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PROCESSO Nº. 4050/2021 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 75/2021 

 

 

 

 

 

 

 

A Prefeitura Municipal de São Caetano do Sul - PMSCS através da Secretaria de Planejamento e 

Gestão, por intermédio do Departamento de Licitações e Contratos, mediante Pregoeiro(a), 

designado pela Portaria nº 36.777/2021 de 27 de janeiro de 2021, torna público, para 

conhecimento dos interessados, que realizará PREGÃO, a ser realizada por intermédio do sistema 

eletrônico de contratações denominado “Bolsa Eletrônica de Compras do Governo do Estado de 

São Paulo – Sistema BEC/SP”, com utilização de recursos de tecnologia da informação, 

denominada PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO, regido pela Lei Federal 

10.520/2002, Decreto Municipal nº. 9.459/2006, Lei Complementar Federal nº. 123/2006 e 

posteriores alterações e Lei Municipal 4660/2008 no que couber, aplicando-se subsidiariamente as 

normas da Lei Federal nº. 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações, Decreto Municipal nº 

7.350/1995, e demais normas regulamentadoras aplicáveis à espécie, bem como as condições a 

seguir estabelecidas.  

 

A sessão pública de processamento do Pregão Eletrônico será realizada no endereço eletrônico 

www.bec.sp.gov.br, no dia 08 de outubro de 2021 às 09 horas, e será conduzida pelo(a) 

Pregoeiro(a) com o auxílio da equipe de apoio, designados nos autos do processo em epígrafe e 

indicados no sistema pela autoridade competente. 

 

As propostas deverão obedecer às especificações deste instrumento convocatório e seus anexos 

e ser encaminhadas por meio eletrônico após o registro dos interessados em participar do certame 

e o credenciamento de seus representantes no Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado de 

São Paulo – CAUFESP. 

 

As empresas licitantes que desejarem poderão realizar visita técnica através de seu representante 

legal ou técnico, devidamente credenciado pela empresa, a fim de tomar ciência de todas as 

condições para o cumprimento das obrigações objeto da licitação, objetivando a adequada 

formulação da proposta comercial, não podendo alegar futuramente, em sendo contratado, 

desconhecimento das condições do objeto.  
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As visitas acontecerão necessariamente durante o período de publicação do edital, cujo 

agendamento deverá ser efetuado previamente, pelos telefones 11-4232-0128 - Rua Alegre, 

497, Barcelona - São Caetano do Sul, de segunda a sexta feira, com Eng.º Sandro Fortunato 

Casini. 

 

1. OBJETO 

1.1. Constitui o objeto deste Pregão, a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO DE VIAS (RUA DA FORTUNA, BAIRRO PROSPERIDADE E 

AVENIDA CONSELHEIRO ANTÔNIO PRADO, BAIRRO CENTRO), cujas especificações técnicas 

e quantitativos encontram-se descritas no Anexo I – deste Edital. 

 

2. DA PARTICIPAÇÃO  

2.1. Poderão participar do certame todos os interessados em contratar com a Administração 

Municipal que estejam registrados no CAUFESP, que atuem em atividade econômica compatível 

com o seu objeto, sejam detentores de senha para participar de procedimentos eletrônicos e 

tenham credenciado os seus representantes na forma estabelecida no regulamento que disciplina 

a inscrição no referido Cadastro. 

 

2.1.1. O registro no CAUFESP, o credenciamento dos representantes que atuarão em nome da 

licitante no sistema de pregão eletrônico e a senha de acesso deverão ser obtidos 

anteriormente à abertura da sessão pública e autorizam a participação em qualquer pregão 

eletrônico realizado por intermédio do Sistema BEC/SP. 

 

2.1.2. O registro no CAUFESP é gratuito. As informações a respeito das condições exigidas e 

dos procedimentos a serem cumpridos para a inscrição no Cadastro, para o credenciamento de 

representantes e para a obtenção de senha de acesso estão disponíveis no endereço 

eletrônico www.bec.sp.gov.br. 

 

2.2. Não será admitida a participação, neste certame licitatório, de pessoas físicas ou jurídicas: 

 

2.2.1. Que estejam com o direito de licitar e contratar temporariamente suspenso, ou que 

tenham sido impedidas de licitar e contratar com a Administração Pública Municipal, direta e 

indireta, com base no artigo 87, inciso III, da Lei Federal nº 8.666/1993 e no artigo 7º da Lei 

Federal nº 10.520/2002;  

 

2.2.2. Que tenham sido declaradas inidôneas pela Administração Pública federal, estadual ou 

municipal, nos termos do artigo 87, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666/1993; 
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2.2.3. Que possuam vínculos de natureza técnica, comercial, econômica, financeira ou 

trabalhista com a autoridade competente, o(a) Pregoeiro(a), o subscritor do edital ou algum dos 

membros da respectiva equipe de apoio, nos termos do artigo 9º da Lei Federal nº 8.666/1993; 

 

2.2.4. Que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber 

citação e responder administrativamente ou judicialmente;  

 

2.2.5. Que estejam reunidas em consórcio ou sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias 

entre si; 

 

2.2.6. Que tenham sido proibidas pelo Plenário do CADE de participar de licitações promovidas 

pela Administração Pública federal, estadual, municipal, direta e indireta, em virtude de prática 

de infração à ordem econômica, nos termos do artigo 38, inciso II, da Lei Federal n° 

12.529/2011; 

 

2.2.7. Que estejam proibidas de contratar com a Administração Pública em virtude de sanção 

restritiva de direito decorrente de infração administrativa ambiental, nos termos do art. 72, § 8°, 

inciso V, da Lei Federal n° 9.605/1998; 

 

2.2.8. Que tenham sido proibidas de contratar com o Poder Público em razão de condenação 

por ato de improbidade administrativa, nos termos do artigo 12 da Lei Federal nº 8.429/1992; 

 

2.2.9. Que tenham sido declaradas inidôneas para contratar com a Administração Pública pelo 

Plenário do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, nos termos do artigo 108, da Lei 

Complementar Estadual nº 709/1993; 

 

2.2.10. Que tenham sido suspensas temporariamente, impedidas ou declaradas inidôneas para 

licitar ou contratar com a Administração Pública Municipal, direta e indireta, por desobediência 

à Lei de Acesso à Informação, nos termos do artigo 33, incisos IV e V, da Lei Federal nº 

12.527/2011 e do artigo 74, incisos IV e V; 

 

2.3. A participação no certame está condicionada, ainda, a que o interessado declare, ao acessar 

o ambiente eletrônico de contratações do Sistema BEC/SP, mediante assinalação nos campos 

próprios, que inexiste qualquer fato impeditivo de sua participação no certame ou de sua 

contratação, bem como que conhece e aceita os regulamentos do Sistema BEC/SP, relativos a 

Dispensa de Licitação, Convite e Pregão Eletrônico. 
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2.4. A licitante responde integralmente por todos os atos praticados no pregão eletrônico, por seus 

representantes devidamente credenciados, assim como pela utilização da senha de acesso ao 

sistema, ainda que indevidamente, inclusive por pessoa não credenciada como sua representante. 

Em caso de perda ou quebra do sigilo da senha de acesso, caberá ao interessado efetuar o seu 

cancelamento por meio do sítio eletrônico www.bec.sp.gov.br (opção “CAUFESP”), conforme 

Resolução CC-27, de 25 de maio de 2006. 

 

2.5. Cada representante credenciado poderá representar apenas uma licitante em cada pregão 

eletrônico. 

 

2.6. O envio da proposta vinculará a licitante ao cumprimento de todas as condições e obrigações 

inerentes ao certame. 

 

2.7. Direito de preferência. Para o exercício do direito de preferência de que trata o item 5.6, bem 

como para a fruição do benefício de habilitação com irregularidade fiscal e trabalhista previsto na 

alínea “f” do item 5.9, a condição de microempresa, de empresa de pequeno porte ou de 

cooperativa que preencha as condições estabelecidas no art. 34, da Lei Federal nº 11.488/2007, 

deverá constar do registro da licitante junto ao CAUFESP, sem prejuízo do disposto nos itens 

4.1.5.3 a 4.1.5.5 deste Edital. 

 

3.  DAS PROPOSTAS 

3.1. As propostas deverão ser enviadas por meio eletrônico disponível no endereço 

www.bec.sp.gov.br na opção “PREGAO–ENTREGAR PROPOSTA”, desde a divulgação da 

íntegra do Edital no referido endereço eletrônico até o dia e horário previstos no preâmbulo para a 

abertura da sessão pública, devendo a licitante, para formulá-las, assinalar a declaração de que 

cumpre integralmente os requisitos de habilitação constantes do Edital. 

 

3.2. Os preços unitários e total serão ofertados no formulário eletrônico próprio, em moeda 

corrente nacional, em algarismos, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão 

inflacionária. Nos preços propostos deverão estar incluídos, além do lucro, todas as despesas e 

custos diretos ou indiretos relacionados ao fornecimento do objeto da presente licitação, tais como 

tributos, remunerações, despesas financeiras e quaisquer outras necessárias ao cumprimento do 

objeto desta licitação, inclusive gastos com transporte. 

 

3.2.1. As propostas não poderão impor condições e deverão limitar-se ao objeto desta licitação, 

sendo desconsideradas quaisquer alternativas de preço ou qualquer outra condição não 

prevista no Edital e seus anexos. 

 

3.2.2. Não será admitida cotação inferior à quantidade prevista neste Edital. 

http://www.bec.sp.gov.br/
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3.2.3. As microempresas e empresas de pequeno porte impedidas de optar pelo Simples 

Nacional, ante as vedações previstas na Lei Complementar Federal nº 123/2006, não poderão 

aplicar os benefícios decorrentes desse regime tributário diferenciado em sua proposta, 

devendo elaborá-la de acordo com as normas aplicáveis às demais pessoas jurídicas, sob 

pena de não aceitação dos preços ofertados pelo(a) Pregoeiro(a). 

 

3.2.3.1. Caso venha a ser contratada, a microempresa ou empresa de pequeno porte na 

situação descrita no item 3.2.3 deverá requerer ao órgão fazendário competente a sua 

exclusão do Simples Nacional até o último dia útil do mês subsequente àquele em que 

celebrado o contrato, nos termos do artigo 30, caput, inciso II, e §1º, inciso II, da Lei 

Complementar Federal nº 123/2006, apresentando à Administração a comprovação da 

exclusão ou o seu respectivo protocolo.  

 

3.2.3.2. Se a contratada não realizar espontaneamente o requerimento de que trata o item 

3.2.3.1, caberá ao ente público contratante comunicar o fato ao órgão fazendário 

competente, solicitando que a empresa seja excluída de ofício do Simples Nacional, nos 

termos do artigo 29, inciso I, da Lei Complementar Federal nº 123/2006.  

 

3.3. O preço ofertado permanecerá fixo e irreajustável. 

 

3.4. Na ausência de indicação expressa em sentido contrário no Anexo II, o prazo de validade da 

proposta será de 60 (sessenta) dias contados a partir da data de sua apresentação. 

