanente de Licitação – CPL, situada na Avenida Senador 
La Roque s/n, centro, Cidelândia/MA. 

35. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, 
salvo aqueles legalmente permitidos. 

36. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se 
o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles 
documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em 
nome da matriz. 

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

37. Os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, a documentação relacionada 
nos itens a seguir, para fins de habilitação: 

38. Habilitação jurídica: 
 

38.1. No caso de empresário individual.  

38.1.1. Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial 
da respectiva sede; 

38.2. Em se tratando de Microempreendedor Individual – MEI. 

38.2.1. Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação 
ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio 
www.portaldoempreendedor.gov.br; 

38.3. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada 
- EIRELI:  

38.3.1. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na 
Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus 
administradores; 

38.4. Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no 
Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência; 

38.5. No caso de sociedade simples.  

38.5.1. Inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua 
sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores; 

38.6. No caso de cooperativa.  

http://www.portaldoempreendedor.gov.br/
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38.6.1. Ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, 
devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas 
Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, 
de 1971; 

38.7. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto 
de autorização; 

38.8. A Parte Específica determinará ato de registro ou autorização para funcionamento 
expedido pelo órgão competente, dependendo da atividade a ser licitada, nos termos da 
legislação vigente. 

38.11. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da 
consolidação respectiva. 

38.12. Certidão simplificada da Junta Comercial do Estado do Maranhão – JUCEMA, para 
as empresas com sede no Estado do Maranhão, em atendimento ao Decreto Estadual nº 
21.048, de 17/02/2005 ou certidão simplificada da Junta Comercial de outro estado da 
federação, correspondente a sede da licitante, comprovando sua condição, conforme artigo 
1º e 8º da Instrução Normativa n° 103 de 30/04/2007 do Departamento Nacional de Registro 
do Comércio – DNRC. 

39. Regularidade Fiscal e Trabalhista: 
 

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

39.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, 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 Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos 
à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do 
Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional. 

39.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 

39.4. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante 
a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do 
Título VIIA da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 
1º de maio de 1943; 

39.5. Prova de inscrição nos Cadastros de Contribuintes Estadual e/ou Municipal, relativo 
ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o 
objeto licitado; 

39.6. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, 
relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre: 
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39.6.1. Certidão Negativa de Débitos, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, 
expedida pelo Estado do domicílio ou sede do licitante, comprovando a regularidade para 
com a Fazenda Estadual; 

39.6.2. Certidão Negativa, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, quanto à Dívida 
Ativa do Estado, expedida pelo Estado do domicílio ou sede do licitante, comprovando a 
regularidade para com a Fazenda Estadual. 

39.7. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante, 
relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre: 

39.7.1. Certidão Negativa de Débitos, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, relativo 
à Atividade Econômica (ISS), expedida pelo Município do domicílio ou sede do licitante, 
comprovando a regularidade para com a Fazenda Municipal; 

39.7.2. Certidão Negativa, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, quanto à Dívida 
ativa do Município, expedida pela Procuradoria Geral do Município do domicílio ou sede do 
licitante ou pelo órgão responsável pela emissão da referida certidão. 

39.8. Caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais e/ou municipais 
relacionados ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da 
Fazenda Estadual e/ou Municipal do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma 
da lei. 

39.9. Caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como microempresa ou 
empresa de pequeno porte deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de 
comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena 
de inabilitação. 

39.10. Quando se tratar da subcontratação prevista no art. 48, II, da Lei Complementar n. 
123, de 2006, a licitante melhor classificada deverá, também, apresentar a documentação 
de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e/ou empresas de pequeno porte 
que serão subcontratadas no decorrer da execução do contrato, ainda que exista alguma 
restrição, aplicando-se o prazo de regularização previsto no art. 4º, §1º do Decreto nº 8.538, 
de 2015. 

40. Qualificação Econômico-Financeira: 

40.1. Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação Judicial e 
Extrajudicial, expedida pelo(s) Cartório(s) competente(s), do Foro da Comarca do 
domicílio da licitante. 

40.1.1. No caso de certidão positiva de recuperação judicial ou extrajudicial, o licitante 
deverá apresentar a comprovação de que o respectivo plano de recuperação foi 
homologado judicialmente, na forma do art. 58, da Lei n.º 11.101, de 09 de fevereiro de 
2005, sob pena de inabilitação, devendo, ainda, comprovar todos os demais requisitos de 
habilitação. 
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40.2. Cópia do Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do Resultado do último 
Exercício Social, com notas explicativas, já exigível e apresentados na forma da lei, 
acompanhado da cópia do Termo de Abertura e Encerramento do Livro Diário, devidamente 
registrado no órgão competente, a saber: Registro de Empresas Mercantis (Junta 
Comercial) ou Registro Civil de Pessoas Jurídicas (Cartório), com base nos quais deverão 
ser feitos os cálculos e apresentados os índices, comprovando a boa situação financeira 
nos moldes do subitem “40.3.1.1.”; 

40.2.1. No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a 
apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de 
existência da sociedade; 

40.2.2. É admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato/estatuto social; 

40.2.3. Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverão ser acompanhados da 
última auditoria contábil-financeira, conforme dispõe o artigo 112 da Lei nº 5.764, de 1971, 
ou de uma declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão 
fiscalizador; 

40.2.4. No caso das empresas obrigadas a publicarem suas peças contábeis, deverá ser 
apresentada cópia dos Termos de Abertura e Encerramento do Livro Diário relativo ao 
último exercício exigível e apresentados na forma da lei, acompanhado da cópia da referida 
publicação onde conste o Balanço Patrimonial e a Demonstração de Resultado do 
Exercício, com base nos quais deverão ser feitos os cálculos e extraídos os índices, 
comprovando a boa situação financeira, moldes do subitem “40.3.1.1.”; 

40.3. O balanço patrimonial enviado no lançamento da proposta, deverá comprovar: 

40.3.1. Índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC) e Solvência Geral (SG) igual 
ou maior que 1,0; 

40.3.1.1. Os índices extraídos das demonstrações contábeis, deverão estar assinados por 
profissional devidamente habilitado da licitante, e ser apresentados, para comprovação da 
boa situação financeira da mesma, de acordo com os seguintes critérios: 

I - O Índice de Liquidez Corrente (corresponde ao quociente da divisão do Ativo Circulante 
pelo Passivo Circulante): 

                            ILC = Ativo Circulante 
                                      Passivo Circulante 

II - O Índice de Liquidez Geral (corresponde ao quociente da divisão da soma do Ativo 

Circulante com Realizável a Longo Prazo pela soma do Passivo Circulante com o Exigível 

a Longo Prazo): 

                            ILG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 
                                      Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 
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III - O Índice de Solvência Geral (corresponde ao quociente da divisão do Ativo Total pela 
Soma do Passivo Circulante com o Exigível a Longo Prazo): 

 

                            ISG =                              Ativo Total                                . 
                                      Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 
 

IV - Será habilitada a empresa que apresentar: 

 

* Índice de Liquidez Corrente – Igual ou Maior que 1,0; 

* Índice de Liquidez Geral – Igual ou Maior que 1,0; 

* Índice de Solvência Geral – Igual ou Maior que 1,0. 

 
40.3.1.2. Os documentos relacionados nesta alínea, no que se refere as empresas 
obrigadas a realizarem Escrituração Contábil Digital, conforme Instrução Normativa nº 
787/2007 da Receita Federal do Brasil, poderão ser substituídos pela apresentação do 
comprovante de entrega no Sistema Público de Escrituração Digital - SPED, devidamente 
acompanhada do Termo de Autenticação eletrônica do livro digital do referido sistema 
emitido pela Junta Comercial do Estado do domicílio da licitante; 

40.3.1.3. As pessoas jurídicas obrigadas a adotar ao Sistema Público de Escrituração 
Digital – SPED, instituída pelo Decreto nº 6.022, de 22/01/2007, para a devida Escrituração 
Contábil Digital, conforme Instrução Normativa nº 1.774/2017 da Receita Federal do Brasil, 
e através do Ato Declaratório Executivo Cofis nº 79/2020 deverão apresentar Balanço 
Patrimonial e Demonstrações Contábeis do Resultado do último Exercício Social, na forma 
da lei; 

40.3.1.4. As empresas constituídas a menos de 1 (um) ano ou no curso do próprio exercício, 
deverão apresentar a cópia do Termo de Abertura do Livro Diário ou Balanço de abertura, 
acompanhado do Balancete de Verificação referente ao mês imediatamente anterior à data 
de abertura da licitação, apresentados na forma da lei, comprovando a boa situação 
financeira nos moldes do subitem “40.3.1.1.”; 

40.3.1.5. Na impossibilidade de extrair os índices na forma mencionada no subitem 
“40.3.1.1.”, para as empresas acima referidas, a comprovação da boa situação financeira 
será feita mediante a comprovação de Capital Social Integralizado de, no mínimo, 10 % 
(dez por cento) do valor total estimado da presente licitação, que deverão comprovar, 
considerados os riscos para a Administração, e, a critério da autoridade competente; 

40.3.1.6. Qualquer dos documentos referidos no subitem “40.2.”, somente serão 
considerados válidos, na forma da lei, se apresentados juntamente com a Certidão de 
Regularidade Profissional do técnico responsável pela assinatura dos referidos 
documentos, que comprove que o mesmo está regular perante o Conselho Regional de 
Contabilidade da sede da empresa, conforme (Resolução CFC nº 1.402/2012); 



                                                                 

                                                      AV.  Senador La Rocque, s/n, Centro  
                                        CEP: 65.921-000 Cidelândia – MA. 

                                                                                      Tel. (99) 3535-0386. 
                                                              CNPJ n.º 01.610.134/0001-97 
 
 
 

40.3.1.7. As Microempresas e as Empresas de Pequeno Porte, inscritas no Simples 
Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123/2006, poderão apresentar, em 
substituição ao balanço patrimonial, o ato constitutivo ou o contrato social da empresa 
atualizado e registrado na forma da lei, com condição de comprovação de capital social 
exigido na licitação, desde que juntada a comprovação de sua inscrição no Simples 
Nacional; 

40.3.1.8. A pessoa jurídica optante do Sistema de Lucro Presumido, que no decorrer do 
ano-calendário, mantiver Livro Caixa nos termos da Lei Federal nº 8.981/95, deverá 
apresentar, juntamente com o Balanço Patrimonial, cópias dos Termos de Abertura e 
Encerramento da Livro Caixa. 

40.3.2. A Parte Específica discriminará a exigência ou não de Patrimônio Líquido ou 
Capital Social; 

41. Qualificação Técnica: 

41.1. Certidão de registro da LICITANTE e dos seu(s) responsável(is) técnico(s) no 
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA a que estiverem 
vinculados, com validade na data de recebimento dos documentos de habilitação e 
classificação, que comprove atividade relacionada com o objeto deste Edital.  

 
a.) As certidões de registro de pessoa física e jurídica no CREA e as Certidões de 
Acervo Técnico (CAT) emitidas via Internet somente serão aceitas se houver a 
possibilidade de confirmação de sua autenticidade pelo mesmo meio (Internet), 
podendo a Comissão, se julgar necessário, efetuar a confirmação durante o 
transcorrer da sessão ou quando da realização de diligências;  
 
b) Para atendimento à capacidade técnico-operacional, apresentação de um ou 
mais atestados, devidamente registrado(s) no CREA da região onde os serviços 
foram executados, em nome da LICITANTE, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) 
Certidão(ões) de Acervo Técnico – CAT, expedida(s) por este(s) Conselho(s), que 
comprove(m) que a LICITANTE tenha executado, para órgão ou entidade da 
administração pública direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou Distrito 
Federal, ou ainda, para empresas privadas, que não a própria LICITANTE (CNPJ 
diferente), devidamente averbados pelo CREA, com os seguintes serviços: 
 
b.1) Execução dos serviços de pavimentação em bloco intertravado e/ou piso de 
concreto (10%) do previsto neste edital,  devendo conter execução total de uma única 
empresa, excluindo-se sublocação; 
 
b.3) Os serviços referentes ao item acima, com suas respectivas quantidades 
mínimas, podem estar inclusos em um único atestado; 
 
c) Para atendimento à qualificação técnico-profissional, comprovação de que a 
LICITANTE possui em seu quadro permanente, na data de abertura das propostas, 
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profissional(is) de nível superior ou outro(s) reconhecido(s) pelo CREA, detentor(es) 
de atestado(s) de responsabilidade técnica, devidamente registrado(s) no CREA da 
região onde os serviços foram executados, acompanhados(s) da(s) respectiva(s) 
certidão(ões) de Acervo Técnico – CAT, expedidas por este(s) Conselho(s), que 
comprove(m) ter o(s) profissional(is), executado para órgão ou entidade da 
administração pública direta ou indireta, federal estadual, municipal ou do Distrito 
Federal, ou ainda, para empresas privadas, que não a própria LICITANTE (CNPJ 
diferente), devidamente averbados pelo CREA, os seguintes serviços:  
 
c.1) Poderão ser apresentados quantos atestados a licitante quiser, entretanto, não 
será aceita a soma de atestados que trata c.1 alínea “a”, para a comprovação de 
execução dos serviços de pavimentação em bloco intertravado e/ou piso de 
concreto, devendo conter execução total de uma única empresa, excluindo-se 
sublocação; 
 
c.2) Os serviços referentes ao item acima, com suas respectivas quantidades 
mínimas, podem estar inclusos em um único atestado; 
 
c.3) Execução dos serviços de pavimentação em bloco intertravado e/ou piso de 
concreto de (10%) do previsto neste edital, devendo conter execução total de uma 
única empresa, excluindo-se sublocação; 
 
d) Será considerado integrante do quadro permanente da LICITANTE o 
profissional que for sócio, diretor, empregado de caráter permanente, responsável 
técnico da empresa perante o CREA, profissional contratado; 
 
d.1). A comprovação de vínculo profissional se fará com a apresentação, conforme 
o caso, de cópia da carteira de trabalho (CTPS) em que conste a LICITANTE como 
CONTRATANTE, do contrato social da LICITANTE em que conste o profissional 
como sócio, certidão de registro da LICITANTE no CREA em que conste o 
profissional como responsável técnico, do contrato de trabalho; 
 
e) No caso de duas ou mais LICITANTES apresentarem atestados de um mesmo 
profissional, como comprovação de qualificação técnica, ambas serão inabilitadas. 
 

41.2. Caso o atestado apresentado seja expedido por pessoa jurídica de direito privado, 
este deverá conter a assinatura do responsável legal (empresário, sócio, dirigente, 
procurador ou gerente), comprovadamente habilitado e com firma reconhecida; 

41.3. A(s) certidão(ões) / atestado(s) deverá(ão) ser apresentado(s) em papel timbrado da 
entidade, em original ou cópia reprográfica autenticada, assinados por autoridades ou 
representantes de quem o(s) expediu, com a devida identificação, não aceito a 
apresentação no momento da sessão; 

42. Caso o documento não seja apresentado conforme exige os itens acima, o Pregoeiro 
poderá abrir diligência para a verificação da veracidade das informações dele constante; 
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43. Verificado que não se trata de documento verdadeiro, o Pregoeiro tomará as 
providências cabíveis no sentido de proceder a diligências mais apuradas e, se for o caso, 
adotar outros procedimentos a fim de aplicar punições ou representar aos órgãos 
competentes para adotar as medidas necessárias. 

44. Deveram ser apresentados em conjunto com o ato que concedeu os poderes ao seu 
emitente sob pena de inviabilidade do mesmo. 

45. As exigências de qualificação técnica dos licitantes serão aquelas discriminadas na 
Parte Específica e na Qualificação Técnica deste Edital. 

46. Documentos a serem exigidos na Parte Específica deste Edital, para atendimento de 
requisitos previstos em lei especial, quando for o caso, de acordo com a natureza do objeto. 

47. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede 
que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja 
declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências do edital. 

47.1. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de 
habilitação. 

48. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por microempresa, empresa de pequeno 
porte ou sociedade cooperativa equiparada, e uma vez constatada a existência de alguma 
restrição no que tange à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, 
no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. 
O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração pública, 
quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa. 

49. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará 
a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada 
a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de 
classificação, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade 
cooperativa com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o 
mesmo prazo para regularização. 

50. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o 
Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a 
continuidade da mesma. 

51. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar 
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido 
neste Edital. 

52. Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo 
inabilitação, haverá nova verificação, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos 
artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para 
aceitação da proposta subsequente. 
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52. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em outro 
item, ficará obrigado a comprovar os requisitos de habilitação cumulativamente, isto 
é, somando as exigências do item em que venceu às do item em que estiver concorrendo, 
e assim sucessivamente, sob pena de inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis. 

52.1. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habilitação, a inabilitação 
recairá sobre o(s) item(ns) de menor(es) valor(es), cuja retirada(s) seja(m) suficiente(s) para 
a habilitação do licitante nos remanescentes. 

53. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será 
declarado vencedor. 

54. Declaração Expressa de Total Aceitabilidade com os Termos do Edital (Anexo V). 

SEÇÃO XII - DA AMOSTRA 

55. A exigência de amostra será aquela discriminada na Parte Específica deste Edital. 

56. A exigência de visita técnica será discriminada na Parte Específica deste Edital. 

56.1. O atestado de vistoria, caso exigido, poderá ser substituído por declaração emitida 
pelo licitante em que conste, alternativamente, que conhece as condições locais para 
execução do objeto, ou que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades 
inerentes à natureza do trabalho, assumindo total responsabilidade por este fato e que não 
utilizará deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem desavenças técnicas 
ou financeiras com a contratante. 

SEÇÃO XIV - DO RECURSO 

57. Declarada a vencedora, o Pregoeiro abrirá prazo de 30 minutos, durante o qual qualquer 
licitante poderá, de forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema, manifestar 
sua intenção de recurso. 

57.1. A falta de manifestação no prazo estabelecido autoriza o Pregoeiro a adjudicar o 
objeto à licitante vencedora. 

57.2. O Pregoeiro examinará a intenção de recurso, aceitando-a ou, motivadamente, 
rejeitando-a, em campo próprio do sistema. 

57.3. A licitante que tiver sua intenção de recurso aceita deverá registrar as razões do 
recurso, em campo próprio do sistema, no prazo de 03 (três) dias úteis, ficando as demais 
licitantes, desde logo, intimadas a apresentar contrarrazões, também via sistema, em igual 
prazo, que começará a correr do término do prazo da recorrente. 

58. Para efeito do disposto no § 5.º do artigo 109 da Lei n.º 8.666/1993, fica à vista dos 
autos do processo administrativo em epígrafe, franqueada aos interessados. 

59. As intenções de recurso não admitidas e os recursos rejeitados pelo Pregoeiro serão 
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apreciados pela autoridade competente. 

60. O acolhimento do recurso implicará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 

SEÇÃO XV - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 

61. A sessão pública poderá ser reaberta: 

61.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à 
realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, 
situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam. 

61.2. Quando houver erro na aceitação do preço mais bem classificado ou quando o 
licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente 
ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 
123/2006, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento 
da etapa de lances. 

61.3. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a 
sessão reaberta. 

61.4. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, de acordo com 
a fase do procedimento licitatório. 

61.5. A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados contidos no 
www.licitacidelandia.com.br. e/ou na proposta e documentação enviada, sendo 
responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados. 

SEÇÃO XVI - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

62. O objeto deste Pregão será adjudicado pelo Pregoeiro, salvo quando houver recurso, 
hipótese em que a adjudicação caberá à autoridade competente para homologação. 

63. A homologação deste Pregão compete a Autoridade Competente do Órgão 
Requisitante. 

64. A licitante vencedora do item/lote deverá providenciar o seu cadastramento junto ao 
Setor de Cadastro da Comissão Permanente de Licitação, no prazo de 05 (cinco) dias úteis 
a contar da Adjudicação, objetivando-se agilizar os procedimentos de Contratação/Emissão 
de Nota de Empenho. Maiores informações poderão ser obtidas no setor da Comissão 
Permanente de Licitação – CPL na Prefeitura Municipal de Cidelândia - MA ou pelo e-mail 
cplcidelandia@gmail.com. 

SEÇÃO XVII - DO REGISTRO DE PREÇOS 

65. A Comissão Permanente de Licitação - CPL é o órgão gerenciador responsável pela 
condução do conjunto de procedimentos para registro de preços e a Secretaria Municipal 

mailto:cplcidelandia@gmail.com


                                                                 

                                                      AV.  Senador La Rocque, s/n, Centro  
                                        CEP: 65.921-000 Cidelândia – MA. 

                                                                                      Tel. (99) 3535-0386. 
                                                              CNPJ n.º 01.610.134/0001-97 
 
 
 

de Infraestrutura será o órgão responsável pelo gerenciamento da Ata de Registro de 
Preços dele decorrente. 

66. São órgãos participantes os órgãos ou entidades da administração pública que 
participam dos procedimentos iniciais do Sistema de Registro de Preços e integram a Ata 
de Registro de Preços. 

67. Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem 
fazer uso da Ata de Registro de Preços, deverão consultar a Secretaria Municipal 
Infraestrutura Órgão Gerenciador para manifestação sobre a possibilidade de adesão. 

67.1. As aquisições ou contratações adicionais decorrentes da adesão à Ata de Registro 
de Preços não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos 
quantitativos dos itens registrados na Ata de Registro de Preços para o órgão gerenciador 
e órgãos participantes. 

67.2. O quantitativo decorrente das adesões à Ata de Registro de Preços não poderá 
exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na Ata de Registro 
de Preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independentemente do número 
de órgãos não participantes que aderirem. 

67.3. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a 
aquisição ou contratação solicitada em até 90 (noventa) dias, observado o prazo de 
vigência da Ata. 

67.3.1. A Secretaria Municipal de Infraestrutura poderá autorizar, excepcional e 
justificadamente, a prorrogação deste prazo, respeitado o prazo de vigência da Ata, quando 
solicitada pelo órgão não participante. 

67.4. Caberá ao prestador de serviços beneficiário da Ata de Registro de Preços, 
observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não dos serviços 
decorrente de adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras 
decorrentes da Ata, assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes. 

68. Homologado o resultado deste Pregão, a licitante mais bem classificada será convocada 
para assinar a Ata de Registro de Preços, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contado da 
data do recebimento do documento oficial de convocação. 

68.1. O prazo para que a licitante mais bem classificada compareça após ser convocada, 
poderá ser prorrogado, uma única vez, por igual período, desde que ocorra motivo 
justificado e aceito pela Comissão Permanente de Licitação. 

68.2. É facultado a CPL, quando a convocada não assinar a Ata de Registro de Preços no 
prazo e condições estabelecidos, convocar as licitantes remanescentes, na ordem de 
classificação, para fazê-lo em igual prazo, nos termos do art. 4.º, inciso XXIII, da Lei n.º 
10.520/02. 
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69. Publicada na Imprensa Oficial, a Ata de Registro de Preços implicará compromisso de 
prestação dos serviços nas condições estabelecidas. 

70. A existência de preços registrados não obriga a Administração a contratar, facultando-
se a realização de licitação específica para a prestação de serviços pretendida, assegurada 
preferência ao prestador de serviços registrado em igualdade de condições. 

71. O prazo de validade improrrogável da Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses, 
contado da data da sua assinatura, excluído o dia do começo e incluído o do vencimento. 

72. Durante a vigência da Ata, os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, exceto nas 
hipóteses decorrentes e devidamente comprovadas das situações previstas na alínea “d” 
do inciso II do art. 65 da Lei n.º 8.666/1993. 

72.1. Nessa hipótese, a Administração, por razão de interesse público, poderá optar por 
cancelar a Ata e iniciar outro processo licitatório. 

73. Quando o preço registrado se tornar superior ao preço praticado no mercado por motivo 
superveniente, o órgão gerenciador convocará os prestadores de serviços para negociarem 
a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado. 

73.1. Os prestadores de serviços que não aceitarem reduzir seus preços aos valores 
praticados pelo mercado serão liberados do compromisso assumido, sem aplicação de 
penalidade. 

73.2. A ordem de classificação dos prestadores de serviços que aceitarem reduzir seus 
preços aos valores de mercado observará a classificação original. 

74. Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados e o prestador de 
serviços não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá: 

74.1. Liberar o prestador de serviços do compromisso assumido, caso a comunicação 
ocorra antes do pedido de prestação dos serviços, e sem aplicação da penalidade se 
confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e 

74.2. Convocar os demais prestadores para assegurar igual oportunidade de negociação. 

75. Não havendo êxito nas negociações previstas na Condição anterior, o órgão 
gerenciador deverá proceder à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as 
medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa. 

76. O registro do prestador será cancelado quando: 

76.1. Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços; 

76.2. Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela 
Administração, sem justificativa aceitável; 
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76.3. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior 
àqueles praticados no mercado; ou 

76.4. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei n.º 8.666, de 
1993, ou no art. 7.º da Lei n.º 10.520, de 2002. 

77. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos subitens 72.1, 72.2 e 72.4 
será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla 
defesa. 

78. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, 
decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da Ata, 
devidamente comprovados e justificados: 

78.1. Por razão de interesse público; ou 

78.2. A pedido do prestador. 

79. Em qualquer das hipóteses anteriores que impliquem a alteração da Ata registrada, 
concluídos os procedimentos de ajuste, a CPL fará o devido apostilamento na Ata de 
Registro de Preços e informará aos prestadores registrados a nova ordem de classificação. 

80. A Ata de Registro de Preços, decorrente desta licitação, será cancelada, 
automaticamente, por decurso do prazo de sua vigência. 

SEÇÃO XVIII - DO INSTRUMENTO CONTRATUAL 

81. Depois de assinada a Ata de Registro de Preços, o prestador de serviços beneficiário 
poderá ser convocado, a qualquer tempo durante a vigência da Ata, para assinatura do 
contrato, dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado da data do recebimento do 
documento oficial de convocação, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo 
das sanções previstas neste Edital. 

81.1. Poderá ser acrescentada ao contrato a ser assinado qualquer vantagem apresentada 
pelo prestador registrado em sua proposta, desde que seja pertinente e compatível com os 
termos deste Edital. 

82. O prazo para a assinatura do contrato poderá ser prorrogado uma única vez, por igual 
período, quando solicitado pelo prestador registrado durante o seu transcurso, desde que 
ocorra motivo justificado e aceito pelo órgão Contratante. 

83. Por ocasião da assinatura do contrato, verificar-se-á se a licitante vencedora mantém 
as condições de habilitação. 

SEÇÃO XVIII - DO INSTRUMENTO CONTRATUAL 

81. Depois de assinada a Ata de Registro de Preços, o prestador beneficiário poderá ser 
convocado, a qualquer tempo durante a vigência da Ata, para assinatura do contrato, dentro 
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do prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado da data do recebimento do documento oficial de 
convocação, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas 
neste Edital. 

81.1. Poderá ser acrescentada ao contrato a ser assinado qualquer vantagem apresentada 
pelo prestador registrado em sua proposta, desde que seja pertinente e compatível com os 
termos deste Edital. 

82. O prazo para a assinatura do contrato poderá ser prorrogado uma única vez, por igual 
período, quando solicitado pelo prestador registrado durante o seu transcurso, desde que 
ocorra motivo justificado e aceito pelo órgão Contratante. 

83. Por ocasião da assinatura do contrato, verificar-se-á se a licitante vencedora mantém 
as condições de habilitação. 

SEÇÃO XIX - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

84. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o 
licitante/adjudicatário que: 

84.1. Não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando 
convocado dentro do prazo de validade da proposta; 

84.2. Não assinar a ata de registro de preços, no prazo estabelecido; 

84.3. Apresentar documentação falsa; 

84.4. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 

84.5. Ensejar o retardamento da execução do objeto; 

84.6. Não mantiver a proposta; 

84.7. Cometer fraude fiscal; 

84.8. Comportar-se de modo inidôneo 

85. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às 
condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os 
licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de 
lances. 

86. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens 
anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes 
sanções: 

86.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem 
prejuízos significativos ao objeto da contratação; 
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86.2. Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) 
pela conduta do licitante; 

86.3. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade 
administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo 
de até dois anos; 

86.4. Impedimento de licitar e de contratar com o Município e descredenciamento no SICAF, 
pelo prazo de até cinco anos; 

87. 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 perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida 
sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados; 

88. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções. 

89. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de 
infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato 
lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo 
necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à 
autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a 
eventual instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de 
Responsabilização – PAR. 

90. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas 
como ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 
12.846, de 1º de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa. 

91. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos 
administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à 
Administração Pública Municipal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, 
com ou sem a participação de agente público. 

92. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela 
conduta do licitante, o Município ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente 
judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil. 

93. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, 
observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei 
nº 9.784, de 1999. 

94. 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. 
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95. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 

96. As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no Projeto 
Básico e/ou Termo de Contrato. 

SEÇÃO XX - DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 

97. Até 3 (três) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer 
pessoa, física ou jurídica, poderá impugnar o ato convocatório deste Pregão mediante 
petição a ser enviada exclusivamente para o endereço eletrônico cplcidelandia@gmail.com, 
até as 18:00 horas, no horário oficial de Brasília-DF. 

97.1. Caberá ao Pregoeiro, decidir sobre a impugnação no prazo de até 2 (dois) dias úteis 
contados da data do recebimento da impugnação. 

98. Acolhida a impugnação contra este Edital, será designada nova data para a realização 
do certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das 
propostas. 

99. Os pedidos de esclarecimentos devem ser enviados ao Pregoeiro até 3 (três) dias úteis 
antes da data fixada para abertura da sessão pública, exclusivamente para o endereço 
eletrônico cplcidelandia@gmail.com, até as 18:00 horas, no horário oficial de Brasília-DF. 

99.1. O Pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimento no prazo de 2(dois) dias úteis, 
contado da data de recebimento do pedido. 

100. Para a resposta dos esclarecimentos e o julgamento das impugnações o Pregoeiro 
será auxiliado pelo setor técnico competente. 

101. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos 
no certame. 

101.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser 
motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação. 

102. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas no sistema 
www.licitacidelandia.com.br . e vincularão os participantes e a Administração. 

SEÇÃO XXI - DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO 

103. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no 
Projeto Básico, Anexo I, do presente Edital. 

SEÇÃO XXII - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 

104. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Projeto Básico, 
Anexo I, do presente Edital. 

mailto:cplcidelandia@gmail.com
mailto:cplcidelandia@gmail.com
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SEÇÃO XXIII - DO PAGAMENTO 

105. As condições de pagamento estão previstas no Projeto Básico, Anexo I, do presente 
Edital. 

SEÇÃO XXIV - DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL 

106. As regras acerca do reajustamento em sentido geral do valor contratual são as 
estabelecidas no Projeto Básico e/ou Termo de Contrato, anexo a este Edital. 

SEÇÃO XXV – DA GARANTIA DE EXECUÇÃO 

107. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação. 

SEÇÃO XXVI – DA GARANTIA CONTRATUAL DOS BENS 

108. Não haverá exigência de garantia contratual dos serviços prestados na presente 
contratação. 

SEÇÃO XXVII - DISPOSIÇÕES FINAIS 

109. A Autoridade Competente do Órgão Requisitante compete anular este Pregão por 
ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, e revogar o certame por 
considerá-lo inoportuno ou inconveniente diante de fato superveniente, mediante ato escrito 
e fundamentado. 

109.1. A anulação do Pregão induz à do contrato. 

109.2. As licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do 
procedimento licitatório, ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser ressarcido 
pelos encargos que tiver suportado no cumprimento do contrato. 

110. É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase deste Pregão, 
promover diligência destinada a esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada 
a inclusão posterior de informação ou de documentos que deveriam ter sido apresentados 
para fins de classificação e habilitação. 

111. No julgamento das propostas e na fase de habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros 
ou falhas que não alterem a substância das propostas e dos documentos e a sua validade 
jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, 
atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação e habilitação. 

111.1. Caso os prazos definidos neste Edital não estejam expressamente indicados na 
proposta, eles serão considerados como aceitos para efeito de julgamento deste Pregão. 

112. Os documentos eletrônicos produzidos com a utilização de processo de certificação 
disponibilizada pela ICP-Brasil, nos termos da Medida Provisória n.º 2.200-2, de 24 de 
agosto de 2001, serão recebidos e presumidos verdadeiros em relação aos signatários, 
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dispensando-se o envio de documentos originais e cópias autenticadas em papel. 

113. Todos os documentos que forem apresentados sem autenticação em cartório ou sem 
atesto (confere com original), não serão aceitos pela Comissão de Licitação, sendo a 
mesma automaticamente descredenciada, desclassificada e inabilitada, ressalvando-se 
os documentos que podem ser conferidos via internet. 

114. As certidões e outros documentos equivalentes que não possuem data de validade 
expresso, somente serão aceitos com prazo de até 30 (trinta) dias a partir da sua emissão. 

115. Todas as declarações e propostas de preços emitidas pela licitante deverão apresentar 
o número do processo administrativo, o número do pregão eletrônico e a descrição do 
objeto licitado, obrigatoriamente, expedidas pela(s) licitante(s) participante(s). 

116. Aplicam-se às cooperativas enquadradas na situação do art. 34 da Lei n.º 11.488, de 
15 de junho de 2007, todas as disposições relativas às microempresas e empresas de 
pequeno porte. 

117. Nos casos de divergência ou dúvida entre o texto do PROJETO BÁSICO e o texto do 
EDITAL, prevalecerá, no julgamento objetivo das propostas e documentos, o texto do 
Edital. 

118. Este Pregão poderá ter a data de abertura da sessão pública transferida por 
conveniência da CPL, sem prejuízo do disposto no art. 4, inciso V, da Lei n.º 10.520/2002. 

119. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 
realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para 
o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que 
não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro. 

120. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública 
observarão o horário de Brasília – DF. 

121. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da 
ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da 
Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. 

122. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas 
propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, 
independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 

123. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia 
do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de 
expediente na Administração. 

124. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento 
do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da 
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isonomia e do interesse público. 

125. Os licitantes ficam informados sobre os termos da Lei n.º 12.846, de 1.º de agosto de 
2013 (Lei Anticorrupção), que dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil de 
pessoas jurídicas pela prática de atos lesivos contra a Administração Pública, em especial, 
ao constante no art. 5.º, inciso IV, correspondente aos procedimentos licitatórios, 
indicando que qualquer indício de conluio, ou de outra forma de fraude ao certame, 
implicará aos envolvidos as penalidades previstas no mencionado diploma legal. 

126. Em se tratando de certame que seja para aquisição de bens de natureza divisível, que 
possua cota de até 25 (vinte e cinco) por cento do objeto para a contratação de 
microempresas e empresas de pequeno porte: 

126.1. Na hipótese de não haver vencedor para a cota reservada, esta poderá ser 
adjudicada ao vencedor da cota principal ou, diante de sua recusa, aos licitantes 
remanescentes, desde que pratiquem o preço do primeiro colocado da cota principal. 

126.2. Se a mesma empresa vencer a cota reservada e a cota principal, a contratação das 
cotas deverá ocorrer pelo menor preço. 

126.3. Nas licitações por Sistema de Registro de Preço ou por entregas parceladas, o 
instrumento convocatório deverá prever a prioridade de prestação dos serviços das cotas 
reservadas, ressalvados os casos em que a cota reservada for inadequada para atender 
as quantidades ou as condições do pedido, justificadamente. 

SEÇÃO XXVIII - DOS ANEXOS 

127. Integram este Edital, e dele fazem parte integrante, os seguintes Anexos, além de 
outros porventura mencionados na Parte Específica deste Edital: 

127.1. Anexo I – Projeto Básico. 

127.2. Anexo II – Minuta da Ata de Registro de Preços; 

127.3. Anexo III – Minuta do Termo de Contrato; 

127.4. Anexo IV – Modelo de Proposta de Preços; 

127.5. Anexo V – Modelo de Declaração Expressa de Total Aceitabilidade com os Termos 
do Edital; 

SEÇÃO XXIX - DO FORO 

128. As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser 
dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas no Foro da Justiça Estadual 
da Comarca de Açailândia, Estado do Maranhão, com exclusão de qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja. 
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Cidelândia/MA, __ de _____ de 2022. 

 

 
 

Onykley Fatiano Domingos Soares 
Pregoeiro Municipal 
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ANEXO I 
PREGÃO ELETRÔNICO N° 011/2022 – SRP 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 022/2022 

 
 
 
 
 
 

PROJETO BÁSICO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                 

                                                      AV.  Senador La Rocque, s/n, Centro  
                                        CEP: 65.921-000 Cidelândia – MA. 

                                                                                      Tel. (99) 3535-0386. 
                                                              CNPJ n.º 01.610.134/0001-97 
 
 
 

ANEXO II 
PREGÃO ELETRÔNICO – SRP N° 011/2022 

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 000/2022 – CPL 
 

ÓRGÃO GERENCIADOR: Secretaria Municipal de Infraestrutura. 
 
ÓRGÃOS PARTICIPANTES: 
 
Pelo presente instrumento, a Secretaria Municipal de _______, com sede na Av. 
____________________ Cidelândia / MA, neste ato representada pelo (a) Secretário (a) 
Municipal de ________, o Sr. (Sra.) _________, CPF n° _________, nos termos da Lei nº 
8.666, de 21 de junho de 1993, e da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e demais normas 
legais aplicáveis, considerando o resultado do PREGÃO ELETRÔNICO N.º ___/2022-
CPL/PMC, resolve registrar os preços, ADJUDICADO a empresa ........................, CNPJ 
Nº ................., com sede na ....................., CEP ..........., neste ato representada por seu 
representante legal, ........................, RG Nº ................. e CPF Nº ................., contato 
Celular: .................. HOMOLOGADO pelo Sr. (a). _______________, SECRETÁRIO (A) 
MUNICIPAL DE ________________. 
 
1. DO OBJETO: 

1.1. A presente Ata tem como objeto o registro de preços para _____________________, 
conforme especificações constantes do Anexo I – Projeto Básico. Do Edital do Pregão 
Eletrônico nº __/__/____, que é parte integrante desta Ata. 

2. LOCAL DE ENTREGA E DO RECEBIMENTO: 

2.1. Conforme Projeto Básico . 

3. DO BENEFICIÁRIO, DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS: 

3.1. EMPRESA BENEFICIÁRIA: ......................., CNPJ Nº ................., no Valor total de R$ 
.................. (....................................). 

3.2. Os preços registrados, o quantitativo e as especificações do objeto da licitação 
referente à proposta da beneficiária desta Ata, estão registrados conforme segue: 

Item Objeto Und Quant. V. Unitário V. Total 
      

Valor Global R$  

 
4. DA VALIDADE DA ATA: 

4.1. Esta Ata de Registro de Preços, documento vinculativo obrigacional, com característica 
de compromisso para futura contratação, terá validade de 12 (doze) meses, a contar da 
data de sua assinatura. 
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5. REVISÃO E CANCELAMENTO: 

5.1. A Administração, realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não 
superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços 
registrados nesta Ata. 

5.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos 
preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo 
à Administração promover as negociações junto ao prestador de serviço. 

5.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por 
motivo superveniente, a Administração convocará o prestador de serviço para negociar a 
redução dos preços aos valores praticados pelo mercado. 

5.4. O prestador de serviço que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo 
mercado será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade. 

5.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o prestador 
de serviço não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá: 

5.5.1. Liberar o prestador de serviço do compromisso assumido, caso a comunicação 
ocorra antes do início dos serviços, e sem aplicação da penalidade se confirmada a 
veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e 

5.5.2. Convocar os demais prestador de serviço para assegurar igual oportunidade de 
negociação. 

5.6. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação 
desta ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da 
contratação mais vantajosa. 

5.7. O Registro do fornecedor será cancelado quando: 

5.7.1. Descumprir as condições da ata de registro de preços; 

5.7.2. Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela 
Administração, sem justificativa aceitável; 

5.7.3. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior 
àqueles praticados no mercado; ou 

5.7.4. Sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato 
administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s). 

5.8. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 5.7.1, 5.7.2 e 5.7.4 será 
formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla 
defesa. 
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5.9. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, 
decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, 
devidamente comprovados e justificados. 

5.9.1. Por razão de interesse público; ou 

5.9.2. A pedido do prestador de serviço. 

6. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 

6.1. Poderá utilizar-se desta Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da 
Administração que não tenha participado do certame, mediante prévia consulta à Secretaria 
Municipal Infraestrutura e anuência do beneficiário. 

6.2. As aquisições ou contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, 
a cinquenta por cento dos quantitativos de cada item registrado na Ata de Registro de 
Preços para o órgão gerenciador e do número de órgãos não participantes que aderirem. 

6.3. As adesões à ata de registro de preços não poderão exceder, na totalidade, ao dobro 
do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão 
gerenciador e órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não 
participantes que aderirem. 

7. CONDIÇÕES GERAIS: 

7.1. As condições gerais de execução, tais como os prazos para entrega e recebimento do 
objeto, as obrigações da Administração e do prestador registrado, penalidades e demais 
condições do ajuste, encontram-se definidos no Projeto Básico e Minuta do Contrato, 
Anexos ao Edital. 

7.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta Ata de Registro de 
Preços. 

 Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 03(três) vias de 
igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes. 

Cidelândia/MA, __ de _____ de 2022. 

___________________________________ 
Secretaria Municipal de Infraestrutura 

Gerenciadora 
 

____________________________________ 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Detentora 
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ANEXO III 
PREGÃO ELETRÔNICO N° 011/2022 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 022/2022 
 

MINUTA DE TERMO DE CONTRATO 

TERMO DE CONTRATO Nº ......../...., 
QUE FAZEM ENTRE SI  
O(A)....................................................... 
E A EMPRESA ..................................... 