 
4. DA HABILITAÇÃO 

4.1.   O julgamento da habilitação se processará mediante o exame dos documentos a seguir 

relacionados, os quais dizem respeito a: 

 

4.1.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA 

a) Registro empresarial na Junta Comercial, no caso de empresário individual ou Empresa 

Individual de Responsabilidade Limitada - EIRELI;  

 

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social atualizado e registrado na Junta Comercial, em se 

tratando de sociedade empresária ou cooperativa, devendo o estatuto, no caso das cooperativas, 

estar adequado à Lei Federal nº 12.690/2012;  

 

c) Documentos de eleição ou designação dos atuais administradores, tratando-se de sociedades 

empresárias ou cooperativas;  
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d) Ato constitutivo atualizado e registrado no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, tratando-se de 

sociedade não empresária, acompanhado de prova da diretoria em exercício;  

 

e) Decreto de autorização, tratando-se de sociedade empresária estrangeira em funcionamento no 

País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, 

quando a atividade assim o exigir;  

 

f) Registro perante a entidade estadual da Organização das Cooperativas Brasileiras, em se 

tratando de sociedade cooperativa;  

 

4.1.2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, do Ministério da Fazenda 

(CNPJ);  

 

b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual relativo à sede ou domicílio da 

licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do certame; 

 

c) Certificado de regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (CRF - FGTS);  

 

d) Certidão negativa, ou positiva com efeitos de negativa, de débitos trabalhistas (CNDT); 

 

e) Certidão negativa, ou positiva com efeitos de negativa, de Débitos relativos a Créditos 

Tributários Federais e à Dívida Ativa da União; 

 

f) Certidão de regularidade de débitos tributários com a Fazenda Estadual; 

 

g) Certidão emitida pela Fazenda Municipal da sede ou domicílio da licitante que comprove a 

regularidade de débitos tributários relativos ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – 

ISSQN; 

 

h) Prova da regularidade para com o Cadastro de Informativo Municipal – CADIN do 

Município de São Caetano do Sul, emitida pelo site: 

http://cadin.saocaetanodosul.sp.gov.br/. 

 

h.1) Todas as licitantes deverão apresentar o documento exigido na alínea “h” do item 

4.1.2., inclusive aquelas que não se encontram sediadas neste município, em 

cumprimento ao inciso I, do artigo 3º, da Lei 5.581/2017. 

 

 

http://cadin.saocaetanodosul.sp.gov.br/
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4.1.3. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

a) Certidão negativa de falência, recuperação judicial ou extrajudicial, expedida pelo distribuidor da 

sede da pessoa jurídica ou do domicílio do empresário individual; 

 

a.1). Se a licitante for cooperativa ou sociedade não empresária, a certidão mencionada na 

alínea “a” deverá ser substituída por certidão negativa de ações de insolvência civil. 

 

a.2). Caso o licitante esteja em recuperação judicial ou extrajudicial, deverá ser comprovado o 

acolhimento do plano de recuperação judicial ou a homologação do plano de recuperação 

extrajudicial, conforme o caso. 

 

4.1.4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

a) A comprovação de aptidão técnica para o presente fornecimento deverá ter quantidades 

e prazos compatíveis com aqueles estabelecidos neste Edital. A comprovação deverá 

ser feita por meio de atestado(s) fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou 

privado, devidamente registrado (s) no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – 

CREA, ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo CAU, sendo que os quantitativos 

mínimos de prova de execução obedecerão ao percentual mínimo de 50% (cinquenta por 

cento), nos termos da Súmula 24 do TCESP, das seguintes parcelas de maior relevância: 

 

Itens Relevantes 

a) Item 1.3.1 e 2.3.1 – Fresagem de Pavimento Asfáltico com espessura até 

3cm, em vias arteriais, inclusive remoção do material fresado até 10km e varrição: 

4.478,00m² (50% do item); 

 

b) Item 1.2.2 e 2.2.2 – Pintura de Ligação, Emulsão Asfáltica RR 2C: 4.478,00m² (50% 

do item); 

 

c) Item 1.2.9 e 2.2.3 – Execução de Pavimento de Concreto Betuminoso Usinado a 

Quente (CBUQ): 223,00 m³ (50% do item); 

 

a.1) O(s) quantitativo(s), quando não mencionado(s) no(s) atestado(s), poderá(ão) ser 

comprovado(s) por quaisquer documentos, tais como: contrato(s), nota(s) fiscal(ais) ou 

outro(s) documento(s) equivalente(s). 

 

b) Indicação expressa do Responsável Técnico, habilitado junto ao Conselho Regional de 

engenharia e Agronomia – CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU. 
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b.1) A prova do vínculo profissional pode se dar mediante Contrato Social, registro na 

carteira profissional, ficha de empregado ou contrato de trabalho, sendo possível a 

contratação de profissional autônomo que preencha os requisitos e se responsabilize 

tecnicamente pela execução dos serviços. 

 

c) Certidão de Acervo Técnico – CAT, em nome do responsável técnico indicado pela 

empresa, que comprove experiência em serviços ao objeto licitado; 

 

4.1.5. DECLARAÇÕES E OUTRAS COMPROVAÇÕES 

4.1.5.1. Declaração subscrita por representante legal da licitante, em conformidade com o modelo 

constante do Anexo III.1, atestando que: 

 

a) se encontra em situação regular perante o Ministério do Trabalho no que se refere a 

observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7.º da Constituição Federal; 

 

b) inexiste impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração; 

 

4.1.5.2. Declaração subscrita por representante legal da licitante, em conformidade com o modelo 

constante do Anexo III.2, afirmando que sua proposta foi elaborada de maneira independente e 

que conduz seus negócios de forma a coibir fraudes, corrupção e a prática de quaisquer outros 

atos lesivos à Administração Pública, nacional ou estrangeira, em atendimento à Lei Federal nº 

12.846/ 2013. 

 

4.1.5.3. Em se tratando de microempresa ou de empresa de pequeno porte, declaração subscrita 

por representante legal da licitante, em conformidade com o modelo constante do Anexo III.3, 

declarando seu enquadramento nos critérios previstos no artigo 3º da Lei Complementar Federal 

n° 123/2006, bem como sua não inclusão nas vedações previstas no mesmo diploma legal. 

 

4.1.5.4. Em se tratando de cooperativa que preencha as condições estabelecidas no art. 34, da Lei 

Federal nº 11.488/2007, declaração subscrita por representante legal da licitante, em 

conformidade com o modelo constante do Anexo III.4, declarando que seu estatuto foi adequado 

à Lei Federal nº 12.690/2012 e que aufere Receita Bruta até o limite definido no inciso II do caput 

do art. 3º da Lei Complementar Federal n° 123/2006. 

 

4.1.5.5. Comprovação da condição de ME/EPP/COOPERATIVA. Sem prejuízo das declarações 

exigidas nos itens 4.1.5.3 e 4.1.5.4 e admitida a indicação, pelo licitante, de outros meios e 

documentos aceitos pelo ordenamento jurídico vigente, a condição de microempresa, de empresa 

de pequeno porte ou de cooperativa que preencha as condições estabelecidas no art. 34, da Lei 

Federal nº 11.488/2007 será comprovada da seguinte forma: 
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4.1.5.5.1. Se sociedade empresária, pela apresentação de certidão expedida pela Junta 

Comercial competente;  

 

4.1.5.5.2.  Se sociedade simples, pela apresentação da “Certidão de Breve Relato de Registro 

de Enquadramento de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte”, expedida pelo Cartório 

de Registro de Pessoas Jurídicas;  

 

4.1.5.5.3. Se sociedade cooperativa, pela Demonstração do Resultado do Exercício ou 

documento equivalente que comprove Receita Bruta até o limite definido no inciso II do caput 

do art. 3º da Lei Complementar Federal n° 123/2006. 

 

4.2. DISPOSIÇÕES GERAIS 

4.2.1. Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, a Administração 

aceitará como válidas as expedidas nos 180 (cento e oitenta) dias imediatamente anteriores à data 

de apresentação das propostas. 

 

4.2.2. O(a) Pregoeiro(a), a seu critério, poderá diligenciar para esclarecer dúvidas ou confirmar o 

teor das declarações solicitadas no item 4.1.4 deste Edital e das comprovações de qualificação 

econômico-financeira e de qualificação técnica (caso exigidas nos itens 4.1.3 e 4.1.5), aplicando-

se, em caso de falsidade, as sanções penais e administrativas pertinentes. 

 

4.2.3. Caso o objeto contratual venha a ser cumprido por filial da licitante, os documentos exigidos 

no item 4.1.2 deverão ser apresentados tanto pela matriz quanto pelo estabelecimento que 

executará o objeto do contrato.  

 

4.2.4. O licitante que se considerar isento ou imune de tributos relacionados ao objeto da licitação, 

cuja regularidade fiscal seja exigida no presente Edital, deverá comprovar tal condição mediante a 

apresentação de declaração emitida pela correspondente Fazenda do domicílio ou sede, ou outra 

equivalente, na forma da lei. 

 

5. DA SESSÃO PÚBLICA E DO JULGAMENTO 

5.1. No dia e horário previstos neste Edital, o(a) Pregoeiro(a) dará início à sessão pública do 

pregão eletrônico, com a abertura automática das propostas e a sua divulgação pelo sistema na 

forma de grade ordenatória, em ordem crescente de preços. 

 

5.2. A análise das propostas pelo(a) Pregoeiro(a) se limitará ao atendimento das condições 

estabelecidas neste Edital e seus anexos e à legislação vigente. 
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5.2.1. Serão desclassificadas as propostas: 

a) cujo objeto não atenda as especificações, prazos e condições fixados neste Edital; 

 

b) que apresentem preço baseado exclusivamente em proposta das demais licitantes; 

 

c) apresentadas por licitante impedida de participar, nos termos do item 2.2 deste edital. 

 

5.2.2. A desclassificação se dará por decisão motivada do(a) Pregoeiro(a), observado o 

disposto no artigo 43, §3º, da Lei Federal nº 8.666/1993. 

 

5.2.3. Serão desconsideradas ofertas ou vantagens baseadas nas propostas das demais 

licitantes. 

 

5.2.4. O eventual desempate de propostas do mesmo valor será promovido pelo sistema, com 

observância dos critérios legais estabelecidos para tanto. 

 

5.3. Nova grade ordenatória será divulgada pelo sistema, contendo a relação das propostas 

classificadas e das desclassificadas. 

 

5.4. Será iniciada a etapa de lances com a participação de todas as licitantes detentoras de 

propostas classificadas. 

 

5.4.1. Os lances deverão ser formulados exclusivamente por meio do sistema eletrônico em 

valores distintos e decrescentes, inferiores à proposta de menor preço ou ao último valor 

apresentado pela própria licitante ofertante, observada em ambos os casos a redução mínima 

fixado no item 5.4.2, aplicável, inclusive, em relação ao primeiro formulado, prevalecendo o 

primeiro lance recebido, quando ocorrerem 02 (dois) ou mais lances do mesmo valor. 

 

5.4.2. O valor de redução mínima entre os lances será de R$ 1.000,00 (mil reais), e 

incidirá sobre o VALOR TOTAL GERAL.  

 

5.4.3. A etapa de lances terá a duração de 15 (quinze) minutos. 

 

5.4.3.1. A duração da etapa de lances será prorrogada automaticamente pelo sistema, 

visando à continuidade da disputa, quando houver lance admissível ofertado nos últimos 03 

(três) minutos do período de que trata o item 5.4.3 ou nos sucessivos períodos de 

prorrogação automática.  
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5.4.3.2. Não havendo novos lances ofertados nas condições estabelecidas no item 5.4.3.1, a 

duração da prorrogação encerrar-se-á, automaticamente, quando atingido o terceiro minuto 

contado a partir do registro no sistema do último lance que ensejar prorrogação. 