 
A Prefeitura Municipal de Cidelândia, Estado do Maranhão por intermédio da Secretaria 
Municipal de ..................................... (órgão contratante), com sede no(a) 
....................................................., na cidade de ...................................... /Estado ..., 
inscrito(a) no CNPJ sob o nº ................................, neste ato representado(a) pelo(a) 
.........................(cargo e nome), nomeado(a) pela Portaria nº ......, de ..... de ..................... 
de 20..., doravante denominada CONTRATANTE, e o(a) .............................. inscrito(a) no 
CNPJ/MF sob o nº ............................, sediado(a) na ..................................., em 
............................. doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) 
Sr.(a) ....................., portador(a) da Carteira de Identidade nº ................., expedida pela (o) 
.................., e CPF nº ........................., tendo em vista o que consta no Processo nº 
.............................. e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 
1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de 
Defesa do Consumidor, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do 
Pregão Eletrônico nº ___/2022, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas. 
 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO: 
 

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é o prestação de serviços de ........................., 
conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Projeto Básico, anexo do Edital. 
 
1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e à 
proposta vencedora, independentemente de transcrição. 
 
1.3. Discriminação do objeto: 
 

Item Objeto Und Quant. V. Unitário V. Total 
      

Valor Global R$  

 
2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA: 

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato iniciar-se-á na data de sua assinatura e 
terá vigência até __ de _______ de 20__. 

3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO: 
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3.1. O valor do presente Termo de Contrato é de R$ ............ (...............). 

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas 
decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, 
trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, 
seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação. 

4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação 
orçamentária própria, prevista no orçamento do Município, para o exercício de 2022, na 
classificação abaixo: ......................................................................................................... 

5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO: 

5.1. O prazo para pagamento e demais condições a ele referentes encontram-se no Projeto 
Básico. 

6. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE: 

6.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Projeto 
Básico, anexo a este Contrato. 

7. CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO: 

7.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação. 

8. CLÁUSULA OITAVA - ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO: 

8.1. As condições de entrega e recebimento do objeto são aquelas previstas no Projeto 
Básico, anexo ao Edital. 

9. CLAÚSULA NONA – FISCALIZAÇÃO; 

9.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Comissão/Representante 
designado pela CONTRATANTE. 

9.2. As obrigações da CONTRATANTE são aquelas previstas no Projeto Básico, e 
especificadas abaixo: 

9.2.1. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos; 

9.2.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos 
provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de 
aceitação e recebimento definitivo; 

9.2.3. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades 
verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido; 
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9.2.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de 
comissão/servidor especialmente designado; 

9.2.5. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente a prestação de serviço 
do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos; 

9.2.6. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela 
Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de 
Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da 
Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados. 

9.3. As obrigações da CONTRATADA são aquelas previstas no Projeto Básico, e 
especificadas abaixo: 

9.3.1. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo 
e local constantes no Projeto Básico e anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na 
qual constarão as indicações referentes a marca, fabricante, modelo em conformidade com 
o edital e proposta de preços apresentada; 

9.3.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os 
artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990); 

9.3.3. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado no Projeto Básico, 
o objeto com avarias ou defeitos; 

9.3.4. Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede 
a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a 
devida comprovação; 

9.3.5. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

9.3.6. Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato; 

9.3.7. Não transferir a terceiros, quer total ou parcialmente, o objeto a ser contratado, sem 
a devida anuência da Prefeitura Municipal de Cidelândia – Maranhão. 

10. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 

10.1. As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Projeto 
Básico, anexo do Edital. 

11. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – RESCISÃO: 

11.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido: 

11.1.1. Por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I 
a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 
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80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Projeto Básico, 
anexo ao Edital. 

11.1.2. Amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993. 

11.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à 
CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa. 

11.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão 
administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993. 

11.4. O termo de rescisão será precedido de Relatório indicativo dos seguintes aspectos, 
conforme o caso. 

11.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos; 

11.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 

11.4.3. Indenizações e multas. 

12. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – VEDAÇÕES: 

12.1. É vedado à CONTRATADA: 

12.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira; 

12.1.2. Interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da 
CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em Lei. 

13. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – ALTERAÇÕES: 

13.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, 
de 1993. 

13.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 
acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco 
por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 

13.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão 
exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS: 

14.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições 
contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais de 
licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas 
na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais 
dos contratos. 
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15. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO: 

15.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por 
extrato, no Diário Oficial do Estado, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993. 

16. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – FORO: 

16.1. É eleito o Foro da Justiça Estadual da Comarca de Açailândia/MA para dirimir os 
litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não possam ser 
compostos pela conciliação, conforme art. 55, §2º da Lei nº 8.666/93. 

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas 
(duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos 
contraentes. 

Cidelândia/MA, __ de ______ de 2022. 

 

_______________________________________ 
Secretaria Municipal de Infraestrutura 

Contratante 
 
 

________________________________________ 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Contratada 
 
 
Testemunhas: 
 
 
___________________________________ 
Nome 
___________________________________ 
CPF 
 
 
___________________________________ 
Nome 
___________________________________ 
CPF 
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ANEXO IV 
PREGÃO ELETRÔNICO N° 011/2022 – SRP 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 022/2022 

 
 

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 
 
 

Tendo examinado minuciosamente as normas específicas do Pregão Eletrônico n.º 
__/2022 – SRP, cujo objeto é ............................................................................., conforme 
as especificações constantes do Anexo I do Edital - Projeto Básico, e após tomar 
conhecimento de todas as condições lá estabelecidas, passamos a formular a seguinte 
proposta: 
 
1. PROPONENTE 
 
Razão Social: 
CNPJ: 
Endereço: 
Fone/Fax: 
Valor Total da Proposta: R$..............(...............................................) 
 

PLANILHA DA PROPOSTA (ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS E PREÇOS) 
 

Item Objeto Und Quant. V. Unitário V. Total 
      

Valor Global R$  

 
2. Declaro que nos preços indicados na planilha de preços acima, estão incluídos todos os 
custos, benefícios, encargos, tributos e demais contribuições pertinentes. 

3. Declaro conhecer a legislação de regência desta licitação e que os serviços serão 
prestados de acordo com as condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, que 
conhecemos e aceitamos em todos os seus termos. 

4. O prazo de validade desta proposta é de _______ (___________________), dias, 
contados da data de abertura, conforme previsto no preâmbulo do Edital do Pregão 
Eletrônico n°. ___/2022 - SRP. 

5. Declaro que entregaremos os veículos licitados no prazo máximo de __________ 
(__________), contados do recebimento da Ordem de Serviços. 

6. Declaro que providenciaremos a substituição do(s) serviços(s) rejeitado(s) no todo ou em 
parte pela contratante, na hipótese de não conformidade com as especificações exigidas 
no Anexo I – Projeto Básico, quando do seu recebimento provisório, no prazo de até 
______(_____________), contados a partir da notificação oficial feita pelo gestor/fiscal da 
contratação, sem qualquer custo para a Contratante. 
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8. Informamos, desde já, que, caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, os 
pagamentos deverão ser creditados à CONTA CORRENTE N°. ______________, 
AGÊNCIA N°. _______________, BANCO _____________, em nome de 
_______________. 

9. Informamos que o Representante que assinará o(s) futuro(s) Contrato(s), será o Srº. 
____________, Portador do RG, sob o n°. ______________, e CPF n° ________________, 
com residência na ________________________. 

 

Local e Data, 

 

______________________________________ 
(Assinatura do Responsável) 

RGº e CPF 
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ANEXO V 
PREGÃO ELETRÔNICO N° 011/2022 – SRP 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 022/2022 

 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO EXPRESSA  
DE TOTAL ACEITABILIDADE COM OS TERMOS DO EDITAL 

 
 
 
Prezados senhores, 
 
 
    A empresa ___________________________, CNPJ/MF nº 

________________, sediada na ____________________(endereço completo), por 

intermédio de seu representante legal Sr.(a) _________________, portador(a) da cédula 

de identidade/R.G. nº _________ e do CPF/MF nº _______________, D E C L A R A, para 

os devidos fins, que concorda com todos os termos descritos no edital e seus anexos, em 

especial aos critérios de credenciamento, habilitação/inabilitação, julgamento das 

propostas de preços e que temos pleno e total conhecimento deste certame, não possuindo 

ainda, quaisquer exigências capazes de restringir ao caráter competitivo desta licitação. 

 

Declara ainda, ter ciência que “a falsidade de declaração, resultará na 

inabilitação desta empresa e caracterizará o crime de que trata o art. 299 do Código Penal, 

sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas 

previstas na Lei nº 8.666/93 a alterações posteriores, bem como demais normas pertinentes 

à espécie”. 

 

Local e Data, 

 

______________________________________ 
(Assinatura do Responsável) 

RGº e CPF 
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1.0     APRESENTAÇÃO 
 

1.1         – INTRODUÇÃO 
 

 
O  objetivo  destas  especificações  é  estabelecer  normas  e  critérios  para   a 

execução  de   projetos  de   pavimentação  asfáltica  do  município  de Cidelândia - MA, 

de modo  que  os materiais, equipamentos, procedimentos para   execução, controle  e  

medição  de  todos os serviços  previstos  deverão atender integralmente às NORMAS 

PARA MEDIÇAO DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS, complementadas  pelas  

Especificações  Gerais  para   Obras  Rodoviárias  do  DNIT  ou, quando necessário, 

particularizações dessas. 

 

1.2         – JUSTIFICATIVA 

 

A intervenção proposta beneficiará de forma direta as 123 famílias que residem no 

povoado contemplado pelo projeto, proporcionando melhores condições de tráfego para esta 

comunidade. 

 
1.3         - CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CIDELÂNDIA– MA 

 

1.3.1 – Localização 

 
O   município   de   Cidelândia  teve   sua  autonomia   política   em 

 

10/11/1994, está inserido na Mesorregião Oeste Maranhense, dentro  da Microrregião de 

Imperatriz, abrange uma  área de 7.464  km², com uma  população de aproximadamente 

13.593  habitantes e  densidade demográfica de  9,03  habitantes/km², (IBGE, 2010).  Limita-

se com os municípios de Açailândia, Imperatriz, São Francisco do Brejão, Vila Nova dos Martírios e 

Rondon do Pará (Google Maps,2011). 

 

A  sede  municipal  tem   as seguintes  coordenadas  geográficas:  -05º10’26”  de 
 

Latitude Sul e -47º46’55” de Longitude Oeste de Greenwich (IBGE, 2010). 
 

O acesso a partir  de  São  Luis,  capital  do estado, em  um  percurso total  de  610 

km, (Google Maps, 2011). 
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1.3.2 - Aspectos Socioeconômicos 

 
O  município  foi  elevado  à  condição  de  cidade  com  a  denominação  de  Cidelândia 

pela  lei  estadual  nº  6.142  de  10/11/1994. Segundo  o  IBGE  (2010)  cerca de 
 

39,6%  da  população reside na  zona   urbana, sendo que  a  incidência de  pobreza no 

município é de 52,7%  e o percentual dos que estão abaixo desse nível é de 41,19%. 

Na educação destacam-se os seguintes níveis escolares em Cidelândia: Educação 

Infantil (16,15%);  Educação de Jovens e Adultos (5,92%);  Educação Especial (0,53%);  

Ensino  Fundamental  do  1º  ao  9º  ano  (68%);  Ensino  Médio  do  1º  ao  3º  ano (9,39%)  

conforme o IMESC (2010).  O analfabetismo atinge mais de  28%  da  população da faixa 

etária acima dos sete anos, dados da CNM (2000). 

No  campo  da   saúde  conta   com  20  estabelecimentos  sendo  19  públicos  e  um  de 

atendimento privado. No censo de  2000,  o estado do  Maranhão teve  o pior Índice de 

Desenvolvimento Humano (IDH) do Brasil e Cidelândia obteve médio desempenho, com 

IDH de 0,613. 

A pecuária, a extração vegetal, a lavoura permanente e a lavoura temporária, as 

transferências governamentais e o setor empresarial com  106  unidades instaladas e o 

trabalho informal constituem as principais fontes de recursos para  o município. 

A água consumida  na  cidade  de  Cidelândia é  distribuída  pelo  Serviço Autônomo  

de  Água  e Esgoto – SAAE, autarquia municipal que  atende 1.372  domicílios através de 

uma  central de abastecimento, (IBGE, 2010).  O município possui um sistema de 

escoamento superficial dos efluentes domésticos e pluviais que  é lançado em cursos 

d’água permanentes, em  lagoas e  áreas livres públicas ou  particulares e  a  disposição 

final do lixo urbano não  é feita adequadamente em um aterro  sanitário. 

De acordo com os dados da CNM (2000),  apenas 15,17%  dos domicílios têm seus 

lixos coletados, enquanto 58,86%  lançam seus dejetos diretamente no solo ou os queimam 

e 25,97%  jogam o lixo em lagos ou outros destinos. Dessa forma, a disposição final do lixo 

urbano   e   do   esgotamento   sanitário   não    atendem  as   recomendações  técnicas 

necessárias,  pois  não  há  tratamento do  chorume, dos gases produzidos  no  lixão  nem 

dos efluentes domésticos e pluviais, como  forma de  reduzir a contaminação dos solos, 

de  evitar  a  poluição  dos  recurnaturais  e  a  proliferação  de  vetores  de  doenças de 

veiculação  hídrica.  A  coleta  diferencipara  o  lixo  dos  estabelecimentos  de   saúde é 

acondicionada de forma inadequada juntamecom os demais resíduos urbanos, 

possibilitando um elevado risco de poluição aos recurhídricos subterrâneos. 

 
 

1.3.3 - Aspectos Fisiográficos 

 



ESTADO DO MARANHÃO 

PREFEITURA DE CIDELÂNDIA 

PALÁCIO AUGUSTO ALVES TEIXEIRA 

 CNPJ: 01.610.134/0001-97 
 

O estado do Maranhão, por se encontrar em  uma  zona  de  transição  dos climas 

semiárido, do  interior do  Nordeste, para   o  úmido equatorial, da  Amazônia, e  por  ter 

maior  extensão no  sentido  norte-sul,  apresenta diferenças  climáticas  e  pluviométricas. 

Na  região  oeste, predomina  o  clima  tropical  quente e  úmido  (As),  típico  da  região 

amazônica.  Nas  demais  regiões,  o  estado  é  marcado  por  clima  tropical  quente  e 

semiúmido (Aw). 

As  temperaturas   em   todo   o  Maranhão  são  elevadas,  com   médias  anuais 

superiores   a   24ºC,   sendo  que   ao   norte   chega  a   atingir   26ºC.    Esse  estado  é 

caracterizado  pela  ocorrência  de  um  regime  pluviométrico  com  duas estações  bem 

definidas.  O  período chuvoso, que  se concentra durante o  semestre de  dezembro a 

maio, apresenta registros estaduais da ordem  de 290,4  mm e alcança os maiores picos 

de  chuva   no  mês de  março. O  período seco,  que   ocorre   no  semestre de  junho  a 

novembro, com menor  incidência de chuva  por volta do mês de agosto, registra médias 

estaduais da  ordem  de  17,1mm. Na  região oeste do  estado, onde  predomina o clima 

tropical   quente  e   úmido   (As),  as   chuvas   ocorrem  em   níveis   elevados   durante 

praticamente todo o ano,  superando os 2.000  mm. Nas outras regiões, prevalece o clima 

tropical quente e semiúmido (Aw), com sucessão de chuvas durante o verão  e o inverno 

seco, cujas precipitações reduzidas alcançam 1.250  mm. Há registros ainda menores na 

região sudeste, podendo chegar a 1.000  mm. 

O território maranhense apresenta-se como  uma  grande plataforma inclinada na 

direção  sul-norte,  com  baixo  mergulho  para   o  oceano Atlântico.  Os grandes  traços 

atuais do  modelado da  plataforma sedimentar maranhense revelam feições típicas de 

litologias  dominantes  em  bacias  sedimentares.  Essa plataforma,  submetida  à  atuação 

de ciclos de erosão relativamente longos, respondeu de forma diferenciada aos agentes 

intempéricos, em função de sua natureza, de estruturação e de composição das rochas, 

modelando as formas tabulares e subtabulares da superfície terrestre. Condicionados ao 

lineamento das estruturas litológicas, os gradientes topográficos dispõem-se com 

orientações sul-norte. As maiores altitudes estão localizadas na  porção sul, no topo  da 

Chapada das Mangabeiras, no limite com  o estado do Tocantins. As menores  altitudes 

situam-se na região norte,  próximo à linha de costa. 

Feitosa  (1983)   classifica  o  relevo  maranhense  em   duas  grandes  unidades: 

planícies,   que    se  subdivide   em    unidades   menores   (costeira,   flúviomarinha   e 

sublitorânea), e planaltos. As planícies ocupam cerca de  60%  da  superfície do território 

e  os planaltos  40%.  São  consideradas  planícies  as superfícies  com  cotas inferiores  a 

200 metros. Já os planaltos são superfícies com cotas acima de 200 metros, restritos às 

áreas do centro-sul do estado. 
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Jacomine et al. (1986  apud  VALLADARES et al., 2005)  apresentam de  maneira 

simplificada as seguintes formas de  relevo no  estado do  Maranhão: chapadas  altas e 

baixas, superfícies onduladas, grande baixada maranhense, terraços e planícies fluviais, 

tabuleiros   costeiros,   restingas   e   dunas  costeiras,   golfão   maranhense  e   baixada 

litorânea. 

O   leste   maranhense  é   formado,   em   quase  sua  totalidade,   por   planaltos 

entremeados de  chapadas,  colinas   e   morros.  A  drenagem,utilizando-se   de   zonas 

de   fraqueza   nas  rochas sedimentares   de   direção   sul-norte,   esculpiu   relevos   de 

áreas  planas,  rampeadas  em   relação  à drenagem  e/ou   relevos  residuais  de   topo 

plano.       Dissecados    em    lombas,    colinas    e    morros, esses  relevos  têm    altitudes 

variando de  140  a 400  metros. O Planalto Dissecado do Itapecuru, com   altitude   entre 

140    a    200    metros,   apresenta   um    relevo   de    colinas   e    morros   com    vales 

pedimentados.    Ocorrem,  ainda,  relevos  residuais  de  topo  plano  e  colinas,  e,     no 

trecho  cortado  pelo  rio  Itapecuru,    tem-se  um  relevo  plano  que   corresponde  a  um 

antigo   nível   de  terraço desse  rio.  A região  correspondente ao  Patamar de  Caxias 

caracteriza-se por apresentar um   relevo   com   áreas   planas,   rampeadas  em   relação 

à  drenagem.  Destacam-se    também, relevos  residuais  em   colinas,  cristas,  pontões 

e   morros. Essa   unidade   apresenta  altitudes   que  variam  de  120  a  155   metros. Na 

área  dos Tabuleiros  do  Médio  Itapecuru,  o  relevo  exibe  um  predomínio  dos  topos 

dissecados em  lombas e  colinas, com  altitudes entre  180  a  240  metros. Na  área dos 

Tabuleiros do  Parnaíba, na  margem esquerda do  rio, ocorrem planos irregulares, em 

níveis  altimétricos  entre   20  e  400  metros,  com      vertentes dissecadas  em  colina  e 

morros. Os  Tabuleiros   Sublitorâneos   apresentam  um   relevo   plano,   entalhado   por 

uma    drenagem  de  direção  sul-norte.  Ao longo  dessa drenagem , ocorrem lombas  e 

colinas suaves com    altitudes variando de 25 a 100 metros, decaindo de sul para  norte. 

As variabilidades de clima, de relevo e de solo do território brasileiro permitem o 

desenvolvimento   deuma  grande  diversidade   de   ambientes   naturais.   A  cobertura 

vegetal    do  Maranhão   reflete,    em    particular,    a    influência    das   condições    de 

transição  climática  entre   o clima  amazônico  e  o  semiárido  nordestino.  Na  área do 

Planalto  Dissecado  do  Itapecuru. 

O  município de  Cidelândia está localizado na  Mesorregião Oeste Maranhense,  

Microrregião  de  Imperatriz.  A altitude  da  sede do  município  é  de  241 metros acima 

do  nível do  mar  e  a  variação térmica durante o  ano  é  pequena, com temperaturas  que   

oscilam   entre   20,9°C   e  29,5°C.   O  clima   da   região,   segundo a classificação  de  

Köppen,  é  tropical  (AW’)  subúmido  com  dois  períodos bem  definidos: um chuvoso, que  

vai de dezembro a maio, com médias mensais superiores a 191,9  mm e  outro  seco, 
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correspondente aos meses de  junho  a  novembro. Dentro  do  período de estiagem, a 

precipitação pluviométrica variou de  6,9 a 133,2  mm e no período chuvoso de  85,9  a  

273,4   mm,  com  média  anual  em  torno  de  1.426   mm.  Esses  dados são referentes ao 

período de 1961  a 1990 (JORNAL DO TEMPO, 2011). 