 

5.4.4. No decorrer da etapa de lances, as licitantes serão informadas pelo sistema eletrônico: 

 

5.4.4.1. dos lances admitidos e dos inválidos, horários de seus registros no sistema e 

respectivos valores; 

 

5.4.4.2. do tempo restante para o encerramento da etapa de lances. 

 

5.4.5. A etapa de lances será considerada encerrada findos os períodos de duração indicados 

no item 5.4.3. 

 

5.5. Encerrada a etapa de lances, o sistema divulgará a nova grade ordenatória contendo a 

classificação final, em ordem crescente de valores, considerando o último preço admitido de cada 

licitante. 

 

5.6. Com base na classificação a que alude o item 5.5, será assegurada às licitantes 

microempresas, empresas de pequeno porte e cooperativas que preencham as condições 

estabelecidas no artigo 34, da Lei Federal n° 11.488/2007, preferência à contratação, observadas 

as seguintes regras: 

 

5.6.1. A microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa que preencha as 

condições estabelecidas no artigo 34, da Lei Federal n° 11.488/2007, detentora da proposta 

de menor valor, dentre aquelas cujos valores sejam iguais ou superiores até 5% (cinco por 

cento) ao valor da proposta melhor classificada, será convocada pelo Pregoeiro para que 

apresente preço inferior ao da melhor classificada no prazo de 5 (cinco) minutos, sob pena de 

preclusão do direito de preferência. Caso haja propostas empatadas, a convocação recairá 

sobre a licitante vencedora de sorteio. 

 

5.6.2. Não havendo a apresentação de novo preço, inferior ao preço da proposta melhor 

classificada, serão convocadas para o exercício do direito de preferência, respeitada a ordem 

de classificação, as demais microempresas, empresas de pequeno porte e cooperativas que 

preencham as condições estabelecidas no artigo 34, da Lei Federal n° 11.488/2007, cujos 

valores das propostas se enquadrem nas condições indicadas no item 5.6.1. 
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5.6.3. Caso a detentora da melhor oferta, de acordo com a classificação de que trata o item 

5.5, seja microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa que preencha as 

condições estabelecidas no artigo 34, da Lei Federal n° 11.488/2007, não será assegurado o 

direito de preferência, passando-se, desde logo, à negociação do preço. 

 

5.7. O(A) Pregoeiro(a) poderá negociar com o autor da oferta de menor valor mediante troca de 

mensagens abertas no sistema, com vistas à redução do preço. 

 

5.8. Após a negociação, se houver, o(a) Pregoeiro(a) examinará a aceitabilidade do menor preço, 

decidindo motivadamente a respeito. 

 

5.8.1. A aceitabilidade dos preços será aferida a partir dos preços de mercado vigentes na data 

da apresentação das propostas, apurados mediante pesquisa realizada pelo órgão licitante, 

que será juntada aos autos por ocasião do julgamento. 

 

5.8.2. Não serão aceitas as propostas que tenham sido apresentadas por microempresas ou 

empresas de pequeno porte impedidas de optar pelo Simples Nacional e que, não obstante, 

tenham considerado os benefícios desse regime tributário diferenciado. 

 

5.8.3. Na mesma sessão pública, o(a) Pregoeiro(a) solicitará da licitante detentora da melhor 

oferta o envio, no campo próprio do sistema, da planilha de proposta detalhada, elaborada de 

acordo com o modelo do Anexo II deste Edital, contendo os preços unitários e o novo valor 

total para a contratação a partir do valor total final obtido no certame.  

 

5.8.3.1. A planilha de proposta deverá conter indicação da procedência, marca e modelo do 

produto ofertado, observadas as especificações do Termo de Referência constante do Anexo 

I. 

 

5.8.3.2. O(a) Pregoeiro(a) poderá a qualquer momento solicitar às licitantes os 

esclarecimentos que julgar necessários. 

 

5.8.3.3. A critério do(a) Pregoeiro(a), a sessão pública poderá ser suspensa por até 02 (dois) 

dias úteis para a apresentação da planilha de proposta em conformidade com o modelo do 

Anexo II.  

 

5.8.3.4. Se a licitante detentora da melhor oferta deixar de cumprir a obrigação estabelecida 

no item 5.8.3, sua proposta não será aceita pelo(a) Pregoeiro(a). 
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5.9. Considerada aceitável a oferta de menor preço, passará o Pregoeiro ao julgamento da 

habilitação, observando as seguintes diretrizes: 

 

a) Verificação dos dados e informações do autor da oferta aceita, constantes do CAUFESP 

e extraídos dos documentos indicados no item 4 deste Edital; 

 

b) Caso os dados e informações constantes no CAUFESP não atendam aos requisitos 

estabelecidos no item 4 deste Edital, o Pregoeiro verificará a possibilidade de suprir ou 

sanear eventuais omissões ou falhas mediante consultas efetuadas por outros meios 

eletrônicos hábeis de informações. Essa verificação será certificada pelo Pregoeiro na ata 

da sessão pública, devendo ser anexados aos autos os documentos obtidos por meio 

eletrônico, salvo impossibilidade devidamente certificada e justificada; 

 

c) A licitante poderá suprir eventuais omissões ou sanear falhas relativas ao cumprimento 

dos requisitos e condições de habilitação estabelecidos neste Edital mediante a 

apresentação de documentos, preferencialmente por correio eletrônico a ser fornecido pelo 

Pregoeiro no chat do sistema, desde que os envie no curso da própria sessão pública e 

antes de ser proferida decisão sobre a habilitação. As declarações solicitadas no item 4.1.4 

e as comprovações de qualificação técnica, caso exigida no item 4.1.5, serão 

obrigatoriamente apresentadas por correio eletrônico, sem prejuízo do disposto no item 5.9, 

“a”, “b” e “c” deste Edital. 

 

d) A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios 

eletrônicos hábeis de informações, no momento da verificação a que se refere a alínea “b”, 

ou dos meios para a transmissão de cópias de documentos a que se refere a alínea “c”, 

ambas deste subitem 5.9, ressalvada a indisponibilidade de seus próprios meios. Na 

hipótese de ocorrerem essas indisponibilidades e/ou não sendo supridas ou saneadas as 

eventuais omissões ou falhas, na forma prevista nas alíneas “b” e “c”, a licitante será 

inabilitada, mediante decisão motivada; 

 

e) Os originais ou cópias autenticadas por tabelião de notas dos documentos enviados na 

forma constante da alínea “c” deverão ser apresentados, em até 02 (dois) dias após o 

encerramento da sessão pública, no Departamento de Licitações e Contratos, localizado 

dentro do Atende Fácil, sito à Rua Major Carlos Del Prete, nº 651 – cep 09530-000 - 

Centro, São Caetano do Sul/SP, sob pena de invalidade do respectivo ato de habilitação e 

aplicação das penalidades cabíveis; 
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e.1) Os documentos poderão ser apresentados mediante publicação em órgão da 

imprensa oficial, ou por cópia simples, desde que acompanhados dos originais para que 

sejam autenticados por servidor da administração; ou 

 

e.2) Os documentos eletrônicos produzidos com a utilização de processo de certificação 

disponibilizada pela ICP-Brasil, nos termos da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de 

agosto de 2001, serão recebidos e presumidos verdadeiros em relação aos signatários, 

dispensando-se o envio de documentos originais e cópias autenticadas em papel. 

 

f) A comprovação da regularidade fiscal e trabalhista de microempresas, empresas de 

pequeno porte ou cooperativas que preencham as condições estabelecidas no artigo 34 da 

Lei Federal n° 11.488/2007 será exigida apenas para efeito de celebração do contrato. Não 

obstante, a apresentação de todas as certidões e documentos exigidos para a comprovação 

da regularidade fiscal e trabalhista será obrigatória na fase de habilitação, ainda que 

apresentem alguma restrição ou impedimento. 

 

f.1) A prerrogativa tratada na alínea “f” abrange apenas a regularidade fiscal e trabalhista 

do licitante enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa 

que preencha as condições estabelecidas no artigo 34 da Lei Federal n° 11.488/2007, 

não abrangendo os demais requisitos de habilitação exigidos neste Edital, os quais 

deverão ser comprovados durante o certame licitatório e na forma prescrita neste item 

5.9. 

 

g) Constatado o cumprimento dos requisitos e condições estabelecidos no Edital, a licitante 

será habilitada e declarada vencedora do certame.  

 

h) Havendo necessidade de maior prazo para analisar os documentos exigidos, o Pregoeiro 

suspenderá a sessão, informando no chat eletrônico a nova data e horário para sua 

continuidade. 

 

i) Por meio de aviso lançado no sistema, o Pregoeiro informará às demais licitantes que 

poderão consultar as informações cadastrais da licitante vencedora utilizando opção 

disponibilizada no próprio sistema para tanto. O Pregoeiro deverá, ainda, informar o teor dos 

documentos recebidos por meio eletrônico. 
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5.10.A licitante habilitada nas condições da alínea “f” do item 5.9 deverá comprovar sua 

regularidade fiscal e trabalhista sob pena de decadência do direito à contratação, sem prejuízo da 

aplicação das sanções cabíveis, mediante a apresentação das competentes certidões negativas 

de débitos, ou positivas com efeito de negativa, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado a partir 

do momento em que a licitante for declarada vencedora do certame, prorrogável por igual período, 

a critério da Administração. 

 

5.11. Ocorrendo a habilitação na forma indicada na alínea “f”, do item 5.9, a sessão pública será 

suspensa pelo Pregoeiro, observados os prazos previstos no item 5.10 para que a licitante 

vencedora possa comprovar a regularidade fiscal e trabalhista. 

 

5.12. Por ocasião da retomada da sessão, o Pregoeiro decidirá motivadamente sobre a 

comprovação ou não da regularidade fiscal e trabalhista de que trata o item 5.10, ou sobre a 

prorrogação de prazo para a mesma comprovação. 

 

5.13. Se a oferta não for aceitável, se a licitante desatender às exigências para a habilitação, ou 

não sendo saneada a irregularidade fiscal e trabalhista, nos moldes dos itens 5.10 a 5.12, o(a) 

Pregoeiro(a), respeitada a ordem de classificação de que trata o item 5.5, examinará a oferta 

subsequente de menor preço, negociará com o seu autor, decidirá sobre a sua aceitabilidade e, 

em caso positivo, verificará as condições de habilitação e assim sucessivamente, até a apuração 

de uma oferta aceitável cujo autor atenda aos requisitos de habilitação, caso em que será 

declarado vencedor. 

 

6. DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 

6.1. Divulgado o vencedor ou, se for o caso, saneada a irregularidade fiscal e trabalhista nos 

moldes dos itens 5.10 a 5.12, o(a) Pregoeiro(a) informará às licitantes por meio de mensagem 

lançada no sistema que poderão interpor recurso, imediata e motivadamente, por meio eletrônico, 

utilizando exclusivamente o campo próprio disponibilizado no sistema. 