 

O relevo de Cidelândia, segundo Feitosa (2006),  é formado por chapadas e planícies,  se 

caracterizando  por  possuir  um  ambiente  ondulado,  contendo extensas áreas de  

baixada, ponteadas de  relevos residuais que  formam outeiros e  superfícies tabulares, 

cujas bordas decaem em  colinas de  declividade variada. Os cursos d’água fazem parte  

da  bacia hidrográfica do rio Tocantins e a vegetação é composta por floresta Ombrófila,  

floresta  estacional  decidual  com  encraves  de  cerrado, dados  do  IMESC (2008). 

 

A floresta Ombrófila se caracteriza por  possuir árvores altas com  formação densa. No 

entanto  em  decorrência  do  desmatamento as  espécies  desse bioma  se encontram 

espaçadas e intercaladas por uma  formação vegetal secundária formada por arbustos e 

gramíneas. A floresta estacional decidual é típica de  regiões planálticas, se caracteriza 

por possuir árvores de médio e grande porte  que  perdem suas folhas durante o período 

de  estiagem.  O  cerrado caracteriza-se  por  possui  espécies  de  pequeno  porte   com 

galhos e troncos retorcidos e suberizados tipicamente de solos pobres e rasos. 

 

O  município  de  Cidelândia está  inserido  nos domínios  da  Bacia Sedimentar 

do Parnaíba, que,  segundo Brito Neves (1998),  foi implantada sobre os riftes cambro-

ordovicianos  de   Jaibaras,  Jaguarapi,  Cococi/Rio  Jucá,  São   Julião  e   São Raimundo  

Nonato. Compreende as supersequências  Silurianas  (Grupo  Serra Grande), Devoniana 

(Grupo  Canindé) e  Carbonífero-Triássica (Grupo  Balsas) de  Góes e  Feijó (1994).   Na  

área do  município,  o  Cretáceo está  representado pelos  sedimentos  das formações 

Codó (K1c) e Itapecuru (K12it); o Quaternário, pelos Depósitos Detrito- Lateríticas (Nd). 
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2.0     MEMORIAL DESCRITIVO 
 

2.1 CONCEPÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM  BLOCO INTERTRAVADO  EM 

CIDELÂNDIA - MA 

 
Este projeto  apresenta a  concepção básica  dos serviços  de  execução de  uma 

camada de pavimentação em bloco intertravado com 10,00  cm de espessura, com  a  

implantação de  dispositivo de  drenagem, e  com  a  implantação do sistema de  sinalização 

vertical, visando à realização de serviços completos de  menor  custo beneficiando  um  

número maior  de  famílias.  O projeto  apresenta todas as informações que  possibilitaram 

as definições dos serviços, permitindo pleno conhecimento  dos  elementos  necessários  

à  execução  da   obra   e  aos  licitantes  os elementos necessários para  a  avaliação dos 

custos e  cotação dos preços unitários. O prazo  previsto para  execução dos serviços 

será de  240  (Duzentos e quarenta) dias corridos. As ruas  a  serem pavimentadas  foram  

selecionadas  por  se tratarem de  vias  que  se localizam na zona  rural da cidade de 

grande movimentação e durante o período seco, que  é de  maior duração na  cidade, 

acumulam elevada quantidade de  poeira, que  além de   causar  um   grande  transtorno  

a   população  local,  obriga  a   limpeza  diária  das residências a fim de evitar o acúmulo 

de  poeira, podendo ainda provocar diversos tipos de doença, principalmente aquelas 

ligadas ao sistema respiratório. 

A obra  será executada conforme o projeto e de acordo com  as Normas Brasileiras 

da  ABNT. Todos os preços unitários  têm  como  referência  a  tabela  SICRO-3  região 

nordeste – MA – DNIT (construção rodoviária) mês outubro  de 2021,  tabela SINAPI-MA, 

tendo   como  base o  mês de  janeiro  de  2022.  Os preços dos serviços constantes na 

planilha orçamentária apresentam BDI = 23,19  %. 

Os volumes que constituem o projeto básico de engenharia são os seguintes: 
 

        Volume 01 – Relatório do Projeto 
 

        Volume 02 – Projeto Básico de Engenharia 
 

O conteúdo de cada volume é descrito a seguir: 
 

2.1. Volume 01 – Relatório do Projeto 
 

Contém um  informativo sobre o projeto, as etapas de  construções, resumo do 

projeto,  o  plano  de  execução da  obra,   planilha  orçamentária,  memória  de  cálculo  e 

acervo fotográfico. É apresentado em tamanho A4. 

 

2.2. Volume 02 – Projeto Básico de Engenharia 
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Contêm as plantas,  projetos tipos,  listagens  dos serviços  a serem executados e 

outros desenhos  necessários ao  perfeito entendimento do  projeto. É apresentado em 

tamanho A3. 

 
 

2.2 INFORMATIVO DO PROJETO 
 

 
 

O Projeto Básico de Implantação e Pavimentação em bloco intertravado das 

localidades contempla a execução dos seguintes tipos de serviços: 
 

        Terraplenagem 
 

        Pavimentação 
 

        Drenagem Superficial 
 

        Sinalização Vertical 
 
 

 
 

- SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS: 
 

Serviços  Preliminares:  Placa  de  obra  (2,50  x  5,00)m,   Mobilização  e 

desmobilização de equipamento, Barracão de obras e Administração local; 

Serviços de  Terraplenagem: Escavação e  carga de  material de  jazida, Transp. 

local  c/ basc. 10m3  de  rodov.  não  pav, Transporte de  material  - bota- fora, D.M.T. até  

5km,  Regularização de  subleito e  Compactação de  aterro  a  100%  do proctor  normal. 

Serviços de  Pavimentação: Base de  solo estabilizado granulometricamente sem 

mistura  com  material  de  jazida,  bloco de concreto intertravado 10cm. 

Drenagem Superficial: Meio-fio (guia) de  concreto pré- moldado. 

Sinalização Vertical: Forn. e implantação placa sinaliz. tot.refletiva. 

Limpeza Geral: Limpeza final da obra. 

 

 

- OBJETIVOS 

Geral: 

Implementar  um  sistema  de  pavimentação  e  sinalização  viária,  na  zona  rural do  

Município  de  CIDELÂNDIA/MA, oferecendo  melhor  condição  de tráfego de veículos e 

pedestres. 

 
 

Específico: 
 

Prover  para  a população vias trafegáveis; 
 

Promover  a  melhoria  nas condições  de  conforto  e  segurança no  trânsito  do 

município; 

Contribuir para  a manutenção do bem  estar da população. 
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- JUSTIFICATIVA 
 

O projeto de Sistema Viário tem por finalidade promover a população de 
 

CIDELÂNDIA/MA uma melhor condição de tráfego. 
 
 

2.2.1 Terraplenagem 
 

Definida a seção transversal da  rodovia a ser melhorada e a espessura total da 

pavimentação   asfáltica,   o   projeto   de   terraplenagem   foi   desenvolvido   visando   a 

determinação dos volumes de  materiais a serem movimentados, a indicação dos locais 

de  empréstimos e  bota-fora, bem  como  a  distribuição e  orientação do  movimento de 

terra,  de modo  a otimizar as distâncias de transportes e as interferências com  o tráfego 

usuário. 

O projeto de  terraplenagem foi então desenvolvido a  partir desta condição bem 

como  o projeto geométrico em planta e em perfil. Em planta, foi levado em consideração 

os locais obrigatórios de passagem, e em perfil foi lançado um greide de terraplenagem. 

 
 

2.2.2 Pavimentação 
 

O projeto de  pavimentação foi desenvolvido a partir dos resultados dos estudos 

realizados orientados desde o início no sentido de buscar a localização de materiais que 

permitissem a utilização, objetivando assim, a minimização dos custos de pavimentação. 

Para a estrutura do pavimento foi dimensionado o seguinte: 

      Revestimento em areia asfalto usinado a quente na pista de rolamento. 
 

      O  traçado atendeu as  especificações  do  DNIT  quanto as  rampas e  raios  de 

curvaturas. Foram  introduzidos  melhoramentos  em  perfil  (elevações  do greide), 

no raio das curvas horizontais para  um melhor desenvolvimento, alargamento da 

plataforma e escalonamentos dos aterros existentes. 

Pavimentação (ou Revestimento) é a camada que recebe diretamente a ação do rolamento 

dos veículos e destinada a melhorá-la, quanto à comodidade e segurança e a resistir ao desgaste. 

A preparação da Plataforma (pista de rolamento) será com a regularização de subleito 

(terreno de fundação da pavimentação) e execução de camada de Base (camada destinada a resistir 

e distribuir os esforços oriundos do tráfego e sobre a qual se constrói a pavimentação) com solo 

laterítico com espessura definida conforme em projeto, com aquisição, espalhamento, 

homogeneização, umedecimento e compactação do material.  

O pavimento das ruas, calçamento em bloquete sextavado, será executado sobre um colchão 

de areia com espessura definida conforme em projeto e devidamente rejuntada com areia. 
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O bloquete sextavado e=10,00cm será de qualidade reconhecida e nas dimensões 

(comprimento, largura e altura) de prática e os equipamentos para execução serão os relacionados a 

seguir: Caminhão carroceria para transporte dos materiais (pedra e areia) e pequenas ferramentas 

tais como; Pás, Enxadas, Marretas e Rastelos, além de carros-de-mão. 

 

2.2.3 Drenagem Superficial 
 

Os componentes do  sistema  de  drenagem superficial,  considerados  no  projeto, 

são os seguintes: 

        Meio fio de concreto; 
 

Para cada um desses dispositivos serão definidos os seguintes elementos: 
 

        Seção transversal tipo; 
 

        Itens de serviços, unidades e quantidades; 
 

        Materiais a utilizar em cada caso. 
 
 

O  critério  adotado  na   escolha  de   cada  componente visou  primordialmente, 

assegurar que  as águas pluviais fossem devidamente captadas e encaminhadas para  as 

calhas  naturais  de  drenagem,  evitando  assim  o  início  de  um  processo  erosivo  na 

plataforma da estrada ou nos taludes dos cortes e aterros. 

Para o meio fio adotou-se o critério de  execução em  sua totalidade. No entanto, 

de  modo  a  evitar o desperdício que  representa o uso sistemático e  desnecessário de 

alguns  componentes  e   o  consequente  reflexo  financeiro  ao   custo  final  da   obra, 

procurou-se na elaboração do projeto, utilizar de forma racional e parcimoniosa cada um 

dos dispositivos do sistema de  drenagem.  As condições climáticas reinantes durante o 

período  em   que   se desenvolveram  os  serviços  de   campo  facilitaram  essa  tarefa, 

evidenciando   claramente   os  segmentos  mais   críticos   quanto  à   necessidade   de 

drenagem superficial. 

Cada componente é  indicado  no  projeto  em  planilhas  onde   se assinalam  os 

elementos característicos e necessários para  execução. 
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2.2.4 Sinalização Vertical 
 

O projeto contempla os serviços de sinalização vertical necessária a segurança dos 

usuários da rodovia. 

 

2.3 RESUMO DO PROJETO 
 

 
 

2.3.1.  Considerações Gerais 
 

No  item  resumo  do  projeto  são indicados  os  diferentes  tipos  de  serviços  a 

executar no  Projeto Básico de  Implantação e Pavimentação em bloco de concreto  no  

município  de  Cidelândia  -  MA, com extensão total de 1.863,22m, tais como: 

      Terraplenagem 
 

      Pavimentação 
 

      Drenagem Superficial 
 

      Sinalização Vertical 
 
 

O conteúdo deste capítulo objetiva permitir ao  licitante  um conhecimento  adequado do 

serviço a  realizar. Assim, procurar-se-á indicar, para   cada um  dos grupos acima, os 

diferentes  tipos  de  serviços,  as soluções  concebidas,  os materiais  a  empregar,  as 

distâncias médias de transporte, enfim, tudo o que  possa interessar à determinação dos 

preços unitários dos diversos itens de serviço. 

2.3.2   Características da Região 
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2.3.3.  Projeto Geométrico 
 

A diretriz escolhida para  os trechos selecionados, tentou  levar em consideração a 

área de  a  região.  O objetivo  foi de  facilitar  o trafego  de  veículos,  ciclistas  e  pedestres 

que  trafegam naquela direção, proporcionando maior conforto e segurança à população 

da  cidade de  Cidelândia - MA, bem  como,  maior agilidade na  travessia da cidade para  

os veículos que  venham a transitar pela região. 

Os elementos básicos do projeto geométrico são os seguintes: 
 

      Faixa de domínio .........................................................................................VAR. 
 

      Velocidade diretriz ................................................................................60,00 Km/h 
 

      Declividade transversal................................................................................2,00 % 
 

      Plataforma de Pavimentação.......................................................................VAR. 
 
 

2.3.4 Projeto de Drenagem Superficial 
 

Os componentes do sistema de  drenagem superficial, considerados  no projeto,  são os 

seguintes: 

        Meio fio de concreto; 
 

Para cada um desses dispositivos serão definidos os seguintes elementos: 
 

      Seção transversal tipo; 
 

      Localização (estaca inicial e final); 

 

      Itens de serviços, unidades e quantidades; 
 

      Materiais a utilizar em cada caso. 
 
 

Para o meio fio adotou-se o critério de  execução em  alguns pontos de  extensão 

da via, nas bordas da pista de rolamento. 

No entanto, de  modo  a evitar o desperdício que  representa o uso sistemático e 

desnecessário de alguns componentes e o consequente reflexo financeiro no custo final 

da obra,  procurou-se na elaboração do projeto, utilizar de forma racional e parcimoniosa 

cada um  dos dispositivos do  sistema de  drenagem.  As condições climáticas reinantes 

durante o  período em  que  se desenvolveram  os serviços  de  campo facilitaram  essa 

tarefa, evidenciando claramente os segmentos mais críticos quanto à  necessidade de 

drenagem superficial. 

Cada componente é, pois, indicado no projeto em planilhas onde  se assinalam os 

elementos característicos e necessários para  execução. 

 
 

2.3.5.  Projeto de Terraplenagem 
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Os serviços  de  terraplenagem  têm  como  finalidade atender as especificações 

técnicas  vigentes,  visando  à   realização  de   serviços  completos  de   menor    custo, 

constando de: 

      Serviços preliminares 
 

      Caminhos de serviços 
 

      Cortes 
 

      Aterros 
 

      Empréstimos 
 
 

Os quantitativos estão identificados na memória de cálculo que  é parte  integrante do 
 

Volume 01 – Relatório do Projeto. 
 

 

2.3.5.1. Alargamento de Cortes 
 

Todos os cortes serão alargados e  rebaixados para   proporcionar uma  melhor 

visibilidade.   Os  materiais   resultantes   serão  utilizados   na   confecção  dos  aterros, 

obedecendo às normas e especificações técnicas em vigor. 

2.3.5.2. Execução de Aterros 
 

Os   aterros  serão   executados   com    materiais   obtidos   dos   cortes   e   dos 

alargamentos destes, complementado com materiais de empréstimos laterais com DMT 

especificado  na  planilha  orçamentária.  Sua   compactação será  de  100%   do  proctor 

normal. 

 
 

2.3.6.  Projeto de Pavimentação 
 

2.3.6.1. Considerações Gerais 
 

O  Projeto  de   Pavimentação  foi  elaborado  tendo   em   vista  a  importância  do 

pavimento  em   uma   rodovia.  Por   se  tratar   de   uma   estrutura  construída  após  a 

terraplenagem é destinada em conjunto a: 

 Resistir   e   transmitir   esforços   recebidos,   de   forma   acentuada, as  camadas 
inferiores. 

 

        Melhorar as condições de rolamento, no que se refere ao conforto e a segurança. 
 
 

2.3.6.2. Natureza dos Serviços a Executar 
 

A seção transversal do pavimento é a indicada no projeto. 
 

– Projeto  de  engenharia,  onde  são também assinadas  as quantidades  por  quilômetro 

dos materiais a serem empregados nas diversas camadas. 
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Os  itens  de  serviço  objeto  de  medição  e  pagamento são  os  constantes da 

planilha orçamentária. 

Os principais  aspectos a  considerar  na  execução dos serviços,  são a  seguir 

destacados: 

a) Localização e distribuição dos materiais a utilizar 
 

A localização,  distribuição  e  distâncias  médias  de  transporte dos  materiais  a 

utilizar nas camadas de  sub-base, base e revestimento, são indicadas no desenho PV- 

03. 
 

 
 

2.3.7.  Projeto de Sinalização 
 

A sinalização da  avenida foi elaborada de  acordo com  as instruções atualmente 

vigentes no  Departamento de  Infraestrutura de  Transporte-DNIT e  tem  como  objetivo, 

controlar, proteger, e orientar o trânsito da rodovia visando à segurança do usuário. 

 

2.4. PLANO DE EXECUÇÃO  DA OBRA 

 
  A empresa construtora poderá instalar-se na cidade de Cidelândia  -MA 

Os serviços  serão iniciados  com  o preparo das áreas, seguindo  as medidas  de 

controle ambiental, sobre como  serão executados: acampamento, a área para  estoque 

de material da camada fértil das jazidas. 
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3.0 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
 

3.1. Introdução 
 

O   objetivo  destas  especificações  é   estabelecer  normas  e   critérios  para   a 

execução deste projeto, de  modo  que  os materiais, equipamentos, procedimentos para 

execução,  controle,  medição  e  pagamento  de  todos os  serviços  previstos  deverão 

atender   integralmente    às   normas   para     medição    e    execução   de     serviços, 

complementadas   pelas   especificações   gerais   para    obras  rodoviárias   ou,   quando 

necessária, particularização dessas e, finalmente, pelas especificações complementares 

para  aqueles serviços não previstos nos documentos anteriores. 

Os serviços contratados serão executados rigorosamente de  acordo com  estas 

especificações, Normas da ABNT, projetos e demais elementos nele referidos. 

Todos os  materiais  serão  fornecidos  pela  Empreiteira,  salvo  disposição  em 

contrário nestas especificações. 

Toda   a  mão   de   obra   será  fornecida  pela  Empreiteira,  salvo  disposição  em 

contrário nestas especificações. 

Serão impugnados pela Fiscalização todos os trabalhos que  não  satisfaçam às 

condições contratuais Ficará a Empreiteira obrigada a demolir e a refazer os trabalhos 

impugnados logo após a oficialização pela Contratante, ficando por sua conta  exclusiva 

as despesas decorrentes dessas providências. 

Os materiais a  serem empregados deverão ser novos, adequados aos tipos de 

serviços  a  serem executados e  atenderem às Especificações.  Em  nenhuma hipótese 

será admitido o uso de resquícios de materiais de outras obras. 

A Empreiteira manterá na  obra  engenheiros, mestres, operários e  funcionários 

administrativos em  número e especialização compatíveis com  a natureza dos serviços, 

bem  como materiais em quantidades suficientes para  execução dos trabalhos. 

A  Empreiteira  será  responsável  pelos  danos  causados  a   Contratante  e   a 

terceiros, decorrentes de sua negligência, imperícia e omissão. 

Será mantido, pela Empreiteira, perfeito e  ininterrupto serviço de  vigilância nos 

recintos   de   trabalho,   cabendo-lhe   toda   a   responsabilidade   por   quaisquer   danos 

decorrentes de negligência durante a execução das obras, até  a entrega definitiva. 

A utilização de  equipamentos, aparelhos e ferramentas deverão ser apropriados 

a cada serviço. 
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Cabe à  Empreiteira  elaborar,  de  acordo com  as necessidades  da  obra  ou  a 

pedido da fiscalização, desenhos de detalhes de execução, os quais serão previamente 

examinados e autenticados, se for o caso, pela Contratante. 

Caso seja efetuada qualquer modificação, parcial ou total dos projetos licitados, 

proposta  pela  Contratante  ou  pela  Empreiteira,  este  fato  não   implicará  anular  ou 

invalidar o contrato, que  prevalecerá em quaisquer circunstâncias. Sendo a alteração do 

projeto  responsável  pelo  surgimento  de   serviço  novo,   a  correspondente  forma  de 

medição   e   pagamento  deverá  ser  apresentada   previamente   pela   Empreiteira   e 

analisada pela Contratante antes do  início efetivo deste serviço. No caso de  simples 

mudança de  quantitativos, o fato não  deverá ser motivo de  qualquer reivindicação para 

alteração dos preços unitários. Sendo os serviços iniciados e concluídos sem qualquer 

solicitação  de  revisão  de  preços por  parte   da  Empreiteira,  fica  tacitamente  vetado o 

pleito futuro. 