 

6.2. Havendo interposição de recurso o(a) Pregoeiro(a) informará aos recorrentes que poderão 

apresentar memoriais contendo as razões recursais no prazo de 03 (três) dias úteis após o 

encerramento da sessão pública, sob pena de preclusão. Os demais licitantes poderão apresentar 

contrarrazões ao(s) recurso(s) interposto(s) no prazo comum de 03 (três) dias úteis contados a 

partir do término do prazo para apresentação, pelo(s) recorrente(s), dos memoriais recursais, 

sendo-lhes assegurada vista aos autos do processo no endereço indicado pela Unidade 

Compradora. 
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6.3. Os memoriais de recurso e as contrarrazões serão oferecidos por meio eletrônico no sítio 

www.bec.sp.gov.br, opção “RECURSO”. A apresentação de documentos relativos às peças antes 

indicadas, se houver, será efetuada mediante protocolo dentro dos prazos estabelecidos no item 

6.2. 

 

6.4. A falta de interposição do recurso na forma prevista no item 6.1 importará na decadência do 

direito de recorrer, podendo o(a) Pregoeiro(a) adjudicar o objeto do certame ao vencedor na 

própria sessão pública e, em seguida, propor à autoridade competente a homologação do 

procedimento licitatório. 

 

6.5. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 

competente adjudicará o objeto da licitação à licitante vencedora e homologará o procedimento 

licitatório. 

 

6.6. O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação dos atos 

insuscetíveis de aproveitamento. 

 

7. DA DESCONEXÃO COM O SISTEMA ELETRÔNICO 

7.1. À licitante caberá acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública, 

respondendo pelos ônus decorrentes de sua desconexão ou da inobservância de quaisquer 

mensagens emitidas pelo sistema. 

 

7.2. A desconexão do sistema eletrônico com o(a) Pregoeiro(a), durante a sessão pública, 

implicará: 

a) fora da etapa de lances, a sua suspensão e o seu reinício, desde o ponto em que foi 

interrompida. Neste caso, se a desconexão persistir por tempo superior a 15 (quinze) 

minutos, a sessão pública deverá ser suspensa e reiniciada somente após comunicação 

expressa às licitantes de nova data e horário para a sua continuidade; 

 

b) durante a etapa de lances, a continuidade da apresentação de lances pelas licitantes, até o 

término do período estabelecido no Edital. 

 

7.3. A desconexão do sistema eletrônico com qualquer licitante não prejudicará a conclusão válida 

da sessão pública ou do certame. 

 

8. DOS PRAZOS, LOCAIS E CONDIÇÕES DE ENTREGA 

8.1. Os serviços deverão ser prestados após recebimento da Ordem de Serviços.  
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8.2. A Ordem de Serviços será encaminhada por quaisquer meios de comunicação que 

possibilitem a comprovação do respectivo recebimento por parte da Contratada, inclusive correio 

eletrônico. 

 

8.3. A entrega do objeto desta licitação deverá ser feita no(s) locais indicados no Termo de 

Referência, que constitui Anexo I deste Edital, correndo por conta da contratada todas as 

despesas de embalagem, seguros, transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários 

decorrentes do fornecimento. 

 

9. DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO  

9.1. O recebimento dos bens e materiais será realizado pelos membros indicados pelas Portarias 

nº. 35.971/2020, em conformidade com o estabelecido no Decreto Municipal nº 10.728 de 

24/01/2014; 

 

9.2. A atestação do objeto contratado, somente ocorrerá se não houver a constatação de qualquer 

irregularidade. Em havendo irregularidades ou caso os itens apresentem qualquer problema de 

fabricação, ou estejam fora dos padrões determinados, a contratante solicitará a troca dos itens no 

prazo de até 02 (dois) dias úteis, sem quaisquer ônus à Administração. O atraso na regularização 

acarretará nas penalidades previstas no Edital. 

 

10. DOS PAGAMENTOS 

10.1. Os pagamentos serão efetivados em até 30 dias contados da data em que for protocolada, 

na Secretaria Municipal da Fazenda, a certidão de autorização da liquidação e pagamento 

devidamente assinada pelo(a) Secretário(a) da unidade requisitante, conforme disposições 

contidas no Decreto 11.092/2017 e suas alterações. 

 

10.2. Havendo divergência ou erro na emissão do documento fiscal, fica interrompido o prazo 

para o pagamento, sendo iniciada a nova contagem somente após a regularização dessa 

documentação. 

 

10.3. Ocorrendo atraso na liberação do pagamento por motivo injustificado, a Contratante poderá 

incorrer em multa de mora correspondente a 0,01% (um centésimo de percentual), do valor a ser 

pago, por dia de atraso até seu efetivo pagamento. 

 

10.4. Não será efetuado qualquer pagamento a Contratada enquanto houver pendência de 

liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.  

 

10.5. Os pagamentos serão efetuados através de ordem de pagamento bancário para o qual 

deverão constar os dados bancários no corpo da nota fiscal. 
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10.6. Os preços ofertados serão fixos e irreajustáveis, observando o disposto da Lei Federal nº 

10.192/2001.
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                                    CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO     

            

Objeto:  
RECAPEAMENTO DE VIAS (RUA DA FORTUNA, BAIRRO PROSPERIDADE E AVENIDA CONSELHEIRO ANTÔNIO PRADO, BAIRRO 
CENTRO) 

            

            

ITEM DESCRIÇÃO SERVIÇOS UNID. 
QUANT 

 1ª MÊS   2ª MÊS  
CONTRA. 

1 
RECAPEAMENTO DE VIAS - RUA DA FORTUNA - BAIRRO PROSPERIDADE - NESTE MUNICÍPIO - OPERAÇÃO N.º 1072.151-23 - 

CONTRATO DE REPASSE  n.º 903500/2020/MDR/CAIXA  

1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES         

1.1.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO M² 24,00 7.050,72 0,00 

1.1.2 PROTEÇÃO PARA TERCEIROS COM TELA DE NYLON M² 258,00 0,00 1.003,62 

1.1.3 LEVANTAMENTO PLANIALTINMÉTRICO CADASTRAL M² 1.992,21 1.690,80 0,00 

1.2 PAVIMENTAÇÃO   
      

1.2.1 IRRIGAÇÃO DE RUAS M2 1.992,21 0,00 737,12 

1.2.2 
EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO 
ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 

M2 1.992,21 0,00 5.378,97 

1.2.3 ARRANCAMENTO DE PARALELEPÍPEDO M2 179,25 2.799,89 0,00 
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1.2.4 DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA M2 179,25 3.559,85 0,00 

1.2.5 REMOÇÃO DE ENTULHO ALEM DO PRIMEIRO KM M3XKM 606,03 1.066,61 0,00 

1.2.6 ARRANCAMENTO DE GUIAS, INCLUI CARGA NO CAMINHÃO M 358,50 3.265,94 0,00 

1.2.7 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES M3 17,93 3.093,28 0,00 

1.2.8 
CARGA E REMOÇÃO DE ENTULHO ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 
IDA E VOLTA DE 1KM 

M3 23,31 242,89 0,00 

1.2.9 
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO 
ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E 
TRANSPORTE. AF_11/2019 

M3 99,61 0,00 140.302,68 

1.2.10 TRANSPORTE DE PARALELEPÍPEDOS M2XKM 4.660,50 1.258,34 1.258,33 

1.2.11 TRANSPORTE DE GUIAS MXKM 9.321,00 1.258,33 1.258,34 

1.2.12 TRANSPORTE DE PAVIMENTO ASFÁLTICO M2XKM 4.660,50 0,00 3.308,96 

1.2.13 
CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 
M³ (UNIDADE: T). AF_07/2020 

T 239,07 0,00 1.080,60 

1.2.14 

TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM 
CAPACIDADE DE 20000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA 
DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE IGUAL OU INFERIOR A 
100 KM. AF_02/2016 

TXKM 5.379,08 0,00 12.640,84 

1.2.15 
EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  
IN LOCO  EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 15 CM ALTURA. 
AF_06/2016 

M 358,50 12.068,91 12.068,90 

1.2.16 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIAS TIPO PMSP 100, 
INCLUSIVE ENCOSTAMENTO DE TERRA - FCK=30,0MPA 

M 358,50 11.491,72 11.491,72 
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1.2.17 BASE DE CONCRETO FCK=15,0MPA, PARA PAVIMENTO M3 17,93 4.034,43 4.034,43 

1.2.18 
BASE DE CONCRETO FCK=15,00MPA PARA GUIAS, SARJETAS 
OU SARJETÕES 

M3 8,96 2.124,19 2.124,19 

1.2.19 LASTRO DE BRITA E PÓ DE PEDRA M3 35,85 3.386,39 3.386,39 

1.2.20 
PASSEIO DE CONCRETO FCK=15,0MPA, INCLUSIVE PREPARO 
DE CAIXA E LASTRO DE BRITA 

M3 12,55 4.300,82 4.300,82 

1.2.21 
LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO DE 
VISITA 

UN 2,00 0,00 333,04 

1.2.22 RAMPA DE ACESSIBILIDADE M 113,40 13.073,32 13.073,32 

1.3 FRESAGEM DE PAVIMENTO    
      

1.3.1. 
FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO COM ESPESSURA ATÉ 
3CM, EM VIAS ARTERIAIS, INCLUSIVE REMOÇÃO DO MATERIAL 
FRESADO ATÉ 10KM E VARRIÇÃO 

M2 1.992,21 24.364,73 0,00 

1.4 SINALIZAÇÃO   
      

1.4.1 
SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A 
BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO 

M2 99,61 0,00 3.122,78 

  TOTAL ITEM 1     100.131,15 220.905,05 
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2 
RECAPEAMENTO DE VIAS: AVENIDA CONSELHEIRO ANTÔNIO 
PRADO, BAIRRO CENTRO - Operação n.º 1070.849/19 - Proposta 

MDR: 3602/2020 
        

2.1 SERVIÇOS PRELIMINARES   
      

2.1.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO M² 24,00 7.050,78 0,00 

2.1.2 PROTEÇÃO PARA TERCEIROS COM TELA DE NYLON M² 721,98 2.246,80 561,70 

2.1.3 LEVANTAMENTO PLANIALTINMÉTRICO CADASTRAL M² 6.965,76 5.920,90 0,00 

2.2 PAVIMENTAÇÃO         

2.2.1 IRRIGAÇÃO DE RUAS M² 6.965,76 2.061,87 515,46 

2.2.2 PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C M² 6.965,76 12.928,45 3.232,11 

2.2.3 
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO BETUMINOSO 
USINADO A QUENTE(CBUQ), CAP 50/70, EXCLUSIVE CARGA E 
TRANSPORTE 

m³ 348,29 334.143,86 83.535,96 

2.2.4 
CARGA DE MISTURA ASFALTICA, EM CAMINHÃO BASCULANTE 
18M³ 

Ton. 835,89 2.855,40 922,82 
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2.2.5 

TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO, COM CAMINHÃO COM 
CAPACIDADE DE 20000L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA 
DESTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE IGUAL OU INFERIOR A 
100KM - AF 02/2016 

Ton.xKm 18.807,56 35.358,22 8.839,55 

2.2.6 
LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO DE 
VISITA 

UND 10,00 0,00 1.665,20 

2.3 FRESAGEM         

2.3.1 
FRESAGEM DE PAVIMENTIO ASFÁLTICO COM ESPESSURA ATÉ 
3 CM, EM VIAS ARTERIAIS, INCLUSIVE REMOÇÃO DO MATERIAL 
FRESADO ATÉ 10KM E VARRIÇÃO 

M² 6.965,76 85.191,22 0,00 

  TOTAL ITEM 2     487.757,50 99.272,80 

        

  TOTAL GERAL     587.888,66 320.177,85 
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11. DA CONTRATAÇÃO 

11.1. A contratação decorrente deste certame licitatório será formalizada mediante a emissão de 

Autorização de Fornecimento/Ordem de Serviço. 

 

11.2. A Ordem de início dos serviços ou Autorização de Fornecimento será encaminhada por 

quaisquer meios de comunicação que possibilitem a comprovação do respectivo recebimento por 

parte da contratada, inclusive fac-símile e correio eletrônico.  

 

11.3 Para instruir a formalização da contratação, a Contratada deverá providenciar e encaminhar à 

PMSCS, no prazo de 02 (dois) dias úteis a partir da data da convocação, as certidões que 

comprovem a regularidade relativas à Seguridade Social (INSS), ao Fundo de Garantia por Tempo 

de Serviço (FGTS) e a de Regularidade Trabalhista (CNDT), CADIN do Município de Sã Caetano 

do Sul, válidas, sob pena de não ocorrer a contratação: 

 

11.3.1. Estando em termos as certidões, a Autorização de Fornecimento será emitida pelo 

Setor de Compras, conforme necessidades e solicitações da área requisitante com a 

convocação da Contratada para retirá-la. 

 

11.3.2. O não comparecimento do fornecedor para retirar a Autorização de Fornecimento ou, 

quando solicitado o seu envio por meio eletrônico, a ausência de envio de confirmação de 

recebimento dentro do prazo indicado no item 11.2 importará na recusa à contratação, sujeita à 

aplicação das sanções cabíveis. 

 

11.4. As demais licitantes classificadas serão convocadas para participar de nova sessão pública 

do pregão, com vistas à celebração do contrato, quando a adjudicatária: 

 

11.4.1. Deixar de comprovar sua regularidade fiscal, nos moldes do item 5.10, ou na hipótese 

de invalidação do ato de habilitação com base no disposto na alínea “e” do item 5.9; 

 

11.4.2. For convocada dentro do prazo de validade de sua proposta e não apresentar a 

situação regular de que tratam os itens 11.1.1 a 11.1.5 deste Edital. 

 

11.4.3. Recusar a contratação, no caso do item 11.3.2; 

 

11.4.4. For proibida de participar desta licitação, nos termos do item 2.2 deste Edital; 

 

11.5 A nova sessão de que trata o item 11.4 será realizada em prazo não inferior a 03 (três) dias 

úteis contados da publicação do aviso no Diário Oficial Eletrônico do Município e Diário do Grande 

ABC. 
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11.5.1. O aviso será também divulgado nos endereços eletrônicos www.bec.sp.gov.br e 

https://licitacao.saocaetanodosul.sp.gov.br/. 

 

11.5.2. Na nova sessão, respeitada a ordem de classificação, observar-se-ão as disposições 

dos itens 5.7 a 5.10 e 6.1 a 6.6 deste Edital. 

 

11.6. As despesas com a execução do presente onerarão a dotação orçamentária de nº 

02.06.01.15.452.0200.2.156.4.4.90.51.00 - vínculo 01.110.0000 - VERBA DO TESOURO 

MUNICIPAL; 02.06.01.15.452.0200.2.156.4.4.90.51.00 - vínculo 05.100.0434 - VERBA DA 

UNIÃO e 02.06.01.15.452.0200.2.156.4.4.90.51.00 - vínculo 05.100.0435 - VERBA DA UNIÃO. 

Operação n.º 1072.151-23 - Contrato de Repasse n.º 903500/2020/MDR/CAIXA; - Operação n.º 

1070.849/19 - Proposta MDR: 3602/2020 

 

12. DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO 

12.1. Ficará impedida de licitar e contratar com a Administração direta e indireta do Município de 

São Caetano do Sul, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, a pessoa física ou jurídica, que praticar 

quaisquer atos previstos no artigo 7º da Lei Federal nº 10.520/2002, sem prejuízo da 

responsabilidade civil ou criminal, quando couber. 

 

12.2. A sanção de que trata o subitem anterior poderá ser aplicada juntamente com as multas 

previstas no Anexo IV deste Edital, garantido o exercício de prévia e ampla defesa, e deverá ser 

registrada no CAUFESP, no “Sistema Eletrônico de Aplicação e Registro de Sanções 

Administrativas – e-Sanções”, no endereço www.esancoes.sp.gov.br, e também no “Cadastro 

Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS”, no endereço 

http://www.portaltransparencia.gov.br/ceis. 

 

12.3. As sanções são autônomas e a aplicação de uma não exclui a de outra. 

 

12.4. O contratante poderá descontar das faturas os valores correspondentes às multas que 

eventualmente lhe forem aplicadas por descumprimento de obrigações estabelecidas neste Edital, 

seus anexos ou no termo de contrato. 

 

12.5. A prática de atos que atentem contra o patrimônio público nacional ou estrangeiro, contra 

princípios da administração pública, ou que de qualquer forma venham a constituir fraude ou 

corrupção, durante a licitação ou ao longo da execução do contrato, será objeto de instauração de 

processo administrativo de responsabilização nos termos da Lei Federal nº 12.846/2013, sem 

prejuízo da aplicação das sanções administrativas previstas nos artigos 87 e 88 da Lei Federal nº 

8.666/1993, e no artigo 7º da Lei Federal nº 10.520/2002. 

 

http://www.bec.sp.gov.br/
https://licitacao.saocaetanodosul.sp.gov.br/
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13. DAS IMPUGNAÇÕES E DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS  

13.1. Qualquer pessoa poderá pedir esclarecimentos ou impugnar o ato convocatório deste 

Pregão Eletrônico em até 02 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para a abertura da sessão 

pública. 

 

13.2. As impugnações e os pedidos de esclarecimentos serão formulados por meio eletrônico, em 

campo próprio do sistema, encontrado na opção “EDITAL”. As impugnações e os pedidos de 

esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame. 

 

13.3. As impugnações serão decididas pelo subscritor do Edital e os pedidos de esclarecimentos 

respondidos pelo Pregoeiro até o dia útil anterior à data fixada para a abertura da sessão pública.  

 

13.3.1.. Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será designada nova data para 

realização da sessão pública, se for o caso. 

 

13.3.2. As decisões das impugnações e as respostas aos pedidos de esclarecimentos serão 

entranhados aos autos do processo licitatório e estarão disponíveis para consulta por qualquer 

interessado. 

 

13.4. A ausência de impugnação implicará na aceitação tácita, pelo licitante, das condições 

previstas neste Edital e em seus anexos, em especial no Termo de Referência 

 

14. GARANTIA DE EXECUÇÃO 

14.1 No ato da assinatura do contrato a vencedora deverá comprovar recolhimento da 

garantia, sob qualquer uma das modalidades previstas no artigo 56, da Lei Federal n. 

8.666/93, correspondente a cinco por cento (5%) do valor do contrato e que será liberado à 

Contratada, devidamente corrigido, caso em dinheiro, após o fim do prazo de vigência e 

desde que tenha sido plenamente cumprido os serviços.  

 

14.2 Em caso de não caucionamento em dinheiro, a Contratada se obriga a renovar a 

garantia a cada período de 12 (doze) meses. 

 

15. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

15.1. As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da 

disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre as licitantes, desde que não comprometam 

o interesse público, a finalidade e a segurança da contratação. 

 

15.2. Os casos omissos serão solucionados pelo(a) Pregoeiro(a) e as questões relativas ao 

sistema, pelo Departamento de Contratações Eletrônicas, da Secretaria da Fazenda. 
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15.3. Das sessões públicas de processamento do Pregão serão lavradas atas circunstanciadas, a 

serem assinadas pelo(a) Pregoeiro(a) e pela equipe de apoio. 

 

15.4. O sistema manterá sigilo quanto à identidade das licitantes: 

 

15.4.1. Para o(a) Pregoeiro(a), até a etapa de negociação com o autor da melhor oferta;  

 

15.4.2. Para os demais participantes, até a etapa de habilitação; 

 

15.5. Será excluído do certame o licitante que, por quaisquer meios, antes ou durante a sessão 

pública, franqueie, permita ou possibilite a sua identificação para a Unidade Compradora, para 

o(a) Pregoeiro(a) ou para os demais participantes em qualquer momento, desde a publicação do 

aviso até a conclusão da etapa de negociação, especialmente no preenchimento do formulário 

eletrônico para a entrega das propostas. 

 

15.6. A exclusão de que trata o item anterior dar-se-á por meio de desclassificação do licitante na 

etapa "Análise de Propostas" e/ou pela não aceitabilidade do preço pelo(a) Pregoeiro(a) na etapa 

"Análise da Aceitabilidade de Preço". 

 

15.7. No julgamento das propostas e da habilitação, o(a) Pregoeiro(a) poderá sanar erros ou 

falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, 

mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade 

e eficácia para fins de habilitação e classificação.  

 

15.7.1. As falhas passíveis de saneamento na documentação apresentada pelo licitante são 

aquelas cujo conteúdo retrate situação fática ou jurídica já existente na data da abertura da 

sessão pública deste Pregão. 

 

15.7.2. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento 

do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da 

isonomia e do interesse público. 

 

15.8. O resultado deste Pregão e os demais atos pertinentes a esta licitação, sujeitos à 

publicação, serão divulgados no Diário Oficial do Município, no Jornal de Grande Circulação 

Regional e nos sítios eletrônicos www.licitacao.saocaetanodosul.sp.gov.br, opção e 

www.bec.sp.gov.br, opção “PREGÃO ELETRÔNICO”.  

 

15.9. Os prazos indicados neste Edital em dias corridos, quando vencidos em dia não útil, 

prorrogam-se para o dia útil subsequente. 
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15.10. Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na esfera 

administrativa, será competente o foro da Comarca da Capital do Estado de São Paulo. 

 

16. DOS ANEXOS  

Anexo I – Termo de Referência;  

Anexo lA - Planilha de Quantidades e Demonstrativo de Custo; 

Anexo IB – Memorial de Cálculo 

Anexo lC - Locais de Prestação dos Serviços; 

Anexo ID – Distância Média de Transporte; 

Anexo II – Modelo de Planilha de Proposta; 

Anexo III – Modelos de Declarações; 

Anexo IV – Termo de Ciência e Notificação 

Anexo V - Minuta do Contrato 

 

 

São Caetano do Sul, 24 de setembro de 2021. 

 

 

Carolina Morales Bernardino 

Diretora do Departamento 

de Licitações e Contratos
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PROCESSO Nº. 4050/2021 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº   

 

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. OBJETO: 

1.1. Constitui o objeto deste Pregão, o RECAPEAMENTO DE VIAS (RUA DA FORTUNA, 

BAIRRO PROSPERIDADE E AVENIDA CONSELHEIRO ANTÔNIO PRADO, BAIRRO 

CENTRO), conforme especificações técnicas descritas abaixo: 

 

Item 
Código 

BEC 
Material 

01 263451 
SERVICO TERCEIRIZADO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIA 

PUBLICA - RECAPEAMENTO DA MALHA VIARIA. 