 
 

3.2. Especificações Gerais 
 

Para execução dos serviços  serão obedecidas  as especificações  gerais  para 

obras rodoviárias do DNIT, conforme descrição abaixo: 

 

3.2.1.  Drenagem 
 

3.3.2.1   Meio-fio  (guia)  de  concreto  pré-moldado,  dimensões  13x15x30x100cm  (face 

superior  x  face  inferior  x altura x comprimento),  rejuntado  c/argamassa 1:4  cimento: 

areia, incluindo escavação e reaterro. 

O meio-fio, executado em  concreto pré-moldado no  traço  1:3:6  (cimento, areia 

grossa e seixo lavado ou brita), deverá ter seção trapezoidal com  dimensões de  13cm 

(doze   centímetros)  na   face  superior  e   15cm   com   na   face  inferior,  30cm   (trinta 

centímetros) na  altura  e  comprimento  de   1,00m   (um metro),  e resistência superior ou 

igual a 10 Mpa. 

As valas deverão ter profundidade tal que,  o meio-fio fique enterrado no mínimo 
 

15cm  (quinze centímetros). 
 

Todo  o  rejuntamento  do  meio-fio  pré-moldado  deverá ser  feito  com  argamassa de 
 

(cimento e areia grossa) no traço 1:4. 
 

 
 

3.2.2.  Terraplenagem 
 

        DNER-ES  278/97  - Serviços Preliminares 
 

        DNER-ES  279/97  - Caminhos de Serviço 
 



ESTADO DO MARANHÃO 

PREFEITURA DE CIDELÂNDIA 

PALÁCIO AUGUSTO ALVES TEIXEIRA 

 CNPJ: 01.610.134/0001-97 
 

        DNER-ES  280/97  - Cortes 
 

        DNER-ES  281/97  - Empréstimo 
 

        DNER-ES  282/97  - Aterros 
 
 

3.2.3.  Pavimentação 
 

        DNER-ES  306/97  - Imprimação 
 

        DNER-ES  312/97  – Areia Asfalto usinado a quente 
 

        DNER-EM 363/97  - Asfalto diluído de cura média 
 

        DNER-EM 369/97  - Emulsão asfáltica catiônica 
 

3.24.  Obras Complementares 
 

        DNER-ES  339/97  - Sinalização Horizontal 
 

        DNER-ES  340/97  - Sinalização Vertical 
 

        DNER-EM 368/00  - Tinta à base de resina acrílica para  sinalização rodoviária 
 
 

3.2.5.  Especificação Particular 
 

Nestas especificações  são particularizados  vários  itens  das especificações  gerais  para 

serviços propostos. 

3.2.5.1  EP-RA-01  Serviços Preliminares (DNER-ES  278/97) 
 

      Manejo Ambiental 
 

 
 

Todo   e   qualquer   entulho   que   poderá  provocar  a   obstrução  do   sistema   de 

drenagem ou possibilite problemas ambientais serão lançados em locais apropriados. 

No  caso de  solo  vegetal  será estocado em  local  apropriada  para   posteriores 

aplicações nas áreas de uso de jazidas e caixas de empréstimos. 

Na fase de destocamento e limpeza para  os serviços de terraplenagem do corpo 

estradal limitou aos espaços entre  os "off-sets". 
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ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO 
 

1.0   –  ELABORAÇÃO  DO  PROJETO   GRÁFICO,   ORÇAMENTO,   

COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS DE CUSTOS, MEMORIAL DESCRITIVO E 

ESPECIFICAÇÕES: 
 

Consiste na  determinação do  custo de  uma  obra  de  pavimentação asfáltica, 

antes de  sua realização, elaborado com  base em  documentos específicos, tais como, 

projetos, memorial descritivo e especificações; considerando-se todos os custos diretos 

e indiretos envolvidos, as condições contratuais e demais fatores que  possam influenciar 

no custo total. 
 

Para  a   elaboração   do   orçamento,  memorial   descritivo   e   especificações 

considerou-se  a  quantidade  de  documentos técnicos  a  serem produzidos  e  o  preço 

unitário  de   cada  tipo  de   documento. Será  considerada  a  soma  dos  produtos das 

quantidades de  documentos pelos preços unitários respectivos. O  documento técnico 

típico é o desenho considerando o formato A1. 
 

O custo direto é  obtido multiplicando-se as horas trabalhadas por  profissional 

(Engenheiro) pelo salário horário é  igual ao  salário bruto  mensal dividido pelo número 

médio de horas úteis por mês durante o ano. 
 

 

anexa. 

Os  encargos  sociais   são  de   112,90%,  conforme  especificados   em   planilha

 

As  despesas diretas  são dispêndios  que   derivam  diretamente  da  execução 

contratual, onde  serão reembolsados à  medida que  ocorrem, através de  comprovação 

mensal.  Está  sendo  considerada  uma   taxa   de   3,74%   do   custo  dos  documentos 

(desenhos),  com   a   finalidade  de   custear  despesas  com   estadia  e   alimentação; 

comunicações interurbanas (inclusive correio e malotes); reprodução e edição (cópias e 

serviços gráficos); fornecimento de fotos, mapas, etc.;  processamento computadorizado 

de  dados; consultas  a  base de  dados “on-line”;  despesas para  aprovação e  inscrição 

dos projetos em órgãos públicos (taxas, alvarás, impostos, emolumentos, honorários de 

despachantes); seguros e fianças. 
 

Muitas   vezes   os   serviços   de    engenharia   consultiva   não    podem   ser 

quantificados com  precisão razoável, antes de  serem iniciados, principalmente quando 

envolvem  diversas  áreas  de  especialização.  Diante  isso,  foi  estimada  uma   taxa   de 

3,81%  para  taxas administrativas, para  despesas com pessoal de apoio; faturamento do 

serviço;  hardware e  software  para  aplicações  técnicas  e  administrativas  não  incluídas 

em   contratos,  manutenção  e   automação  do   acervo  técnico  (biblioteca,   arquivos 

técnicos), instrumentos e equipamentos, etc. 
 

A provisão para  contingências é  uma  parcela aditiva do  orçamento. Deve  ser 

estabelecida  considerando-se  dois  tipos  de  fatores  interdependentes:  a  precisão  com 

que  é definido o escopo do trabalho e o regime de  execução do futuro contrato entre  o 

Cliente e a Consultoria. 
 
 
 



ESTADO DO MARANHÃO 

PREFEITURA DE CIDELÂNDIA 

PALÁCIO AUGUSTO ALVES TEIXEIRA 

 CNPJ: 01.610.134/0001-97 
 

Tendo   em  vista  a  natureza não   determinística  do  problema,  o  cálculo  das 

contingências deveria ser feito mediante o tratamento estatístico de  dados advindos da 

prática  da   Consultoria  e  do  Cliente,  focalizando  os  diferenciais  históricos  entre   o 

Orçamento e  a  remuneração total efetivamente paga. Esse procedimento é  de  difícil 

implementação, tendo  em vista a precariedade dessa base de dados. 
 

Enquanto  não   forem   disponibilizados  elementos  que   permitam  o   cálculo 

acurado, recomenda-se  adotar uma  provisão de  5%  a  10%  para  contingências. Está 

sendo considerada uma  taxa  de 5,77%  para  o projeto em questão. 
 

2.0 – BDI – BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS: 
 

Estão compostos os seguintes elementos: 
 

 Despesas  ou  Custos Indiretos:  são os custos específicos  da  Administração 

Central,  constituídos  de  todos os funcionários  que  não  trabalham  diretamente 

com  os serviços técnicos, tais como:  gerente, secretária, telefonista, auxiliar de 

serviços  gerais,  motorista,  vigilâncias  diversas,  etc.,   pró-labore  de   diretores, 

apoio técnico-administrativo e de  planejamento, assessoria jurídica, materiais de 

consumo,  depreciação   de   móveis  e   máquinas,  despesas  de   manutenção, 

compras,  contabilidade,  contas  a   receber  e   a   pagar,  almoxarifado  central, 

transporte de material e de pessoal, operação e manutenção de veículos, gastos 

legais, bancários e seguros, impostos, taxas, seguros e etc.; 
 

 Custo  financeiro do   capital  de   giro:  decorrem em   termos  de   prazos  

de recebimento   e   desembolso   e   de   atrasos  nos  recebimentos   previstos,   

de condições de  financiamento de  equipamentos, da  comparação entre  custos de 

estocagem e  custo de  compra, do  uso e  das fontes dos recursos financeiros à 

disposição  da   empresa,  do  custo  de   oportunidade  envolvido  no  negocio  da 

empresa; 
 

        Tributos: são os impostos como PIS, PASEP, ISS, COFINS, IOF e outros; 
 

 Taxa  de  comercialização: são aquelas decorrentes das atividades de venda dos 

serviços, isto é, preparo de concorrências, publicidade, corretagem, etc.; 
 

 Beneficio  ou   lucro:  é   uma   parcela   destinada   a   remunerar  o   custo  de 

oportunidade   do    capital   aplicado,   capacidade   administrativa,   gerencial   e 

tecnológica adquirida ao  longo de  experiências no  ramo,  responsabilidade pela 

administração do contrato e condução dos serviços através da estrutura 

organizacional  da  empresa  e  investimentos  na  formação  profissional  do  seu 

pessoal e criar a capacidade de reinvestir no próprio negócio. 
 

3.0 – APRESENTAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO 
 

3.1 – INTRODUÇÃO 
 

A apresentação do projeto executivo deverá contemplar a seguinte documentação: 
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 Mapa  de  Localização do  município em  relação  ao  estado: Deve  mostrar a 

área do município e sua localização perante o estado. 
 

 Mapa  do  município com localização das obras pretendidas,  com indicação 

de   acessos  e   localidades  próximas  mais  importantes:  Deve   mostrar  o 

perímetro urbano do  município e  a  localização dos trechos, onde  o inicio e  fim 

destes, devem ser georeferenciados. 
 

 Memorial   Descritivo  do    Projeto,  com  detalhes   de    sua  concepção  e 

justificativa técnica de  solução adotada: Destina-se a definir, de maneira clara 

e precisa todas as obras/serviços, materiais e processos construtivos  que  serão 

utilizados na execução do empreendimento, estabelecendo bases seguras para  a 

elaboração e análise dos orçamentos e execução das obras. Todas as unidades 

componentes devem ser descritas de forma sucinta. 
 

 Estudos Topográficos: Deve  contemplar  todas as peças gráficas  necessárias 

para  o completo entendimento da  obra,  como:  Planimetria e  Altimetria, além de 

quaisquer outros elementos topográficos necessários à  elaboração dos projetos 

para  a pavimentação asfáltica, objeto do presente convênio. 
 

 Projeto Geométrico; Deve  ser, tanto  quanto possível,  definitivo  em  planta.  O 

perfil deve  ser o mais econômico possível, adotando a  melhor distribuição dos 

volumes, sempre minimizando as distâncias de  transporte, porém  mantendo as 

características  operacionais  para   a  classe  da  rodovia.  Desta forma,  tolera-se 

maior flexibilidade dos limites de conforto ao  usuário, como  a adoção de  greides 

mais próximos aos da topografia natural e rampas mais íngremes. 
 

 Projeto de  Terraplenagem; deve  aprofundar  os estudos e  melhorar  o grau  de 

detalhamento estabelecido no projeto básico. Seu  objetivo principal é o 

desenvolvimento   do   projeto   em    nível   final   de    engenharia,   permitindo   a 

determinação dos quantitativos e do orçamento da  obra  com  maior precisão e a 

perfeita implantação da obra. 
 

 Projeto  de   Pavimentação:  Deve   constituir-se   de   memorial   de   cálculo  com 

resultados  das  investigações  geotécnicas  e  pesquisas  de   tráfego 

complementares  para   cálculo  do  número  “N”  de  solicitações  do  eixo  simples 

padrão de  rodas duplas de  80 kN, dimensionamento da  estrutura de  pavimento 

com  verificação mecanicista, desenhos de  seção-tipo transversal de  pavimento, 

planta de  localização dos tipos de  pavimentos, detalhes construtivos e 

especificações  de   serviços  e   planilha  de   quantidades  com   orçamento  dos 

serviços de pavimentação. 
 

 Projeto de  Drenagem: Deve  contemplar  todas as peças gráficas  necessárias 

para  o completo entendimento da obra. 
 

        Projeto  de   Obras  Complementares  (Sinalização, Interseções,   Retorno e 

Acessos,   se  houver): Devem   ser  previstas   atividades   complementares   de 
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adequação à segurança dos moradores locais e usuários da via, como  instalação 

de  sinalização  indicativa  da  travessia  de  pedestres e  animais,  construção de 

contenções,  de  muros  de  arrimo  e  instalação  de  defensas  metálicas  quando 

houver  espaço reservado nos acostamentos. 
 

 Memória de Cálculo dos Quantitativos: Planilha de dimensionamento de toda e 

qualquer parte  integrante do projeto, devendo ser observados, no mínimo, o que 

se segue: detalhamento  dos estudos e  dimensionamento  da  obra  ou  serviço, 

detalhamento   dos  cálculos,   das  quantidades   dos  serviços,   inclusive   dos 

materiais, de acordo com os quantitativos da Planilha Orçamentária, memória de 

cálculo  das  quantidades  de   materiais  e  serviços  –  o  projeto  básico  deverá 

apresentar a  planilha  de  quantitativos  de  materiais  e  serviços,  calculados  de 

acordo com  as normas, especificações  e  manuais técnicos e  são de 

responsabilidade  do  projetista.  A memória  de  cálculo  detalhada  só será exigida 

em caso de dúvidas quanto aos valores apresentados na planilha. 
 

 Notas de  Serviços e Memória de  Cálculo dos Volumes de  corte e aterro: As 

notas de  serviço  devem ser realizadas  para   que  se materialize  em  campo a 

seção transversal  das diversas  estacas  e  pontos notáveis  da  rodovia.  Sendo 

realizada  por  equipe  de  topografia,  pode   ser feita  para   a  caracterização  de 

serviços   de   terraplanagem   e   para    os  demais   serviços   de   pavimentação, 

indicando as cotas das diversas camadas do pavimento. Os volumes de aterro  e 

corte  devem ser feito levando-se em consideração os cálculos realizados para  os 

elemento  planimétricos  e  altimétricos,  servindo  para   futura  determinação  de 

volumes de corte e aterro  da pista e para  a construção do diagrama de Brückner. 
 

 Especificações  Técnicas: Devem   ser claras  e  objetivas,  contendo todos os 

elementos necessários a caracterização dos serviços, materiais e equipamentos 

a  serem utilizados na  obra.  Devem  ser especificas da  obra  a  que  se referem, 

atualizada e em conformidade com as normas técnicas vigentes. 

 

 ART  de   projeto: Deve   conter   os  nomes  dos  trechos com  suas respectivas 

extensões e o valor de contrato para  a elaboração desse projeto. 

 

 Planilha orçamentária:  Deverá ser constituída pela relação de  quantidades dos 

serviços   a   serem   executados,  mão    de    obra,    materiais   e   equipamentos 

empregados,  com  os respectivos  preços  unitários,  subtotais  e  total  final.  Os 

orçamentos devem ser apresentados por unidades componentes do 

empreendimento. Deve-se proceder de  maneira a  não  haver  inconsistência nos 

valores, sejam por  erro  de  cálculo ou  de  arredondamento. Nos casos  onde  a 

execução da obra seja dividida em etapas, deve  ser apresentada planilha 

orçamentária  total  do  empreendimento  e  planilha  orçamentária  da  etapa objeto 

do  pleito.  Deverá ser apresentada  juntamente  com  a  planilha  orçamentária  a 

memória de cálculo dos quantitativos. 

 

 Composições  de  Custos  Unitários: Devem   ser embasados em  acordo com 

fontes de informações consagradas como DNIT, SINAPI, PINI, etc. 
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 Cronograma Físico – Financeiro: Deve  espelhar  o ritmo  desejado  e  possível 

para  obra,  compatível com  o fluxo financeiro desejado.  Caso o pleito se refira a 

uma  etapa do empreendimento, deverão ser apresentados os cronogramas total 

e da etapa separadamente. 

 

 Arranjo de  fotos  atualizadas  do  local da  obra, numeradas, legendadas  e 

identificadas em planta: Deve  ser fotografado alguns pontos dos trechos, 

mostrando a situação atual dessas ruas, com  a  legenda de  sua localização em 

planta. 
 

3.2 – APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS 
 

Todo   o  material  em  texto   deverá ser  apresentado  em  papel  tamanho  A4, 

digitados,  com   carimbo  ou  folha  de   rosto, contendo as  informações  mencionadas 

contidas  nos carimbos  das plantas.  As plantas  deverão ser apresentadas  em  papel 

tamanho A3. 
 

Toda  documentação deverá ser entregue em no mínimo 02 (duas) vias originais 

de igual teor em papel formato da série A da ABNT, devidamente assinada pelo autor  ou 

autores  dos  projetos,  mencionado  o  número  do   CREA   e   providenciando  a   ART 

(Anotação de  Responsabilidade  Técnico)  correspondente e  recolhida  na  jurisdição  em 

que  for elaborado o projeto. 
 

Além do  material impresso, deverão ser apresentados em  meio magnético os 

arquivos digitais das plantas com  extensão.DWG ou .DXF, das planilhas com  extensão 

.XLS e dos arquivos texto com extensão .DOC. 
 

 
 

OBSERVAÇÃO FINAL: Este serviço teve  como  fonte de  referência, a  PINI 

(ORÇAMENTO   NA   CONSTRUÇÃO   CIVIL,   Consultoria,   Projeto   e   Execução   de 

Maçahico Tisaka), bem  como também, todas as leis Normas descritas acima. 

 

Critérios de medição e pagamento: 

O serviço de elaboração de projeto executivo será em un (unidade) e será quantificada de acordo 

com a planilha de preços unitários, obedecendo às condições e exigências conveniadas, 

considerando os serviços de mão-de-obra, equipamentos e locomoção da mão-de-obra. 
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ESPECIFICAÇÕES PARA SERVIÇOS PRELIMINARES 
 

Placa de Obra 
 

A Contratada deverá providenciar  duas placas  de  obra  nas dimensões  5,00  x 

2,50  m com  os dizeres pertinentes à obra  e outra,  de  acordo com  o CREA, obrigatória, 

mas  do  seu interesse.  A  placa  de   identificação  da  obra   deverá  identificar  tanto   a 

Contratante, quanto o Órgão  Financiador da  Obra,  devendo ser executadas de  acordo 

com   o   modelo   definido   pela   Contratante  e   instaladas   no   local   estipulado   pela 

Fiscalização. As placas  deverão ter a face em  chapa de  aço  galvanizado, nº 16 ou 18, 

com  tratamento oxidante, sem moldura, fixadas em  estruturas de  madeira serrada. As 

peças deverão ter dimensões suficientes para  suporte das placas e para  suportar a ação 

dos ventos. Todas as cores a serem utilizadas serão as padronizadas pela CODEVASF, 

devendo ser de  cor  fixa e  comprovada resistência ao  tempo.  Caberá ao  Construtor o 

fornecimento, montagem, manutenção e  assentamento das placas, estando a  mesma 

obrigada, ao final da Obra,  mediante autorização da Fiscalização, realizar a sua 

desmontagem e remoção. 

  Critérios de medição e pagamento: 

Será feita por metros quadrados referente a área da placa, levando-se em consideração o 

comprimento e a altura da placa que está sendo trabalhada. 

 

Mobilização e Desmobilização 
 

A  Contratada  deverá  tomar   todas as  providências  relativas  à  mobilização 

imediatamente após assinatura do contrato de forma a poder  dar início efetivo e concluir 

a obra dentro  do prazo  contratual. 
 

No  final  da   obra,   a   empreiteira  deverá  remover todas  as  instalações  do 

Acampamento e Canteiro de Serviço, Equipamentos, construções provisórias, detritos e 

restos de materiais, de modo  a entregar as áreas utilizadas totalmente limpas. 
 

Os  custos  correspondentes  a  estes  serviços  incluem,  mas não   se limitam 

necessariamente aos seguintes: 
 

  Despesas relativas  ao  transporte  de  todo  o  equipamento  de  construção,  de 

propriedade da  empreiteira ou sublocado, até  o canteiro de  obra  e sua posterior 

retirada; 

 Despesas relativas à movimentação de todo o pessoal ligado à empreiteira ou às 

suas sub-empreiteiras, em  qualquer tempo,  até  o canteiro de  obras e  posterior 

regresso a seus locais de origem; 

 Despesas  relativas  às viagens  necessárias  para   execução  dos  serviços,  ou 

determinadas pela CODEVASF,  realizadas por qualquer pessoa ligada à 

empreiteira, qualquer que seja sua duração ou natureza. 

Critérios de medição e pagamento: 
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O serviço será em un (unidade). A mobilização e desmobilização de máquinas e 

equipamentos será paga de forma global no início (mobilização) e no término (desmobilização) da 

obra. 