 

2. VIGÊNCIA E CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO 

2.1. O prazo de vigência da presente contratação será de 60 (sessenta) dias corridos, contados a 

partir da data da assinatura do instrumento contratual. 

 

2.2. Os serviços deverão ser iniciados 10 dias úteis após a emissão da Ordem de Início 

dos Serviços. 

 

2.3. A ordem de início dos serviços será encaminhada por quaisquer meios de 

comunicação que possibilitem a comprovação do respectivo recebimento por parte da Contratada, 

inclusive fac-símile e correio eletrônico. 

 

2.4. Os serviços deverão ser prestados de acordo com as especificações constantes do 

edital, na forma prevista na proposta naquilo que não o contrariar, dentro dos prazos 

estabelecidos. 

 

2.4.1. Qualquer alteração de local de prestação dos serviços será previamente 

informada à Contratada, no momento da solicitação. 

 

2.5. PAVIMENTAÇÃO 

2.5.1. PROTEÇÃO PARA TERCEIROS COM TELA DE NYLON 

2.5.1.1.  O custo unitário remunera o fornecimento da mão de obra, os materiais e 

equipamentos, manuseio e colocação de tela plástica de proteção. 

 

2.5.1.2. O serviço será remunerado por metro quadrado (m2) de tela plástica colocada. 
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2.5.2. FRESAGEM DE PAVIMENTO 

2.5.2.1. DEFINIÇÃO: Fresagem a frio consiste no corte ou desbaste de uma ou mais 

camadas do pavimento asfáltico por meio de processo mecânico a frio. É realizada através 

de cortes por movimento rotativo contínuo, seguido de elevação do material fresado para 

caçamba do caminhão basculante. 

 

2.5.2.1.1. A fresagem deve produzir uma superfície de textura aparentemente 

uniforme, sobre a qual o rolamento do tráfego seja suave. A superfície deve ser isenta de 

saliências diferenciadas, sulcos contínuos e outras imperfeições de construção, quando 

o pavimento permitir. 

 

2.5.2.1.2. A fresagem de pavimento tem como finalidade a remoção de pavimentos 

previamente à execução de novo revestimento asfáltico. É executada em áreas com 

ocorrência de remendos em mau estado, áreas adjacentes a panelas, rupturas plásticas 

e corrugações, áreas com grande concentração de trincas e outros defeitos. 

 

2.5.2.1.3. A fresagem do pavimento aplica-se também na remoção revestimento 

betuminoso existente sobre o tabuleiro de obras de arte especiais, em áreas de intensa 

deterioração, regularização de pavimento de encontros, e como melhoria de coeficiente 

de atrito nas pistas em locais de alto índice de derrapagem. 

 

2.5.2.1.4. A fresagem do pavimento é também a etapa preliminar para a reciclagem 

de pavimentos asfálticos. 

 

2.5.2.1.5. No processo a frio a fresagem é executada sem qualquer pré-aquecimento. 

Os serviços descritos nesta especificação abrangem o corte, desbaste, carga, transporte e 

descarga dos resíduos resultantes da operação de fresagem. 

 

2.5.2.2. EQUIPAMENTOS 

2.5.2.2.1. Todos os equipamentos devem ser examinados antes do início da execução 

da obra e devem estar de acordo com esta especificação. 

 

2.5.2.2.2. Os equipamentos básicos necessários para execução dos serviços são: 

a) máquina fresadora com as seguintes características: 

- capacidade mecânica e dimensões que permitam a execução da fresagem de 

maneira uniforme, com dispositivos que permitam graduar corretamente a 

profundidade de corte; 
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- possuir comando hidráulico que permita variações na espessura de fresagem, com 

uma largura mínima de 0,20 m até a largura de 3,80; 

- capacidade de nivelamento automático e precisão de corte que permitam o 

controle de conformação da inclinação transversal para satisfazer o projeto 

geométrico; 

- dispositivo que permita a remoção do material cortado simultaneamente à 

operação de fresagem, com a elevação do material removido na pista para a 

caçamba do caminhão basculante; 

- os dentes do tambor fresador devem ser cambiáveis e permitir que sejam 

extraídos e montados através de procedimentos simples e práticos, visando o 

controle de largura de corte. 

- dispositivo que permita a aspersão de água para controlar a emissão de poeira 

emitida na operação de fresagem. 

 

b) caminhões basculantes; 

c) vassouras mecânicas; 

d) compressores de ar; 

e) caminhão tanque de água; 

f) mini carregadeiras; 

g) retroescadeira de pneus; 

h) materiais de consumo: bits, jogos de dentes. 

 

2.5.2.3. EXECUÇÃO 

2.5.2.3.1. A remoção do pavimento asfáltico deve ser executada através de fresagem 

mecânica a frio do pavimento, respeitando a espessura indicada no projeto e a área 

demarcada previamente. 

 

2.5.2.3.2. Quando o material da fresagem for destinado a reciclagem, previamente à 

fresagem deve ser retirado o excesso de sujeira e resíduos da superfície do pavimento, 

por meio de varrição mecânica. 

 

2.5.2.3.3. O material resultante da fresagem deve ser imediatamente elevado para 

carga no caminhão e transportado para o local em que for reaproveitado ou para o bota-

fora. Os locais de estocagem devem ser previstos no projeto ou em locais obtidos pela 

construtora e devidamente aprovados pela fiscalização. 

 

2.5.2.3.4. Na ocorrência de placas de material de revestimento devido à variação de 

espessura da camada de revestimento a ser removida, deve-se aumentar a 

profundidade da fresagem para eliminação desses resíduos. 
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2.5.2.3.5. Durante a fresagem deve ser mantida a operação de jateamento de água, 

para resfriamento dos dentes da fresadora e controlar a emissão de poeira. 

 

2.5.2.3.6. Para limpeza da área fresada, devem ser utilizadas vassouras mecânicas 

que disponham de caixa para recebimento do material e jateamento de ar comprimido. 

 

2.5.2.4. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 

2.5.2.4.1. O custo unitário remunera todo equipamento e mão-de-obra necessários à 

execução dos serviços requeridos. 

2.5.2.4.2.  O serviço será pago por metro quadrado (m²) de fresagem, medida de 

acordo com o efetivamente executado. 

 

2.5.3. CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A 

QUENTE - CBUQ 

 

2.5.3.1. DEFINIÇÃO: Concreto asfáltico é uma mistura executada a quente, em usina 

apropriada, com características específicas. É composta de agregado graduado, cimento 

asfáltico modificados ou não por polímero, e se necessário, material de enchimento, fíler, e 

melhorador de adesividade, espalhada e compactada a quente. O concreto asfáltico pode 

ser empregado como revestimento, camada de ligação, binder, regularização ou reforço 

estrutural do pavimento. 

 

2.5.3.1.1. MATERIAIS: Os materiais constituintes do concreto asfáltico são: agregado 

graúdo, agregado miúdo, material de enchimento, fíler, ligante asfáltico, e melhorador de 

adesividade, se necessário. 

Os materiais utilizados devem satisfazer às normas pertinentes e às especificações 

aprovadas pelo DER/SP. 

 

2.5.3.1.1.1. CIMENTO ASFÁLTICO: Podem ser empregados cimentos asfálticos 

modificados ou não por polímero: 

 

a) - CAP 30-45, CAP 50-70 e CAP 85-100, classificação por penetração, atendendo 

ao especificado no regulamento técnico ANP no 3/2005 de 11/07/2005 da Agência 

Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP; apresentada no anexo 

C, ou à especificação que estiver em vigor na época de sua utilização; 
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b) - Cimentos asfálticos modificados por polímero tipo SBS, que deve atender o 

especificado no anexo D, ou a especificação que estiver em vigor na época de sua 

utilização. 

 

2.5.3.1.1.1.1. Todo o carregamento de cimento asfáltico que chegar à obra deve 

apresentar por parte do fabricante ou distribuidor o certificado de resultados de 

análise dos ensaios de caracterização exigidos pela especificação, correspondente à 

data de fabricação, ou ao dia de carregamento para transporte com destino ao 

canteiro de serviço, se o período entre os dois eventos ultrapassar 10 dias. 

 
2.5.3.1.1.1.2. Deve trazer também indicação clara da sua procedência, do tipo e 

quantidade do seu conteúdo e distância de transporte entre a refinaria e o canteiro de 

obra. 

 

2.5.3.1.1.2. AGREGADOS 

2.5.3.1.1.2.1. Agregado Graúdo 

 

I. Deve constituir-se por pedra britada ou seixo rolado britado, apresentando 

partículas sãs, limpas e duráveis, livres de torrões de argila e outras substâncias 

nocivas. Deve atender aos seguintes requisitos: 

 

a) desgaste Los Angeles igual ou inferior a 50%, conforme NBR NM 51(1); 

 

b) admite-se excepcionalmente agregados com valores com índice de desgaste 

Los Angeles superior a 50% se: 

- Apresentarem comprovadamente desempenho satisfatório em utilização anterior; 

a degradação do agregado após a compactação Marshall, com ligante IDml, e 

sem ligante IDm, determinada conforme método DNER ME 401(2), deve apresentar 

valores IDml ≤ 5% e IDm≤ 8%. 

 

c) quando obtidos por britagem de pedregulhos, 90% em massa dos 

fragmentos retidos na peneira nº 4, de 4,8 mm, devem apresentar no mínimo uma 

face fragmentada pela britagem; 

 

d) índice de forma superior a 0,5 e partículas lamelares inferior a 10%, 

conforme NBR 6954(3); 
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e) os agregados utilizados devem apresentar perdas inferiores a 12% 

quando submetidos à avaliação da durabilidade com sulfato de sódio, em cinco 

ciclos, conforme DNER ME 089(4). 

 

2.5.3.1.1.2.2. Agregado Miúdo 

 

I. Pode constituir-se por areia, pó de pedra ou mistura de ambos. Deve apresentar 

partículas individuais resistentes, livres de torrões de argila e outras substâncias 

nocivas. Deve ser atendido, ainda, o seguinte requisito: 

a) o equivalente de areia conforme NBR 12052(5) da mistura dos 

agregados miúdos, deve ser igual ou superior a 55%. 

 

2.5.3.1.1.2.3. Material de Enchimento – Fíler 

 

I. O material de enchimento deve ser de natureza mineral finamente dividido, tal 

como cimento Portland, cal extinta, pós calcários, cinzas volantes etc, conforme 

DNER EM 367(6). Na aplicação, o fíler deve estar seco e isento de grumos. A 

granulometria a ser atendida deve obedecer aos limites estabelecidos na Tabela 1. 

 

Tabela 1 – Granulometria do Fíler 

Peneira de Malha Quadrada 

% em Massa, Passando 

ASTM Mn 

Nº 40 0,42 100 

Nº 80 0,18 95 – 100  

Nº 200 0,075 65 – 100  

 

 

2.5.3.1.1.2.4. Melhorador de Adesividade 

 

II. A adesividade do ligante asfáltico aos agregados é determinada conforme os 

métodos NBR 12583(7) e NBR 12584(8). Quando não houver boa adesividade deve-

se empregar aditivo melhorador de adesividade na quantidade fixada no projeto e 

repetir os ensaios. 
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2.5.3.1.2. COMPOSIÇÃO DA MISTURA 

2.5.3.1.2.1. A faixa granulométrica a ser empregada deve ser selecionada em função 

da utilização prevista para o concreto asfáltico. Caso a mistura asfáltica seja utilizada 

como camada de rolamento, deve-se conferir especial atenção à seleção da 

granulometria de projeto, tendo em vista a obtenção de rugosidade que assegure 

adequadas condições de segurança ao tráfego. 

 

2.5.3.1.2.2. A composição da mistura deve satisfazer aos requisitos 

apresentados na Tabela 2. 

 

Tabela 2 

Peneira de 

Malha Quadrada 
Designação Tolerâncias 

 I II III IV  

ASTM mm % em Massa, Passando  

2” 50,0 100 -  - - - 

1 ½”  37,5 90 – 100 100 - - ±7% 

1” 25,0 75 – 100 90 – 100  - - ±7% 

¾” 19,0 60 – 90  80- 100  100 - ±7% 

½” 12,5 - - 90 – 100 - ±7% 

3/8” 9,5 35 – 65 45 – 80 70 – 90  100 ±7% 

Nº 4 4,75 25 – 50  28 -60  44 – 72  80 – 100  ±5% 

Nº 10 2,0 20 – 40  20 -45  22 – 50  50 – 90    ±5% 

Nº 40 0,42 10 – 30  10 -32  8 – 26  20 – 50   ±5% 

Nº 80 0,18 5 – 20  8 – 20  4 – 16  7 – 28  ±3% 

Nº 200 0,075 1 – 8  3 – 8  2 – 10  3 – 10  ±2% 

Camadas 
Ligação 

(Binder) 

Ligação ou 

Rolamento 
Rolamento 

Reperfilagem 

(*) 
 

Variação do teor de 

ligante 
3,5 – 5,0  4,3 – 7,5  4,5 – 7,0  4,5 – 7,0   

Espessura máxima 

cm 
6,0 6,0 5,0 3,0   

 

* Reperfilagem: camada de regularização de deformações de pequena amplitude, sem função 

estrutural. 
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2.5.3.1.2.3. O projeto da dosagem de mistura deve atender aos seguintes requisitos: 

 

a) o tamanho máximo do agregado da faixa adotada deve ser inferior a 2/3 da 

espessura da camada compactada; 

 

b) a fração retida entre duas peneiras consecutivas, excetuadas as duas de maior 

malha de cada faixa, não deve ser inferior a 4% do total; 

 

c) a faixa de trabalho, definida a partir da curva granulométrica de projeto, deve 

obedecer a tolerância indicada para cada peneira na Tabela 2, porém, respeitando os 

limites da faixa granulométrica adotada; 

 

d) o projeto da mistura pela dosagem Marshall deve ser refeito no mínimo a cada 6 

meses, e todas as vezes que ocorrer alteração de algum dos materiais constituintes 

da mistura, a energia de compactação determinada através do número de golpes 

deve ser definida em projeto. O número de golpes padrão é 75 golpes por face do 

corpo de prova, podendo ser especificadas outras energias; 

 

e) os parâmetros obtidos no ensaio Marshall para estabilidade, fluência, 

porcentagem de vazios e relação betume vazios devem atender aos limites 

apresentados na Tabela 3; 

 

f) o teor ótimo de ligante do projeto de mistura asfáltica deve atender a todos os 

requisitos da Tabela 3; 

 

Tabela 3 – Requisitos para o Projeto Mistura Asfáltica 

Características 
Método de 

Ensaio 

Camadas de 

Rolamento 

 e Reperfilagem 

Camada de 

Ligação (Binder)  

Estabilidade mínima, kN  

(75 golpes no ensaio 

Marshall) 

NBR 12891(9) 8 8 

Fluência (mm) 

Fluência (0,01”) 
NBR 12891(9) 

2,0 a 4,0  

8 a 16 

2,0 a 4,0 

8 a 16 

% de Vazios   4 4 a 6 

Relação Betume Vazios – 

 RBV (%) 

 
65 a 80 65 a 75 
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Vazios do agregado mineral 

– VAM (%) 

 
Ver Tabela 4 - 

Concentração crítica de fíler 

* 
ES P00/26 (10) <90% Cs <90% Cs 

Resistência a danos por 

umidade induzida, mínimo, 

% 

AASHTO T 

283 (12) 
70  

• a concentração crítica de fíler: valor da concentração máxima em volume de fíler 

admitida no sistema fíler-asfalto. 

 

g) recomenda-se que a relação fíler/asfalto em massa esteja compreendida entre 0,6 

a 1,2(13); 

 

h) as misturas asfálticas para camada de rolamento faixas II e III, os vazios do 

agregado mineral, VAM, devem atender aos valores mínimos definidos em função do 

tamanho nominal máximo do agregado, conforme Tabela 4; 

 
i) recomenda-se que o teor ótimo de ligante situe-se abaixo do teor de ligante 

correspondente ao VAM mínimo, da dosagem Marshall; 

 

j) as condições de vazios da mistura, na fase de dosagem podem ser verificadas por 

um dos procedimentos: 

 
j.1) Procedimento A 

- determinação da densidade efetiva através da densidade máxima teórica pelo 

método Rice, conforme ASTM D 2041(14). 

 

j.2) Procedimento B 

- determinação da densidade efetiva através da média entre a densidade aparente e 

densidade real agregado. Admite-se a como densidade efetiva do agregado- (Dea) 

como sendo a média aritmética entre a D1 e D2; 

- as densidade aparente dos corpos de prova deve ser obtida através do método 

DNER ME 117(15). 

 

Dea = D1 = D2;    onde: 

D1 = ____100___             e       D2 = ___100______; 

         P1  +   P2    +    P3                      P1  +   P2    +    P3     

       Dsr1   Dsr2    Dsr3                        Dsap1   Dsr2     Dsr3 
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Onde: 

P1 = porcentagem de agregado retido na peneira de abertura de 2,0 mm (%); 

P2 = porcentagem de agregado que passa na peneira de abertura de 2,0mm, e fica 

retido na peneira de abertura na peneira de abertura de 0,075mm (%); 

P3 = porcentagem de agregado que passa na peneira de abertura de 0,075mm (%); 

DSR1 = densidade real do agregado retido na peneira de abertura de 2,0mm; 

DSR2 = densidade real do agregado que passa na peneira de abertura de 2,0 mm, 

e fica retido na peneira de abertura de 0,075 mm; 

DSR3= densidade real do agregado que passa na peneira de abertura de 0,075 

mm; 

DSAp1= densidade aparente do agregado que fica retido na peneira de abertura de 

2,0 mm. 

 

Tabela 4 – Requisitos para Vazios do Agregado Mineral – VAM 

Tamanho Nominal Máximo do Agregado * 

 

ASTM Mn 

Nº 40 0,42 100 

Nº 80 0,18 95 – 100  

Nº 200 0,075 65 – 100  

 

Tamanho Nominal VAM Mínimo (%) 

Máximo do 

Agregado* 

ASTM mm 

Teor de Vazios = 4,0% 

1 ½” 37,5 11 

1” 25,0 12 

¾” 19,0 13 

½” 12,5 14 

3/8” 9,5 15 

* tamanho nominal máximo do agregado é definido como o diâmetro da peneira imediatamente 

superior àquela que retém mais que 10% dos agregados. 
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2.5.3.1.3. EQUIPAMENTOS 

2.5.3.1.3.1. Antes do início da execução dos serviços todo o equipamento deve ser 

examinado e aprovado pelo DER/SP. 

 

2.5.3.1.3.2. Os equipamentos básicos para execução dos serviços de concreto 

asfáltico são compostos das seguintes unidades: 

 

2.5.3.1.3.3. Depósito para Cimento Asfáltico 

I. Os depósitos para o cimento asfáltico devem ser capazes de aquecer o material 

conforme as exigências técnicas estabelecidas, atendendo aos seguintes requisitos: 

 

a) o aquecimento deve ser efetuado por meio de serpentinas a vapor, a óleo, 

a eletricidade ou outros meios, de modo a não haver contato direto de chamas 

com o depósito; esses dispositivos também devem evitar qualquer 

superaquecimento localizado, e ser capaz de aquecer o cimento asfáltico a 

temperaturas limitadas; 

 

b) o sistema de recirculação para o cimento asfáltico deve garantir a 

circulação desembaraçada e contínua do depósito ao misturador, durante todo o 

período de operação; 

 
c) todas as tubulações e acessórios devem ser dotados de isolamento 

térmico, a fim de evitar perdas de calor; 

 

d) a capacidade dos depósitos deve ser suficiente para, no mínimo, três dias de 

serviço. 

 

2.5.3.1.3.4. Depósito para Agregados 

I. Os agregados devem ser estocados convenientemente, isto é, em locais 

drenados, cobertos, dispostos de maneira que não haja mistura de agregados, 

preservando a sua homogeneidade e granulometria e não permitindo contaminações 

de agentes externos. 

 

II. A transferência para silos de armazenamento deve ser feita o mais breve possível. 
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2.5.3.1.3.5. Silos para Agregados 

I. Os silos devem ter capacidade total de, no mínimo, três vezes a capacidade do 

misturador e ser divididos em compartimentos, dispostos de modo a separar e 

estocar, adequadamente, as frações apropriadas do agregado. Cada compartimento 

deve possuir dispositivos adequados de descarga. Deve haver um silo adequado para 

filer, conjugado com dispositivos para sua dosagem. 

 

2.5.3.1.3.6. Usina para Misturas Asfálticas 

I. A usina utilizada deve estar equipada com uma unidade classificadora de 

agregados, após o secador, dispor de misturador capaz de produzir uma mistura 

uniforme. Um termômetro, com proteção metálica e escala de 90ºC a 210 ºC, com 

precisão de ± 1 ºC, deve ser fixado no dosador de ligante ou na linha de alimentação 

do asfalto, em local adequado, próximo à decarga do misturador. A usina deve ser 

equipada, além disso, com pirômetro elétrico, ou outros instrumentos termométricos 

aprovados, colocados na descarga do secador, com dispositivos para registrar a 

temperatura dos agregados, com precisão de ± 5 ºC . A usina deve possuir 

termômetros nos silos quentes. 

 

II. Pode, também, ser utilizada uma usina do tipo tambor-secador-misturador, de 

duas zonas, convecção e radiação, providas de: coletor de pó, alimentador de fíler, 

sistema de descarga da mistura asfáltica, por intermédio de transportador de correia 

com comporta do tipo clamshell ou alternativamente, em silos de estocagem. 

 

III. A usina deve possuir silos de agregados múltiplos, com pesagens dinâmicas 

individuais e deve ser assegurada a homogeneidade das granulometrias dos 

diferentes agregados. 

 

IV. A usina deve possuir ainda uma cabine de comando e quadros de força. Tais 

partes devem estar instaladas em recinto fechado, com cabos de força e comandos 

ligados em tomadas externas especiais para esta aplicação. A operação de pesagem 

de agregados e do ligante asfáltico deve ser semi-automática com leitura instantânea 

e acumulada, por meio de registros digitais em display de cristal liquído. Devem existir 

potenciômetros para compensação das massas específicas dos diferentes tipos de 

ligantes asfálticos e para seleção de velocidade dos alimentadores dos agregados 

frios. 
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2.5.3.1.3.7. Caminhão para Transporte da Mistura 

I. Os caminhões tipo basculantes para o transporte do concreto asfáltico devem ter 

caçambas metálicas robustas, limpas e lisas, ligeiramente lubrificadas com água e 

sabão, óleo cru fino, óleo parafínico ou solução de cal hidratada (3:1), de modo a 

evitar a aderência da mistura à chapa. Não é permitida a utilização de produtos 

susceptíveis à dissolução do ligante asfáltico, como óleo diesel, gasolina etc. As 

caçambas devem ser providas de lona para proteção da mistura. 