 

Administração Local 
 

A Empresa Contratada deverá manter equipe administrativa e técnica compatível 

com o nível da obra.  Será obrigatória, independentemente do porte da obra,  a presença 

dos seguintes profissionais: 
 

Engenheiro residente 
 

O canteiro de  obras será dirigido por engenheiro residente, devidamente inscrito 

no CREA – Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura a Agronomia da região sob a 

qual esteja jurisdicionada a obra. 

A condução do  trabalho de  construção será exercida de  maneira efetiva e  em 

tempo  integral pelo referido profissional. 

Será devidamente comprovada pela CONTRATADA a experiência profissional do 

seu  engenheiro   residente,   adquirida   na   supervisão   de   obras  de   características 

semelhantes à contratada. 

A FISCALIZAÇÃO poderá exigir da  CONTRATADA a substituição do engenheiro 

residente, desde que  verifique falhas que  comprometam a estabilidade e a qualidade do 

empreendimento,   inobservância   dos   respectivos   projetos   e    das   especificações 

constantes do Caderno de  Encargos, bem  como  atrasos parciais do cronograma físico 

que  impliquem prorrogação do prazo  final da obra. 

Todo   o  contato  entre   a  FISCALIZAÇÃO  e  a  CONTRATADA  será procedido 

através do  engenheiro  residente.  Eventualmente,  o  contato poderá ser realizado  por 

outro  engenheiro do  quadro da  CONTRATADA, desde que  a  mesma pertença ao  seu 

quadro,  esteja  diretamente  vinculada  à  obra   em  questão e  possua autonomia  para 

decisões técnico-administrativas rotineiras. 

Encarregado geral 
 

O   encarregado  geral   auxiliará   o   engenheiro   residente   na   supervisão   dos 

trabalhos de construção. 

O elemento para  ocupar o cargo  deverá possuir experiência comprovada mínima 

de  dez  anos adquirida  no  exercício  de  função  idêntica,  em  obras de  características 

semelhantes à contratação. 

Deverá  possuir,   no   mínimo,   grau    de   escolaridade   média   ou   treinamento 

especializado no SENAI. 

Hábitos sadios de conduta serão exigidos ao encarregado geral. 
 



ESTADO DO MARANHÃO 

PREFEITURA DE CIDELÂNDIA 

PALÁCIO AUGUSTO ALVES TEIXEIRA 

 CNPJ: 01.610.134/0001-97 
 

A   FISCALIZAÇÃO    poderá   exigir    da    CONTRATADA   e    substituição    do 

encarregado geral se o profissional possuir vício de alcoolismo ou demonstrar 

incompetência para  o cargo. Será considerado um aluguel de imóvel e área urbana a fim 

de ser utilizado para  a guarda dos equipamentos a serem utilizados na obra. 

Critérios de medição e pagamento: 

Administração Local e Manutenção de Canteiro (AM) – será pago conforme o percentual de 

serviços executados (execução física) no período, conforme a fórmula abaixo, limitando-se ao 

recurso total destinado para o item, sendo que ao final do serviço o item será pago 100%. 

 

 Ressaltando que o pagamento do serviço Administração Local deve seguir o estabelecido 

no acordão 2622/2013 do TCU, que adota como critério de medição pagamentos proporcionais à 

execução financeira da obra, abstendo-se ao pagamento deste item, com valor mensal fixo. 

 
 

ESPECIFICAÇÕES PARA SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM  

 Limpeza superficial da área de jazida 

A limpeza superficial da camada vegetal em jazida é realizada por meio de laminagem 

com trator de esteiras em uma espessura de 0,15 m. A operação se processa até o enchimento da 

lâmina, sendo então o material transportado até fora dos limites da área de limpeza. 

 Produção dos Equipamentos  

 

Para cálculo da produção do serviço foram utilizados os seguintes parâmetros: 

• Espessura: 0,15 m;  

• Capacidade da lâmina: 4,28 m³;  

• Distância de operação: 15,00 m;  

• Tempo total de ciclo: 0,90 min.  

 Critérios de Medição e pagamento 

Os serviços de limpeza superficial de camada vegetal de jazida devem ser medidos em metros 

quadrados em função da área efetivamente trabalhada. 

 

Escavação e carga de material de jazida 

Extração das matérias na jazida 
 

A(s)  jazida(s)  indicada(s)  deverá(ão) ser  objetivo  de  criterioso  zoneamento,  com 

vistas que  atendam à características especificadas. 
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Controle ambiental: 
 

Não   deverão  ser   explorados   empréstimos   em   áreas   de   reservas  florestais, 

ecológicas, de preservação cultural, ou mesmo, nas suas proximidades. 
 

As providências a serem tomadas visando a preservação do meio ambiente referem- 

se  à  execução  dos  dispositivos  de   drenagem  e   proteção  vegetal  dos  taludes, 

previstos no projeto, para  evitar erosões. 
 

Nas áreas de cortes deve-se evitar o quanto possível o trânsito dos equipamentos e 

veículos de serviço fora das áreas de trabalho, evitar também o excesso de 

carregamentos dos veículos e controlar a velocidade usada. 
 

A exploração deve-se dar  de  acordo com  o  projeto  aprovado pela  fiscalização e 

licenciado  ambientalmente;  quaisquer  alterações  deve   ser  objeto  de 

complementação do licenciamento ambiental. 
 

Serviços iniciais: 
 

O  serviço consiste em  escavar,  transportar e  descarregar na  obra,   o  material de 

jazida   (que    será  de   responsabilidade   da   empresa  a   ser   contratada),  cujas 

características  granulométricas  e  de  compactação,  comprovadas  mediante  teste, 

serão adequadas para  servir de base para  o revestimento primário. 
 

Obs.:  A  carga  de   terra   para   utilização  de   aterro   da   caixa  será  medida  com 

empolamento de  no  máximo 20%.    A escavação será precedida da  execução dos 

serviços de desmatamento, destocamento e limpeza da área do empréstimo. 
 

Equipamentos: 
 

As  operações   serão  executadas   utilizando-se  equipamentos  adequados 

complementados  com  o emprego de  serviço manual. A escolha do equipamento se 

fará em função da necessidade exigida na execução da obra. 
 

Consiste  no   carregamento  de   material  de   qualquer  categoria,  em   caminhões 

basculantes, com  utilização de  pás carregadeiras ou  escavadeiras.   Para o serviço 

manual,  a  equipe  deverá estar devidamente  protegida  com  EPI’s  (bota  de  couro, 

luvas e máscaras contra  poeira.) e provida das ferramentas adequadas. 
 

Aceitação ou Rejeição: 
 

Os serviços  serão aceitos  desde que  atendam às exigências  preconizadas  nesta 

Especificação e rejeitados caso contrário. 
 
Os serviços rejeitados deverão ser corrigidos, complementados ou refeitos. 

 

 
Critérios de medição e pagamento: 
 

Medição por Volume da escavação e carga do material de jazida (m³) Não serão pagas 

escavações em  excesso, que  ultrapassem as dimensões previstas em  projeto ou nesta 

especificação, sem que  sejam absolutamente necessárias. 
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O pagamento será efetuado por preço  unitário contratual e conforme medição aprovada 

pela Fiscalização, estando incluídos neles todo  o equipamento e  pessoal necessários, 

bem  como os encargos e outras despesas necessárias à sua execução. 

Condições Gerais: 
 

A  superfície   a   receber  a   camada  de   aterro   deverá  estar  perfeitamente   limpa   e 

desempenada, devendo ter recebido a prévia aprovação por parte  da fiscalização. 

Eventuais   defeitos   existentes   deverão  ser  necessariamente   reparados,  antes  da 

distribuição do material. 

 
 

Transp. local c/ basc. 10m3   
 

 
 

Serviços iniciais: 
 

O transporte de material de  jazida consiste nas operações de  transporte de  material de 
 

1ª categoria proveniente de áreas de jazidas selecionadas para  a base. 
 

Material  de   1ª categoria    O  material  procedente  da  escavação  do  terreno  natural, 

geralmente,  é  constituído  por  solo,  alteração  de  rocha, rocha   ou  associação  destes 

tipos. 

Compreendem os solos  em  geral,  residuais  ou  sedimentares,  seixos  rolados  ou  não, 

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

apresentado. 

Equipamentos: 
 

Consiste   no   carregamento   de    material   de    qualquer   categoria,   em    caminhões 

basculantes 10m³. 

Os  transportes  serão  efetuados   por   profissionais   habilitados   e   com   experiência 

comprovada, mesmo quando feitos em locais onde  não  seja necessária habilitação. Não 

serão permitidos motoristas não habilitados no DETRAN. 

A Contratada torna-se responsável pelo transporte dos materiais desde sua carga até  a 

sua entrega nos pontos determinados pela Fiscalização. Fica sob sua responsabilidade 

os cuidados de  carregamento e descarregamento, acomodação de  forma adequada no 

veículo e no local de descarga, assim como  todas as precauções necessárias, durante o 

transporte. 

Qualquer acidente que  ocorra   com  a  carga, o  veículo ou  contra   terceiros, durante o 

transporte, será de sua inteira responsabilidade. 

É obrigação da  Contratada o controle das viagens transportadas, a fim de  evitar que  o 

material seja descarregado fora do local de destino ou em locais não apropriados. 

Qualquer  que  seja  o local  de  transporte, não  será permitido  pessoas viajando  sobre a 

carga. 
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Deverão ser observadas todas as regras da  legislação  de  trânsito  no  que  se refere  a 

transporte de cargas, mesmo dentro  dos canteiros de obras. 

Todos os veículos  utilizados  deverão estar em  condições  técnicas  e legais  de  trafegar 

em qualquer via pública. 

Entende-se por condições técnicas o bom  estado do veículo, principalmente no que  diz 

respeito  à  parte   elétrica  (faróis,  setas,  luz  de   advertência,  luz  de   ré,   etc.),   motor 

(emissões de gases, vazamentos, etc.), freios, pneus, direção e sistema hidráulico. 

Entende-se por condições legais a existência comprovada da documentação do veículo 

– Seguro 
 

Obrigatório e IPVA em dia e documento de porte obrigatório original. 
 

Execução: 
 

O   material  é   transportado  em   caminhão  basculante  no   trecho    em   rodovia  não 

pavimentada com o DMT definido no projeto. 

O  material  deverá ser  lançado  na   caçamba,  de   maneira  que   fique  uniformemente 

distribuído, no  limite geométrico da  mesma, para  que  não  ocorra  derramamento pelas 

bordas durante o transporte. 

No transporte em canteiros de obra,  o caminho a ser percorrido pelos caminhões deverá 

ser  mantido   em   condições   de   permitir   velocidade  adequada,  boa   visibilidade   e 

possibilidade de  cruzamento. Os caminhos de  percurso deverão ser umedecidos para 

evitar o excesso de  poeira, e devidamente drenados, para  que  não  surjam atoleiros ou 

trechos escorregadios. 

Tratando-se de  transporte em  área urbana, estradas ou em  locais onde  haja tráfego de 

veículos ou pedestres, a caçamba do caminhão deverá ser completamente coberta com 

lona apropriada, ainda no local da carga, evitando-se, assim, poeira e derramamento de 

material nas vias. 

Deverão ser utilizados  caminhões  basculantes  em  número e  capacidade  compatíveis 

com a necessidade do serviço e com a produtividade requerida. 

 
 

A carga deverá ser feita dentro  do  limite legal de  capacidade do  veículo (volume e/ou 

peso), mesmo dentro  de canteiros de obras. 

Aceitação ou Rejeição: 
 

Os serviços são aceitos e passiveis de medição desde que  sejam executados de acordo 

com  esta especificação e  o  controle geométrico esteja dentro   da  faixa de  tolerância 

permitida, caso contrário serão rejeitados. 

Os serviços rejeitados deverão ser corrigidos, complementados ou refeitos. 
 

 Critérios de medição e pagamento: 
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Os transportes de  materiais  cuja faixa  de  transporte (DMT) indicados  em  planta,  os 

mesmos  serão  medidos  considerando-se  momento  extraordinário  de   transporte.  A 

unidade de medição por peso transportado será expressa em t.Km. 

 
 

Transporte de material - bota-fora, D.M.T. até  5km 
 

Serviços iniciais - Bota-fora: 
 

São  os locais  destinados  para  depositar  os materiais  impróprios  e/ou  inservíveis,  para 

uso em qualquer parte  do corpo  estradal, ou excedentes de escavações obrigatórias. 

Materiais: 

a) Materiais provenientes de limpeza; 

b) Solos e blocos de rocha  rejeitados para  utilização nos aterros do corpo  de açude, se 

caso houver  no perímetro da estrada; 

c) Materiais excedentes das escavações obrigatórias; 
 

d) Materiais de má qualidade oriundos de remoções do corpo da plataforma. 
 

Equipamentos: 
 

Antes do  inicio dos serviços, todo  equipamento deve  ser examinado e  aprovado pela 

fiscalização. 

As operações  de execução de bota-fora serão executadas mediante a utilização racional 

de equipamentos adequados como:  Serras mecânicas portáteis, trator de esteira para 

espalhamento e caminhões basculantes. Pequenas ferramentas, enxadas, pás picaretas 

etc. 

Os  equipamentos  devem ser  selecionados  de   acordo  com   o  tipo  e  densidade  da 

vegetação a ser removida e complementada com emprego de serviços manuais. 

Controle ambiental: 
 

Os serviços de  desmatamento, destocamento, expurgo e  limpeza somente devem ser 

iniciados  após  a  obtenção  da  autorização  para   supressão  da  vegetação  do  órgão 

ambiental competente. 

São  indicados os seguintes cuidados relativamente ao controle ambiental: 
 

-   O   desmatamento  e   destocamento   devem  obedecer   rigorosamente   os  limites 

estabelecidos   no   projeto,   aprovado   pelo   órgão    ambiental   competente,  evitando 

acréscimos   desnecessários;   deve    ser  suficiente   para    garantir   o   isolamento,   das 

operações de construção e a visibilidade dos motoristas, com a precaução de não  expor 

os solos e taludes naturais à erosão; 

-  As  áreas  destinadas  às  atividades  de   desmatamento,  destocamento,  expurgo  e 

limpeza devem ser delimitadas fisicamente, por meio de  fitas ou redes sinalizadoras ou 

material similar, de forma a orientar os responsáveis pelas atividades; 
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-  A  executante  deve   dispor  de  equipamentos  específicos  para   trituração  de  restos 

vegetais de pequenos porte,  galhadas e folhas; 

- A critério da  fiscalização, o  subproduto gerado deverá ser utilizado nas adubações 

orgânicas previstas nos serviços de manutenção ou plantio arbóreo, nos locais ou áreas 

indicadas. 

Aceitação ou Rejeição: 
 

Os  serviços   serão  aceitos   desde  que   atendam às  exigências   preconizadas   nesta 
 

Especificação e rejeitados caso contrário. 
 

Os serviços rejeitados deverão ser corrigidos, complementados ou refeitos. 
 

Execução: 
 

Antes  do  início  das operações de  desmatamento é  necessário  observar os  fatores 

condicionantes de manejo ambiental de modo  que  as operações de desmatamento não 

atinjam os elementos de proteção ambiental. 

As  áreas  de  abrangência  dos serviços  de  desmatamento,  destocamento,  expurgo e 

limpeza é a área total de leito estradal. 

Deverão ser retiradas  as camadas de  má  qualidade, visando o preparo do subleito, de 

acordo com o projeto de engenharia. 

Tais  materiais  removidos  devem ser transportados para  locais  previamente  indicados, 

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

 Critérios de medição e pagamento: 
 

O  serviço  de  expurgo é  medido  em  função  da  área e  da  espessura da  vegetação 

retirada. 

A unidade de medição por peso transportado será expressa em t.Km. 
 

A medição dos serviços deve  levar em  consideração o volume de  material extraído e a 

respectiva dificuldade de  extração, medido e avaliado no corte  (volume “in natura”) e a 

distância de transporte percorrida, entre  o corte  e o local de deposição. 

 
 

Regularização de  subleito 
 

Serviços iniciais: 
 

Trata-se  da   regularização  do   subleito  de   áreas  a  serem  pavimentados,  uma   vez 

concluídos os serviços de Terraplenagem. 

Regularização é a operação destinada a conformar o leito da área transversal e 

longitudinalmente,  compreendendo cortes ou  aterros com  até  20  cm  de  espessura.  O 

que  exceder os 20 cm será considerado como  Terraplenagem. 

Execução: 
 



ESTADO DO MARANHÃO 

PREFEITURA DE CIDELÂNDIA 

PALÁCIO AUGUSTO ALVES TEIXEIRA 

 CNPJ: 01.610.134/0001-97 
 

A Regularização será executada de  acordo com  os perfis transversais e  longitudinais 

indicados no  projeto, prévia e  independentemente da  construção de  outra  camada do 

pavimento. 

Serão  removidas,  previamente,  toda   a   vegetação  e   matéria  orgânica  porventura 

existente na área a ser regularizada. 

Após a execução de cortes, aterros e adição do material necessário para  atingir o greide 

de projeto, será procedida a escarificação geral, na profundidade de 20 cm, seguida de 

pulverização, umedecimento ou secagem, compactação e acabamento. 

Materiais: 
 

Os materiais empregados na regularização serão os do próprio subleito. 
 

Equipamentos 
 

Os equipamentos de  compactação e mistura serão escolhidos de  acordo com  o tipo de 

material empregado. 

 
 

Em  geral,  poderão ser  utilizados  os  seguintes  equipamentos  para   a  execução  da 

regularização: 

- Motoniveladora pesada, com escarificador; 
 

- Caminhão-pipa com barra  distribuidora; 
 

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

autopropulsores. 

- Grade de discos; 
 

- Trator agrícola de pneus. 
 

Controle ambiental: 
 

Os cuidados para  a preservação ambiental se referem à disciplina do tráfego e do 

estacionamento dos equipamentos. 

Deverá ser proibido o tráfego desordenado dos equipamentos fora da área da obra,  para 

evitar danos desnecessários à vegetação e interferências na drenagem natural. 

As   áreas   destinadas   ao    estacionamento   e   aos  serviços   de    manutenção   dos 

equipamentos  deverão ser  localizadas  de  forma  que   resíduos  de  lubrificantes  e/ou 

combustíveis, não  sejam levados até  cursos d’água. 

Aceitação ou Rejeição: 
 

Após  a  execução  da   regularizado  do  subleito,  serão  procedidos  a  relocação  e  o 

nivelamento  do   eixo  e   dos  bordos  da   pista  ou   área,  permitindo-se  as  seguintes 

tolerâncias: 

- ± 10 cm, quanto a largura da plataforma; 
 

- até  20%, em excesso, para  a flecha de abaulamento, não se tolerando falta; 
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- ± 3 cm em relação as cotas do greide do projeto. 
 

Os serviços rejeitados deverão ser corrigidos, complementados ou refeitos. 
 

Não será permitida a execução dos serviços de regularização em dias de chuva. 
 

 Critérios de medição e pagamento: 
 

A medição dos serviços de regularização do subleito será feita por metro quadrado de 

plataforma regularizada, medidos conforme projeto. 

Não  serão  medidas  as diferenças  de  cortes  e/ou   aterros  admitidos  nos  limites  de 

tolerância. 

Estão incluídas neste serviço todas as operações de  corte  e/ou  aterro  até  a espessura 

máxima de 20 cm em relação ao greide final de terraplenagem, a escarificação, 

umedecimento ou aeração, homogeneização, conformação e compactação do subleito, 

de acordo com o projeto. 

O  pagamento será  feito  com  base no  preço   unitário  contratual,  conforme  medição 

aprovada pela Fiscalização, incluindo toda  a mão-de-obra e encargos necessários à sua 

execução. 

Compactação de aterro a 100% do proctor normal 
 

Serviços iniciais: 
 

A operação será precedida da execução dos serviços de desmatamento, destocamento 

e  limpeza. 

Preliminarmente  as execuções dos aterros deverão estar concluídas  as obras de  arte 

correntes necessárias à drenagem da bacia hidrográfica interceptada pelos mesmos. 

Material: 

Os solos deverão ser preferencialmente utilizados atendendo à qualidade e a destinação 

prévia, indicadas no projeto. 

Equipamentos: 
 

A execução dos aterros deverá prever  a utilização racional de equipamento apropriado, 

atendidas às condições locais e a produtividade exigida. 

Para  a   execução  dos   serviços   de    base   poderão  ser  utilizados   os  seguintes 

equipamentos: 

- Motoniveladora pesada com escarificador; 
 

- Caminhão-pipa com barra  distribuidora; 
 

- Rolos compactadores tipos  pé-de-carneiro,  liso,  liso-vibratório e de  pneus, rebocados 

ou autopropelidos; 

- Grade de discos; 
 

- Trator agrícola de pneus. 
 

Além  destes,  poderão ser  usados  outros equipamentos  desde que   aceitos  pela 

fiscalização. 
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Execução: 
 

As operações  de execução do aterro  subordinam-se aos elementos técnicos, constantes 

do projeto, e compreenderão: 

Descarga,  espalhamento,  homogeneização,  conveniente  umedecimento  ou  aeração, 

compactação dos materiais selecionados procedentes de cortes ou empréstimos, para  a 

construção do corpo do aterro  até  a cota  correspondente ao greide da terraplenagem. 

Descarga, espalhamento,  conveniente  umedecimento  ou  aeração, e  compactação dos 

materiais procedentes de cortes ou empréstimos, destinados a substituir eventualmente 

os  materiais   de   qualidade   inferior,   previamente   retirados,   a   fim   de   melhorar   as 

fundações dos aterros. 

No caso de aterros assentes sobre encostas, com inclinação transversal acentuada e de 

acordo com  o projeto, as encostas naturais deverão ser escarificadas com  um trator  de 

lâmina, produzindo ranhuras, acompanhando as curvas de nível. Se  a natureza do solo 

condicionar a  adoção de  medidas especiais para  a  solidarização do  aterro  ao  terreno 

natural, exige-se a execução de degraus ao longo da área a ser aterrada. 

O  lançamento do  material para  a  construção dos aterros deve  ser feito em  camadas 

sucessivas, em toda  a largura da seção transversal, e em extensões tais, que  permitam 

seu umedecimento e compactação de acordo com o previsto nesta Norma.  Para o corpo 

dos aterros a espessura da camada compactada não deverá ultrapassar 0,20m. 

Todas as camadas do solo deverão ser convenientemente compactadas. Para o corpo 

dos aterros, na  umidade ótima, mais ou  menos 3%,  até  se obter  a  massa específica 

aparente seca correspondente a 100%  da massa específica aparente máxima seca, do 

ensaio  DNER-ME  092   ou   DNER-ME  037.   Para  as  camadas finais  aquela  massa 

específica  aparente seca deve   corresponder  a  100%  da  massa específica  aparente 

máxima seca, do referido ensaio.  Os trechos que  não  atingirem  as condições  mínimas 

de   compactação  deverão  ser  escarificados,  homogeneizados,  levados  à   umidade 

adequada e  novamente compactados,  de  acordo com  a  massa específica    aparente 

seca exigida. 

No  caso de  alargamento  de  aterros a  execução será obrigatoriamente  procedida  de 

baixo para  cima, acompanhada de degraus nos seus taludes. Desde que,  justificado em 

projeto, a  execução poderá ser realizada por  meio de  arrasamento parcial do  aterro 

existente, até  que  o material escavado preencha a  nova  seção transversal, 

complementando-se   com    material   importado   toda    a   largura   da    referida   seção 

transversal. 

Inspeção: 
 

Deverão ser adotados os seguintes procedimentos: 
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a) 01 ensaio de compactação, segundo o método DNER-ME 129 para  cada 1.000m³ de 

material do corpo do aterro; 

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

material de camada final do aterro; 

c) 01 ensaio de  granulometria (DNER-ME 080)  do limite de  liquidez  (DNER-ME 122)  e 

do limite de  plasticidade (DNER-ME 082)  para  o corpo  do aterro, para  todo  o grupo  de 

dez  amostras submetidas ao ensaio de compactação, segundo a alínea a; 

d) 01 ensaio para  granulometria (DNER-ME 080) do limite de liquidez (DNER-ME 122) e 

do  limite de  plasticidade (DNER-ME  082)  para  camadas finais do  aterro, para  todo  o 

grupo de quatro  amostras submetidas ao ensaio de compactação, segundo a alínea b. 

e) 01 ensaio do Índice de Suporte Califórnia, com energia do Método  DNER-ME 49 para 

camada  final,   para    cada  grupo    de   quatro    amostras  submetidas   a   ensaios   de 

compactação, segundo a alínea b. 

Controle da Execução: 
 

Ensaio de massa específica aparente seca "in situ" em locais escolhidos aleatoriamente, 

por  camada, distribuídos  regularmente  ao  longo  do  segmento, pelo  método DNER-ME 

092  e  DNERME  037.  Para pistas  de  extensões limitadas,  com  volume  de  no  máximo 
 

1.200m³ no  corpo  do  aterro, ou  800m³  para  as camadas finais  deverão ser feitas  pelo 

menos 5 determinações para  o cálculo do grau  de compactação - GC. 

Controle Geométrico: 
 

O  acabamento da  plataforma  de  aterro   será procedido  mecanicamente  de  forma  a 

alcançar  a  conformação  da   seção  transversal  do  projeto,  admitidas  as tolerâncias 

seguintes: 

- variação da altura máxima de ± 0,04m  para  o eixo e bordos; 
 

-  variação  máxima  da  largura  de  +  0,30m   para   a  plataforma,  não   sendo  admitida 

variação para  menos. 

O controle deverá ser efetuado por nivelamento de eixo e bordo. 
 

Aceitação ou Rejeição: 
 

A expansão,  determinada  no  ensaio  de  ISC,  deverá sempre apresentar  o  seguinte 

resultado: 

  a)  corpo do aterro  : ISC = 2% e expansão = 4%; 
 

 

b) camadas finais : ISC = 2% e expansão = 2%. 
 

Será controlado o valor mínimo para  o ISC e grau de compactação - GC, com valores de 

k obtidos na Tabela de Amostragem Variável, adotando-se o procedimento seguinte: 
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Para ISC e GC têm-se: 
 

- ks < valor mínimo admitido - rejeita-se o serviço; 
 

- ks > valor mínimo admitido - aceita-se o serviço. 

Para a expansão, têm-se: 

+ ks > valor máximo admitido - rejeita-se o serviço; 
 

+ ks = valor máximo admitido - aceita-se o serviço. 

Sendo: 

Onde: 
 

i - valores individuais. 
 

- média da amostra. 
 

s - desvio padrão da amostra. 
 

k - coeficiente tabelado em função do número de determinações. 

n - número de determinações. 

Os serviços rejeitados deverão ser corrigidos, complementados ou refeitos. 
 

Os  resultados  do  controle  estatístico  da   execução serão  registrados  em   relatórios 

periódicos de acompanhamento. 

Controle ambiental: 
 

Os cuidados para  a preservação ambiental se referem à disciplina do tráfego e do 

estacionamento dos equipamentos. 

Deverá ser proibido o tráfego desordenado dos equipamentos fora da área da obra,  para 

evitar danos desnecessários à vegetação e interferências na drenagem natural. 

As   áreas   destinadas   ao    estacionamento   e   aos  serviços   de    manutenção   dos 

equipamentos  deverão ser  localizadas  de  forma  que   resíduos  de  lubrificantes  e/ou 

combustíveis, não  sejam levados até  cursos d’água. 

Não será permitida a execução dos serviços em dias de chuva. 
 

 Critérios de medição e pagamento: 
 

Os serviços aceitos serão medidos de acordo com os critérios seguintes: 
 

O  volume  transportado para   os aterros deve   ser objeto  de  medição,  por  ocasião  da 

execução dos cortes e dos empréstimos. 

A compactação será medida  em  m³, sendo considerado o volume de  aterro  executado 

de acordo com a seção transversal do projeto. 

Nos  serviços  onde   houver   coincidência  da   camada  final  de   0,20m,   nas  obras de 

terraplenagem, com a regularização das obras de pavimentação, este último serviço não 

deverá ser medido, por ser idêntico ao primeiro. 
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O  equipamento,  a  mão  de  obra,  o  material  e  o  transporte, bem  como  as despesas 

indiretas   não    serão  objeto   de    medição,   apenas  considerados   por   ocasião   da 

composição dos preços dos serviços. 

 
 

ESPECIFICAÇÕES PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO 
 
 

Pavimentação em bloco de concreto intertravado 

 

Pavimentação (ou Revestimento) é a camada que recebe diretamente a ação do rolamento dos 

veículos e destinada a melhorá-la, quanto à comodidade e segurança e a resistir ao desgaste. 

A preparação da Plataforma (pista de rolamento) será com a regularização de subleito (terreno 

de fundação da pavimentação) e execução de camada de Base (camada destinada a resistir e distribuir 

os esforços oriundos do tráfego e sobre a qual se constrói a pavimentação) com solo laterítico com 

espessura definida conforme em projeto, com aquisição, espalhamento, homogeneização, 

umedecimento e compactação do material.  

O pavimento das ruas, calçamento em bloquete sextavado, será executado sobre um colchão de 

areia com espessura definida conforme em projeto e devidamente rejuntada com areia. 

O bloquete sextavado e=10,00cm será de qualidade reconhecida e nas dimensões (comprimento, 

largura e altura) de prática e os equipamentos para execução serão os relacionados a seguir: Caminhão 

carroceria para transporte dos materiais (pedra e areia) e pequenas ferramentas tais como; Pás, 

Enxadas, Marretas e Rastelos, além de carros-de-mão. 

Critérios de medição e pagamento: 

O revestimento em blocos será medido pela área (m²) do pavimento executado na pista sobre o 

colchão de areia. O contratado deverá solicitar a medição à Prefeitura Municipal, onde o engenheiro 

da prefeitura acompanhará a execução dos serviços, realizará a planilha de medição bem como o 

relatório fotográfico dos serviços executados. 

O pagamento será feito de acordo com o preço unitário contratual dos serviços executados sobre 

as quantidades aferidas in loco. 

 

SINALIZAÇÃO VIÁRIA – CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
 

 
 

A sinalização de  trânsito informa e  orienta os usuários das vias. O  respeito à 

sinalização  garante  um   trânsito  mais  organizado  e   seguro  para   os  condutores e 

pedestres. 

Placas,  inscrições  nas vias,  sinais luminosos,  gestos e sons compõem o código 

da sinalização detrânsito. Essas informações que  regulamentam o trânsito, advertem os 

usuários das vias, indicam serviços, sentidos e distâncias, sendo classificadas pelo CTB 



ESTADO DO MARANHÃO 

PREFEITURA DE CIDELÂNDIA 

PALÁCIO AUGUSTO ALVES TEIXEIRA 

 CNPJ: 01.610.134/0001-97 
 

em sinalização vertical, sinalização horizontal, dispositivos de sinalização auxiliar, 

sinalização semafórica, sinais sonoros e gestos. 

O  Código de  Trânsito Brasileiro - Lei n°  9.503,  de  23  de  setembro de  1997  - 

determina no seu art. 90, §1°: "O órgão  ou entidade de trânsito com circunscrição sobre 

a via é responsável pela implantação da sinalização, respondendo pela sua falta, 

insuficiência ou incorreta colocação". 

 
 

Sinalização Vertical 
 

 
 

NOTA: Todas as informações  descritas  abaixo,  foram  minuciosamente  retiradas 

do  Manual  deSinalização  Vertical  de   Regulamentação  –  Volume  I,  aprovado  pela 

Resolução do  COTRAN  n.º180, de  26  de  Agosto de  2005  e  Volume II  – Sinalização 

vertical  de  advertência,  aprovado pelaResolução  do  COTRAN n.º  243,  de  22  de  junho 

de 2007. 

Introdução a  sinalização vertical é  um  subsistema da  sinalização viária, que  se 

utiliza de  sinais apostos sobre placas fixadas na  posição vertical, ao  lado ou suspensas 

sobre  a   pista,  transmitindo  mensagens de  caráter  permanente  ou,   eventualmente, 

variável, mediante símbolos e/ou legendas preestabelecidas e legalmente instituídas. 

A  sinalização  vertical  tem   a  finalidade  de   fornecer  informações  que   permitam  aos 

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

segurança, ordenar os fluxos de tráfego e orientar os usuários da via 

 
 

A sinalização vertical é classificada segundo sua função, que pode  ser de: 
 

- Regulamentar as obrigações, limitações, proibições ou restrições que  governam o uso 

da via; 

- Advertir  os condutores sobre condições  com  potencial  risco  existentes  na  via ou  nas 

suas proximidades, tais como escolas e passagens de pedestres; 

- Indicar direções, localizações, pontos de interesse turístico ou de serviços e transmitir 

mensagens  educativas,   dentre  outras,  de   maneira   a   ajudar   o   condutor  em   seu 

deslocamento. 

Os  sinais  possuem  formas  padronizadas,  associadas  ao   tipo  de   mensagem  que 

pretende transmitir (regulamentação, advertência ou indicação). 

Todos os símbolos e legendas devem obedecer à diagramação dos sinais contida neste 
 

Manual. 
 

Princípios da sinalização de trânsito 
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Na concepção e na  implantação da  sinalização de  trânsito, deve-se ter como  princípio 

básico as condições de  percepção dos usuários da  via, garantindo a  real eficácia dos 

sinais. 

Refletividade e iluminação 
 

Os sinais de  regulamentação podem ser aplicados em  placas pintadas, retrorrefletivas, 

luminosas  (dotadas  de   iluminação  interna)  ou   iluminadas  (dotadas  de   iluminação 

externa frontal). 

Em  vias urbanas recomenda-se que  as placas de  “Parada Obrigatória” (R-1)  seja, no 

mínimo, retrorrefletivas. 

Estudos  de  engenharia  podem  demonstrar  a  necessidade  de  utilização  das placas 

retrorrefletivas,  luminosas  ou  iluminadas  em  vias  com  deficiência  de  iluminação  ou 

situações climáticas adversas. 

As placas  confeccionadas  em  material  retrorrefletivo,  luminosas  ou  iluminadas  devem 

apresentar o mesmo formato, dimensões e cores nos períodos diurnos e noturnos. 

Materiais   das  placas   Os  materiais   mais   adequados  para   serem  utilizados   como 

substratos para  a  confecção  das placas  de  sinalização  são: o aço,  alumínio,  plástico 

reforçado e madeira imunizada. 

Os materiais mais utilizados para  confecção dos sinais são as tintas e películas. 
 

As tintas utilizadas são: esmalte sintético, fosco ou semifosco ou pintura eletrostática. 
 

As  películas  utilizadas  são:  plásticas  (não   retrorrefletivas)  ou   retrorrefletivas  dos 

seguintes tipos: de  esferas inclusas, de  esferas encapsuladas ou de lentes prismáticas, 

a serem definidas de acordo com as necessidades de projeto. 

Poderão ser utilizados outros materiais que  venham a surgir a partir de desenvolvimento 

tecnológico,  desde que   possuam  propriedades  físicas  e  químicas  que   garantam  as 

características essenciais do sinal, durante toda  sua vida útil, em  quaisquer condições 

climáticas, inclusive após execução do processo de manutenção. 

Em  função do  comprometimento com  a  segurança da  via, não  deve  ser utilizada tinta 

brilhante ou películas retrorrefletivas do tipo “esferas expostas”. O verso da placa deverá 

ser na cor preta, fosco ou semifosco. 

Suporte das Placas 
 

Os suportes devem ser dimensionados e fixados de modo  a suportar as cargas próprias 

das placas e os esforços sob a ação do vento,  garantindo a correta posição do sinal. 

Os  suportes  devem ser  fixados  de  modo   a  manter  rigidamente  as placas  em  sua 

posição permanente e apropriada, evitando que  sejam giradas ou deslocadas. 

Para fixação da placa ao suporte devem ser usados elementos fixadores adequados de 

forma a impedir a soltura ou deslocamento da mesma. 
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Os materiais mais utilizados para  confecção dos suportes são aço e madeira imunizada. 

Outros materiais existentes ou surgidos à partir de  desenvolvimento tecnológico podem 

ser utilizados, desde que  possuam propriedades físicas e químicas que  garantam, suas 

características originais, durante toda  sua vida útil em quaisquer condições climáticas. 

Os suportes devem possuir cores neutras e formas que  não  interfiram na  interpretação 

do  significado do  sinal.  Não  devem constituir  obstáculos  à  segurança de  veículos  e 

pedestres. 

Para sinais  usados temporariamente,  os suportes podem ser portáteis  ou  removíveis 

com características de forma e peso que  impeçam seu deslocamento. 

Em vias urbanas 
 

A borda  inferior  da  placa  ou  do  conjunto  de  placas  colocada  lateralmente  à  via,  deve 

ficar a  uma  altura livre entre  2,0  e  2,5  metros, em  relação ao  solo, inclusive para  a 

mensagem complementar, se esta existir. 

As placas  assim  colocadas  se beneficiam  da  iluminação  pública  e  provocam menor 

impacto na circulação dos pedestres, assim como  ficam livres do encobrimento causado 

pelos veículos. 

Critérios de medição e pagamento: 

 

Todas as placas serão medidas e pagas por unidade, devendo estar incluídos no valor da unidade 

todos os dispositivos de fixação (longarina/abraçadeiras, etc.), reforços dos módulos (perfis, 

cantoneiras, chapa de fixação, etc.), fita adesiva. 

 
ESPECIFICAÇÕES PARA SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

Limpeza final de obra 

A obra deverá ser entregue completamente desimpedida para o retorno  ao tráfego de veículos 

e pessoas. Para que seja assegurada a estabilidade das peças do meio-fio no lado externo, será 

aproveitado o material resultante da escavação realizada no solo natural. 

Critérios de medição e pagamento: 

A obra será recebida pelo órgão fiscalizador podendo o mesmo desaprovar e solicitar 

exigências não cumpridas nos projetos ou neste memorial. 

 

  Pintura de meio fio (caiação) 

Consiste na execução de uma pintura com tinta à base de “CAL” sobre todos os meios fios 

executados nas ruas. A pintura do meio fio deverá ser executada por meio manual e por pessoal 

habilitado. 

  Critérios de medição e pagamento: 
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Os serviços conformes serão medidos de acordo com os critérios estabelecidos no Edital de 

Licitação dos serviços ou, na falta destes critérios, de acordo com a seguinte disposição geral:  

Os serviços de pintura serão medidos por metro de pintura aplicada no meio fio. 

 

  RECUPERAÇÃO DE DANOS FÍSICOS AO MEIO AMBIENTE 

O material decorrente das operações de desmatamento, destocamento e limpeza, 

executados dentro dos limites da área, é retirado e estocado de forma que, após a exploração do 

empréstimo, o solo orgânico seja espalhado na área escavada, reintegrando-o à paisagem. 

As áreas de empréstimos, após a escavação, deverão ser reconformadas com 

abrandamento dos taludes, de modo a suavizar contornos e reincorporá-las ao relevo natural 

operação que é realizada antes do espalhamento do solo orgânico. Essas áreas deverão ser 

convenientemente drenadas de modo a   evitar o acúmulo de águas, bem como os efeitos da 

erosão. 

Não deverão ser explorados empréstimos em áreas de reservas florestais, ecológicas, 

de preservação cultural, ou mesmo, nas suas proximidades. 

O tráfego de equipamentos e veículos de serviço deverá ser controlado para evitar a 

implantação de vias desnecessárias. 

Durante a execução deve ser proibido o tráfego desordenado dos equipamentos fora do 

corpo estradal, para evitar danos desnecessários à vegetação e interferências na drenagem 

natural do solo. 

As áreas destinadas ao estacionamento e aos serviços de manutenção dos equipamentos 

devem ser localizadas de forma que resíduos de lubrificantes e/ou combustíveis, não sejam 

levados até cursos d’água. 

Em todos os locais onde ocorrerem escavações ou aterros necessários à implantação 

das obras deverão ser tomadas medidas que proporcionem a manutenção das condições locais 

através de plantio de vegetação local ou grama. 

Deverão ser tomadas providências visando à preservação do meio ambiente, para evitar 

erosões e consequente carreamento de material. 

Equipamentos: 

• Equipamento: trator de esteira.  

 

 Critérios para medição e pagamento: 

• O pagamento será feito com base no preço unitário apresentado para este serviço, incluindo 

todas as operações necessárias à sua completa execução. 
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Obra Encargos 
Sociais

 PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO INTERTRAVADO NO MUNICÍPIO DE 
CIDELÂNDIA - MA

Não Desonerado: 
embutido nos 
preços unitário 
dos insumos de 
mão de obra, de 
acordo com as 
bases.

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 
com BDI

Total

 1 META 1 41.868,93
 1.1  00000064 Próprio ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO - PAVIMENTAÇÃO und 1,00 33.987,28 41.868,93 41.868,93
 2 META 2 1.395.631,07
 2.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 90.387,93
 2.1.1  00000006 Próprio PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m² 25,00 329,91 406,42 10.160,50
 2.1.2  00000003 Próprio ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA mes 8,00 7.011,25 8.637,16 69.097,28
 2.1.3  00000004 Próprio MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS und 1,00 9.034,95 11.130,15 11.130,15
 2.2 TERRAPLENAGEM 78.522,73
 2.2.1 5502985 SICRO3 Limpeza mecanizada da camada vegetal (JAZIDA) m² 1004,56 0,37 0,46 462,10
 2.2.2  5502986 SICRO3 Expurgo de jazida m³ 301,37 2,09 2,57 774,52
 2.2.3 4016008 SICRO3 Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 

3,4 m³
m³ 2511,40 3,03 3,73 9.367,52

 2.2.4  5914374 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário tkm 47197,92 0,73 0,90 42.478,13
 2.2.5 4011209 SICRO3 Regularização do subleito m² 12556,98 0,88 1,08 13.561,54
 2.2.6 5502978 SICRO3 Compactação de aterros a 100% do Proctor normal m³ 2511,40 3,84 4,73 11.878,92

 2.3 PAVIMENTAÇÃO 945.327,12
 2.3.1 92394 SINAPI EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015
m² 12556,98 59,44 73,22 919.422,08

 2.3.2 93589 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM 
REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M³XKM 11361,86 1,85 2,28 25.905,04

 2.4 DRENAGEM 234.989,31
 2.4.1 94273 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA 

EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM 
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA 

M 3726,44 51,19 63,06 234.989,31

 2.5 SINALIZAÇÃO 18.976,17
 2.5.1 5213445 SICRO3 Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,331 m - película retrorrefletiva tipo I + 

SI - fornecimento e implantação
un 16,00 382,55 471,26 7.540,16

 2.5.2 5213856 SICRO3 Suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R1 - lado de 0,331 m 
- fornecimento e implantação

un 16,00 275,52 339,41 5.430,56

 2.5.3 6 Próprio Poste de ferro galv. Ø 2", h = 2,50m com 2  placas de 20x35cm em chapa 
esmaltada para identificação de logradouros

un 11,00 443,18 545,95 6.005,45

 2.6 SERVIÇOS FINAIS 27.427,81

 2..6.1 99814 SINAPI LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 m² 12556,98 1,41 1,74 21.849,15

 2..6.2 102498 SINAPI PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). 
AF_05/2021

m 3726,44 1,14 1,40 5.217,02

 2..6.3 7 Próprio RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS  m² 1004,56 0,29 0,36 361,64

Total Geral 1.437.500,00

Bancos B.D.I.

SINAPI - 01/2022 - 
Maranhão
SICRO3 - 10/2021 - 
Maranhão - ORSE - 
12/2021

23,19%

Orçamento Sintética

  



Obra Bancos
 PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO INTERTRAVADO NO 
MUNICÍPIO DE CIDELÂNDIA - MA

SINAPI - 01/2022 - 
Maranhão
SICRO3 - 10/2021 - 
Maranhão - ORSE - 
12/2021

Item Descrição Total Por Etapa
 1 META 01 41.868,93 100%  R$   41.868,93  R$                -   
 2 META 02
 2.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 90.387,93 33,11%  R$   29.927,81 9,56%  R$         8.637,16 9,56%  R$     8.637,16 
 2.2 TERRAPLENAGEM 78.522,73 50%  R$   39.261,37 50%  R$       39.261,37 
 2.3 PAVIMENTAÇÃO 945.327,12 10,00%  R$       94.532,71 20,00%  R$ 189.065,42 
 2.4 DRENAGEM 234.989,31 10,00%  R$       23.498,93 20,00%  R$   46.997,86 
 2.5 SINALIZAÇÃO 18.976,17

SERVIÇOS FINAIS 27.427,81
 R$    1.437.500,00 7,73%  R$ 111.058,11 11,54%  R$     165.930,17 17,02%  R$ 244.700,45 

7,73%  R$ 111.058,11 19,27%  R$     276.988,27 36,29%  R$ 521.688,72 

30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS

B.D.I.
23,19%

Cronograma Físico e Financeiro
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SINAPI - 01/2022 - 
Maranhão
SICRO3 - 10/2021 - 
Maranhão - ORSE - 
12/2021

Item Descrição Total Por Etapa
 1 META 01 41.868,93
 2 META 02
 2.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 90.387,93
 2.2 TERRAPLENAGEM 78.522,73
 2.3 PAVIMENTAÇÃO 945.327,12
 2.4 DRENAGEM 234.989,31
 2.5 SINALIZAÇÃO 18.976,17

SERVIÇOS FINAIS 27.427,81
 R$    1.437.500,00 

Cronograma Físico e Financeiro

9,56%  R$          8.637,16 9,56%  R$          8.637,16 9,56% 8.637,16

20,00%  R$      189.065,42 20,00%  R$      189.065,42 15,00%  R$       141.799,07 
20,00%  R$        46.997,86 20,00%  R$        46.997,86 15,00%  R$         35.248,40 

17,02%  R$      244.700,45 17,02%  R$      244.700,45 12,92%  R$       185.684,62 
53,31%  R$      766.389,17 70,34%  R$   1.011.089,61 83,25%  R$    1.196.774,24 

150 DIAS 180 DIAS120 DIAS



Obra Bancos
 PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO INTERTRAVADO NO 
MUNICÍPIO DE CIDELÂNDIA - MA

SINAPI - 01/2022 - 
Maranhão
SICRO3 - 10/2021 - 
Maranhão - ORSE - 
12/2021

Item Descrição Total Por Etapa
 1 META 01 41.868,93
 2 META 02
 2.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 90.387,93
 2.2 TERRAPLENAGEM 78.522,73
 2.3 PAVIMENTAÇÃO 945.327,12
 2.4 DRENAGEM 234.989,31
 2.5 SINALIZAÇÃO 18.976,17

SERVIÇOS FINAIS 27.427,81
 R$    1.437.500,00 

Cronograma Físico e Financeiro

9,56% 8.637,16 9,56% 8.637,16

15,00%  R$       141.799,07 
15,00%  R$         35.248,40 

100,00%  R$         18.976,17 
100,00%  R$         27.427,81 

12,92%  R$       185.684,62 3,83%  R$         55.041,14 
96,17%  R$    1.382.458,86 100,00%  R$    1.437.500,00 

210 DIAS 240 DIAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDELÂNDIA - MA
CNPJ: 01.610.134/0001-97

* = m =

= =

= m

1.0 META 01

PROJETO EXECUTIVO

ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO

und

2.0 META 02

 X  m  X  = 

2.1.2

 = 

 = 

área da jazida

m²  = 

EXPURGO DE CAMADA VEGETAL

m² X m  = 

m² X  m  = 

ÁREA ALTURA DMT DENSIDADE

 m ² X  m x x

m²  = 

m² X  m  = 

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

1.004,56  m² 

1,6512.556,98 0,2

8,00 mês

1.004,56

1.004,56 0,30 301,37  m³

2.511,40

1,00

2.1.1 PLACA INDICATIVA DA OBRA

 m³ 

47.197,92

2.2.4 TRANSP. LOCAL C/ BASC. 10M3 DE MATERIAL DE JAZIDA

12.556,98 0,2

tkm11,39

1,00

ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA

2.2.2

ÁREA DA JAZIDA

1,2

11,39

Esp. da Base 0,2

2.1

1,00 1,00

und

EmpolamentoLargura VER TABELA

SERVIÇOS PRELIMINARES

8,00 mês

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDELÂNDIA

Quantitativo de Serviços

1.863,22 DMT Mat. JazidaDados: Extensão

OBJETO:  PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO INTERTRAVADO NO MUNICÍPIO DE CIDELÂNDIA - MA

Pavimentação asfaltica de vias no Município de São Pedro da agua Branca - Trecho 01

 km

2.2.6

 m³ 12.556,98

Compactação de aterros a 100% do Proctor normal

2.2.5

2.3 PAVIMENTAÇÃO

 m² 

Regularização do subleito

0,2 2.511,40

12.556,9812.556,98

2.2 TERRAPLENAGEM

2.2.3 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA

 m² 5  m 2,5 2  und 25,00

2.1.3

und

 2.2.1 Limpeza mecanizada da camada vegetal (JAZIDA)



PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDELÂNDIA - MA
CNPJ: 01.610.134/0001-97

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDELÂNDIA

Quantitativo de Serviços

OBJETO:  PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO INTERTRAVADO NO MUNICÍPIO DE CIDELÂNDIA - MA

 = 

X 15,93  = 

 X  = 

FORNECIMENTO E IMPLANTAÇAO DE PLACA DE SINALIZAÇAO SEMI-REFLETIVA

PLACAS DE REGULAMENTAÇÃO

 = 

 = 

AREA = 16 X x x ` /  = 

2.5.2 PLACAS DE INFORMAÇÃO

 = 

 = 
AREA = 11 X x  = 

 = 

 = 

RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS

ÁREA DA JAZIDA 

 = 

0,0568 X KM 11.361,86  kmxm² 

ÁREA DA 
PAVIMENTAÇÃO

CONSUMO DE 
AREIA POR M²

DMT- JAZIDA LOCALIZADA NO 
POV. VIRAÇÃO

M³/1M²

2.4.1

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

 m 3.726,44

12.556,98

 m 2

 m²  m² 12.556,98

1.863,22

2.3.2 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

12.556,98  m²

und

und

2.5 SINALIZAÇÃO

2.5.1

16,00

2.3.1 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015

0,75 0,75 3,14 4,00 7,07  m² 

TOTAL 16,00 und

TOTAL 11,00 und

11,00 und

0,70 0,20 1,54  m² 

2.6 SERVIÇOS FINAIS

2.6.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019

12.556,98

2.6.3

1.004,56  m² 1004,56

2.6.2 PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021

3.726,44 m 3.726,44  m

 m² 12.556,98  m² 



PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDELÂNDIA - MA
CNPJ: 01.610.134/0001-97

   

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDELÂNDIA
OBJETO:  PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO INTERTRAVADO NO MUNICÍPIO DE CIDELÂNDIA - MA

1 RUA DO MERCADINHO 298,10 7,00 2086,70

2 RUA ARAUJO 193,15 5,00 965,75

3 RUA GOIÁS - TRECHO I 139,20 5,60 779,52

4 RUA GOIÁS - TRECHO II 45,90 7,00 321,30

5 RUA NOVA 192,19 5,00 960,95

6 RUA DO CAMPO 224,50 7,00 1571,50

7 RUA DA FEIRA - TRECHO I 165,05 7,00 1155,35

8 RUA DA FEIRA - TRECHO II 125,13 7,00 875,91

9 RUA PRINCIPAL 480,00 8,00 3840,00

1863,22 12556,98

1.863,22 12.556,98

PAVIMENTAÇÃO CIDELÂNDIA
A SEREM PAVIMENTADAS

NOME COMPRIMENTO LARGURA AREA

TOTAL GERAL

TOTAL

LOGRADOURO ITEM

POV. 
PALMERANDIA



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDELÂNDIA

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDELÂNDIA
OBJETO:  PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO INTERTRAVADO NO MUNICÍPIO DE CIDELÂNDIA - MA
LOCAL: CIDELÂNDIA - MA

DADOS: 1,65 t/m³
Distância entre estacas: 20,0 0,20 m
Largura da plataforma: 6,00

JAZIDA UTILIZADA LOCALIZAÇÃO 
DA JAZIDA

EXTENSÃO
(m)

VOLUME PESO (t)
DISTANCIA 

FIXA
(Km)

TAMANHO 
MÉDIO DO 

SUB-
TRECHO

(Km)

MT SUB-
TRECHO

RUA DO MERCADINHO E - 0 E 0,00 0,000 até E 14 18,100 298,100 357,72 590,238 11,20 0,1491 6695,72

RUA ARAUJO E - 0 E 0,00 0,000 até E 9 13,150 193,150 231,78 382,437 11,29 0,0966 4355,04

RUA GOIÁS - TRECHO I E - 0 E 0,00 0,000 até E 6 19,200 139,200 167,04 275,616 11,39 0,0696 3157,35

RUA GOIÁS - TRECHO II E - 0 E 0,00 0,000 até E 2 5,900 45,900 55,08 90,882 11,54 0,023 1050,69

RUA NOVA E - 0 E 0,00 0,000 até E 9 12,190 192,190 230,63 380,5395 11,44 0,0961 4391,46

RUA DO CAMPO E - 11 + 4,5 E 0,00 0,000 até E 11 4,500 224,500 269,4 444,51 11,49 0,1123 5156

RUA DA FEIRA - TRECHO I E - 8 + 5,05 E 0,00 0,000 até E 8 5,050 165,050 198,06 326,799 11,43 0,0825 3762,93

RUA DA FEIRA - TRECHO II E - 6 + 5,13 E 0,00 0,000 até E 6 5,130 125,130 150,16 247,764 11,30 0,0626 2815,99

RUA PRINCIPAL E - 24 + 0 E 0,00 0,000 até E 24 0,000 480,000 576 950,4 10,94 0,24 10622,62

DMT 01  -----> 11,39 Km

QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DE JAZIDA - DMT
Peso específico:

Espessura:

SUB-TRECHO



 1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição 000000001 Próprio ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO und 1,0000000 33.987,28 33.987,28

Composição 
Auxiliar

 88255 SINAPI AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H ########## 21,99 5.057,70

Composição 
Auxiliar

 100305 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H ########## 94,15 16.947,00

Composição 
Auxiliar

 90778 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 97,8979425 105,69 10.346,83

Composição 
Auxiliar

 90781 SINAPI TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 45,0000000 25,18 1.133,10

Composição 
Auxiliar

 88253 SINAPI AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 45,0000000 11,17 502,65

 2.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 000000002 Próprio PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m² 1,0000000 329,91 329,91

Composição 
Auxiliar

 94962 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 
(CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

m³ 0,0100000 277,75 2,78

Composição 
Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 1,0000000 19,44 19,44

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000000 15,21 30,42

Insumo  00004813 SINAPI PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA 
GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M

m² 1,0000000 225,00 225,00

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 4,0000000 10,25 41,00

Insumo  00005075 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,1100000 23,40 2,57
Insumo  00004417 SINAPI SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM M 1,0000000 8,70 8,70

 2.1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000003 Próprio ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA mes 1,0000000 7.011,25 7.011,25

Composição 
Auxiliar

 90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H ########## 27,05 4.328,00

Composição 
Auxiliar

 90778 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 25,3879386 105,69 2.683,25

 2.1.4 Código Banco Descrição

ITEM 000000005 Próprio MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

EQUIPAMENTOS TRANSPORTADOS QUANT. DISTÂNCIA 
(KM) 

Nº DE 
VIAGENS

FATOR DE 
UTILIZAÇÃO 

VELOCID
ADE (V) 

CUSTO 
HORÁRI

PREÇO 
TOTAL 

1 E9042 SICRO Trator de esteiras - com lãmina (97 kw) E9665 1,00 71,90 4,00 0,5000000 50,00 306,10 880,34
2 E9524 SICRO Motoniveladora  (93 kw) E9665 2,00 71,90 4,00 1,0000000 50,00 306,10 3.521,37
3 E9530 SICRO Rolo compactador E9665 2,00 71,90 4,00 0,5000000 50,00 306,10 1.760,69
4 E9667 SICRO Caminhão basculante - 14m³ E9667 2,00 71,90 2,00 1,0000000 50,00 229,27 1.318,76
5 E9571 SICRO Caminhão tanque - 10.000 l E9571 2,00 71,90 2,00 1,0000000 50,00 270,13 1.553,79

total 9.034,95

 2.5.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição 000000006 Próprio Poste de ferro galv. Ø 2", h = 2,50m com 2  placas de 20x45cm 

em chapa esmaltada para identificação de logradouros
un 1,0000000 443,18 443,18

Composição 
Auxiliar

5213856 SICRO3 Suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R1 - 
lado de 0,331 m - fornecimento e implantação

un 1,0000000 275,52 275,52

Insumo  00013521 SINAPI PLACA DE ACO ESMALTADA PARA  IDENTIFICACAO DE RUA, 
*45 CM X 20* CM

UN 2,0000000 74,25 148,50

Insumo 11927 SINAPI ABRACADEIRA, GALVANIZADA/ZINCADA, ROSCA SEM FIM, 
PARAFUSO INOX, LARGURA FITA *12,6 A *14 MM, D = 2" A 2 
1/2"

UN 2,0000000 8,06 16,12

Insumo  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000 15,21 3,04

2.6.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição 000000007 Próprio REPARAÇÃO DE DANOS FÍSICOS AO MEIO AMBIENTE m² 1,0000000 0,29 0,29

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0010000 15,21 0,02

Composição 
Auxiliar

 5857 SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO 
OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8,70 M3 - CHI DIURNO. 
AF_06/2014

CHI 0,0017366 157,25 0,27

Cavalo mecânico com 
Condução própria

Material

Mão de Obra

Postes Tubulares de 
Ferro Galvanizado

Tipo
Sinalização Vertical

Material

* PARA A DISTANCIA DE 71,9KM, FOI CONSIDERADO QUE OS EQUIPAMENTOS SÃO DE ORIGEM DA CIDADE DE IMPERATRIZ - MA

Condução própria

VEICULO 
TRANSPORTADOR

Cavalo mecânico com 
Cavalo mecânico com 

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Tipo

CANT - CANTEIRO 
DE OBRAS

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais
Tipo
SERT - SERVIÇOS 
TÉCNICOS
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

Composições Analíticas com Preço Unitário Bancos B.D.I. Encargos Sociais
RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE CIDELÂNDIA 
- MA                                                                

SINAPI - 01/2022 - 
Maranhão
SICRO3 - 10/2021 - 
Maranhão - ORSE - 

23,19% Não Desonerado: embutido 
nos preços unitário dos 
insumos de mão de obra, 
de acordo com as bases.

Tipo
ASTU - 
ASSENTAMENTO DE 
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
CHOR - CUSTOS 
HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E 

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS

Tipo

CANT - CANTEIRO 
DE OBRAS
FUES - FUNDAÇÕES 
E ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDELÂNDIA - MA
CNPJ: 01.610.134/0001-97

MÍNIMO MÁXIMO MÉDIA

Seguro + Garantia (*) 0,32 0,74 0,40 0,74
Risco 0,50 0,97 0,56 0,97
Despesas Financeiras 1,02 1,21 1,11 1,21
Administração Central 3,80 4,67 4,01 4,67
Lucro 6,64 8,69 7,30 7,38
Tributos (soma dos itens abaixo) 4,65 6,15 5,40 6,15
COFINS 3,00 3,00 3,00 3,00
PIS 0,65 0,65 0,65 0,65

ISS (**) (***) 1,00 2,50 1,75 2,50
TOTAL 23,19
Fonte da composição, valores de referência e fórmula do BDI:  Acórdão 325/2007 - TCU - Plenário

Onde:

Observações:

DESCRIÇÃO
VALORES DE REFERÊNCIA - % Taxas 

Adotadas - %

Os valores de BDI acima foram calculados com emprego da fórmula abaixo:

AC = taxa de rateio da Administração Central;
DF = taxa das despesas financeiras;
R = taxa de risco, seguro e garantia do empreendimento;
I = taxa de tributos;
L = taxa de lucro.

(*) - Pode haver garantia desde que previsto no Edital da Licitação e no Contrato de Execução.

(**) - A taxa de ISS foi considerado que o custo da mão-de obra corresponde a 10% do valor dos serviços.

COMPOSICAO DE BDI

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDELÂNDIA
OBJETO:  PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO INTERTRAVADO NO MUNICÍPIO DE CIDELÂNDIA - MA
LOCAL: CIDELÂNDIA - MA

(***) - Podem ser aceitos outros percentuais de ISS desde que previsto na legislação municipal.

  



PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDELÂNDIA - MA
CNPJ: 01.610.134/0001-97

   

HORISTA % MENSALISTA %

A1 INSS 20,00 20,00
A2 SESI 1,50 1,50
A3 SENAI 1,00 1,00
A4 INCRA 0,20 0,20
A5 SEBRAE 0,60 0,60
A6 Salário Educação 2,50 2,50
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00
A8 FGTS 8,00 8,00
A9 SECONCI 1,00 1,00
A Total dos Encargos Sociais Básicos 37,80 37,80

B1 Repouso Semanal Remunerado 17,87 0,00
B2 Feriados 3,95 0,00
B3 Auxílio-Enfermidade 0,85 0,66
B4 13° Salário 10,84 8,33
B5 Licença Paternidade 0,07 0,06
B6 Faltas Justificadas 0,72 0,56
B7 Dias de Chuva 1,48 0,00
B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,1 0,08
B9 Férias Gozadas 9,13 7,02

B10 Salário Maternidade 0,03 0,02
B Total dos Encargos Sociais que recebem incidências de A 45,04 16,73

C1 Aviso Prévio Indenizado 4,49 3,46
C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,11 0,08
C3 Férias Indenizadas 4,54 3,49
C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 3,11 2,39
C5 Indenização Adicional 0,38 0,29
C Total de Encargos Sociais que não recebem incidências de A 12,63 9,71

D1 Reincidência de Grupo A sobre Grupo B 17,03 6,32
D2 Reincidência de Grupo A Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência

do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
0,40 0,31

D Total de Reincidências de um grupo sobre o outro 17,43 6,63

E1
E Total dos Encargos Sociais Complementares 0,00 0,00

112,90% 70,87%

GRUPO C

GRUPO D

* GRUPO E

TOTAL (A+B+C+D+E)

CÓDIGO DESCRIÇÃO SEM DESONERAÇÃO

GRUPO A

GRUPO B

COMPOSICAO DE ENCARGOS SOCIAIS

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDELÂNDIA
OBJETO:  PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO INTERTRAVADO NO MUNICÍPIO DE CIDELÂNDIA - MA
LOCAL: CIDELÂNDIA - MA

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA 

    