 

2.5.3.1.3.8. Equipamento para Distribuição e Acabamento 

I. O equipamento de espalhamento e acabamento deve constituir-se de vibro-

acabadoras, capazes de espalhar e conformar a mistura no alinhamento, cotas e 

abaulamento definidos no projeto. 

 

II. As vibro-acabadoras devem ser equipadas com parafusos sem fim, e com esqui 

eletrônico de 3 m para garantir o nivelamento adequado para colocar a mistura 

exatamente nas faixas, e devem possuir dispositivos rápidos e eficientes de direção, 

além de marchas para a frente e para trás. As vibro-acabadoras devem estar 

equipadas com alisadores e dispositivos para aquecimento à temperatura requerida 

para a colocação da mistura sem irregularidade. Devem ser equipadas com sistema 

de vibração que permita pré-compactação na mistura espalhada. 

 

III. No início da jornada de trabalho, a mesa deve estar aquecida, no mínimo, à 

temperatura definida pela especificação para descarga da mistura asfáltica. 

 

2.5.3.1.3.9. Equipamento para Compactação 

I. O equipamento para a compactação deve constituir-se por rolos pneumáticos com 

regulagem de pressão e rolo metálico liso, tipo tandem. 

 

II. Os rolos pneumáticos, autopropulsionados, devem ser dotados de dispositivos 

que permitam a calibragem de variação da pressão dos pneus de 0,25 MPa a 0,84 

MPa. É obrigatória a utilização de pneus calibração uniformes, de modo a evitar 

marcas indesejáveis na mistura compactada. 

 

III. O rolo metálico liso tipo tandem deve ter massa compatível com a espessura da 

camada. 

 

IV. O emprego dos rolos lisos vibratórios pode ser admitido desde que a frequência e 

a amplitude de vibração sejam ajustadas às necessidades do serviço. 
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V. O equipamento em operação deve ser suficiente para compactar a mistura de 

forma que esta atinja o grau de compactação exigido, enquanto esta se encontrar em 

condições de trabalhabilidade. 

 

2.5.3.1.3.10. Ferramentas e Equipamentos Acessórios 

I. Devem ser utilizados, complementarmente, os seguintes equipamentos e 

ferramentas: 

 

a) soquetes mecânicos ou placas vibratórias para a compactação de áreas 

inacessíveis aos equipamentos convencionais; 

 

b) pás, garfos, rodos e ancinhos para operações eventuais. 

 

c) vassouras rotativas, compressores de ar para limpeza da pista. 

 

d) caminhão tanque irrigador para limpeza de pista. 

 

2.5.3.1.4. EXECUÇÃO 

2.5.3.1.4.1. Condições Gerais 

2.5.3.1.4.1.1. Não é permitida a execução dos serviços em dias de chuva. O concreto 

asfáltico somente deve ser fabricado, transportado e aplicado quando a temperatura 

ambiente for superior a 10 ºC. 

 

2.5.3.1.4.2. Preparo da Superfície 

2.5.3.1.4.2.1. A superfície deve apresentar-se limpa, isenta de pó ou outras 

substâncias prejudiciais. Eventuais defeitos existentes devem ser adequadamente 

reparados, previamente à aplicação da mistura. 

 

2.5.3.1.4.2.2. A imprimação ou pintura de ligação deve ser executada, 

obrigatoriamente, com a barra espargidora, respeitando os valores recomendados 

para taxa de ligante. Somente para correções localizadas ou locais de difícil acesso 

pode ser utilizada a caneta. A imprimação deve formar uma película homogênea e 

promover condições adequadas de aderência quando da execução do concreto 

asfáltico. 

 

2.5.3.1.4.2.3. Quando a imprimação ou a pintura de ligação não tiverem condições 

satisfatórias de aderência, nova pintura de ligação deve ser aplicada previamente à 

distribuição da mistura. 
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2.5.3.1.4.2.4. No caso de desdobramento da espessura total de concreto asfáltico em 

duas camadas, a pintura de ligação entre estas pode ser dispensada se a execução 

da segunda camada ocorrer logo após a execução da primeira. 

 

2.5.3.1.4.2.5. O tráfego de caminhões, para início do lançamento do concreto 

asfáltico, sobre a pintura de ligação só é permitido após o rompimento definitivo e 

cura do ligante aplicado. 

 

2.5.3.1.4.3. Produção do Concreto asfáltico 

2.5.3.1.4.3.1. O concreto asfáltico deve ser produzido em usinas apropriadas, 

conforme anteriormente especificado. 

 

2.5.3.1.4.3.2. A usina deve ser calibrada, de forma a assegurar a obtenção das 

características desejadas para a mistura. 

 

2.5.3.1.4.3.3. Os agregados, principalmente os finos, devem ser homogeneizados 

com a pá carregadeira antes de serem colocados nos silos frios. 

 

2.5.3.1.4.3.4. As aberturas dos silos frios devem ser ajustadas de acordo com a 

granulometria da dosagem e dos agregados para evitar sobras nos silos quentes. 

 

2.5.3.1.4.3.5. A temperatura do cimento asfáltico não modificado por polímero 

empregado na mistura deve ser determinada para cada tipo de ligante em função da 

relação temperatura-viscosidade. 

 

2.5.3.1.4.3.6. A temperatura conveniente é aquela na qual o cimento asfáltico 

apresenta uma viscosidade Saybolt-Furol entre de 75 SSF a 150 SSF, determinada 

conforme NBR 14950(17), recomenda-se a viscosidade situada no intervalo de 75 

SSF a 95 SSF. A temperatura do ligante não deve ser inferior a 120 °C nem exceder 

177 °C. 

 

2.5.3.1.4.3.7. A temperatura do cimento asfáltico modificado por polímero empregado 

na mistura deve ser determinada para cada tipo de ligante em função da relação 

temperatura-viscosidade Brookfield, definida pelo fabricante e determinada conforme 

NBR 15184(18). A temperatura do ligante não deve exceder a 177 °C. 

 

2.5.3.1.4.3.8. Os agregados devem ser aquecidos a temperaturas de 10 °C a 15 °C 

acima da temperatura do cimento asfáltico, sem ultrapassar 177 °C. 
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2.5.3.1.4.3.9. A carga dos caminhões deve ser feita de maneira a evitar segregação 

da mistura dentro da caçamba, 1º na frente, 2º na traseira e 3º no meio. 

 

2.5.3.1.4.3.10. O início da produção na usina só deve ocorrer quando todo o 

equipamento de pista estiver em condições de uso, para evitar a demora na descarga 

na acabadora que pode acarretar diminuição da temperatura da mistura, com prejuízo 

da compactação 

 

2.5.3.1.4.4. Transporte do Concreto Asfáltico 

2.5.3.1.4.4.1. O concreto asfáltico produzido deve ser transportado da usina ao local 

de aplicação, em caminhões basculantes, atendendo ao especificado no item 4.5 

para que a mistura seja colocada na pista à temperatura especificada. 

 

2.5.3.1.4.4.2. As caçambas dos veículos devem ser cobertas com lonas 

impermeáveis durante o transporte de forma a proteger a massa asfáltica da ação de 

chuvas ocasionais, da eventual contaminação por poeira e, especialmente, evitar a 

perda de temperatura e queda de partículas durante o transporte. As lonas devem 

estar bem fixadas na dianteira para não permitir a entrada de ar entre a cobertura e a 

mistura. 

 

2.5.3.1.4.4.3. O tempo máximo de permanência da mistura no caminhão é dado pelo 

limite de temperatura estabelecido para aplicação da massa na pista. 

 

2.5.3.1.4.5. Distribuição da Mistura 

2.5.3.1.4.5.1. A distribuição do concreto asfáltico deve ser feita por equipamentos 

adequados, conforme especificado no item 2.5.3.1.3. 

 

2.5.3.1.4.5.2. Para o caso de emprego de concreto asfáltico como camada de 

rolamento, ligação ou de regularização, a mistura deve ser distribuída por uma ou 

mais acabadoras, atendendo aos requisitos anteriormente especificados. 

 

2.5.3.1.4.5.3. Deve ser assegurado, previamente ao início dos trabalhos, o 

aquecimento conveniente da mesa alisadora da acabadora à temperatura compatível 

com a da massa a ser distribuída. 

 

2.5.3.1.4.5.4. Deve-se observar que o sistema de aquecimento se destina 

exclusivamente ao aquecimento da mesa alisadora e nunca de massa asfáltica que 

eventualmente tenha esfriado em demasia. 
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2.5.3.1.4.5.5. Caso ocorram irregularidades na superfície da camada acabada, estas 

devem ser corrigidas de imediato pela adição manual da mistura, seu espalhamento 

deve ser efetuado por meio de ancinhos ou rodos metálicos. Esta alternativa deve 

ser, no entanto, minimizada, já que o excesso de reparo manual é nocivo à qualidade 

do serviço. A mistura deve apresentar textura uniforme, sem pontos de segregação. 

 

2.5.3.1.4.5.6. Na partida da acabadora devem ser colocadas de 2 a 3 réguas, com a 

espessura do empolamento previsto, onde a mesa deve ser apoiada. 

 
2.5.3.1.4.5.7. Na descarga, o caminhão deve ser empurrado pela acabadora, não se 

permitindo choques ou travamento dos pneus durante a operação. 

 

2.5.3.1.4.5.8. O tipo de acabadora deve ser definido em função da capacidade de 

produção da usina, de maneira que esta esteja continuamente em movimento, sem 

paralisações para esperar caminhões. 

 

2.5.3.1.4.5.9. Esta velocidade da acabadora deve estar sempre entre 2,5 e 10,0 m 

por minuto. 

 

2.5.3.1.4.6. Compactação da Mistura 

2.5.3.1.4.6.1. A rolagem tem início logo após a distribuição do concreto asfáltico. A 

fixação da temperatura de rolagem condiciona-se à natureza da massa e às 

características do equipamento utilizado. 

 

2.5.3.1.4.6.2. Como regra geral, a temperatura de rolagem é a mais elevada que a 

mistura asfáltica pode suportar, temperatura está fixada experimentalmente para cada 

caso, considerando-se o intervalo de trabalhabilidade da mistura e tomando-se a 

devida precaução quanto à espessura da camada, distância de transporte, condições 

do meio ambiente e equipamento de compactação. 

 

2.5.3.1.4.6.3. A prática mais frequente de compactação de misturas asfálticas densas 

usinadas a quente contempla o emprego combinado de rolos pneumáticos de 

pressão regulável e rolo metálico liso tipo tandem, de acordo com as seguintes 

premissas: 

 

a) inicia-se a rolagem com uma passada com rolo liso; 

 

b) logo após, a passada com rolo liso, inicia-se a rolagem com uma passada do rolo 

pneumático atuando com baixa pressão; 
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c) à medida que a mistura for sendo compactada e houver consequente 

crescimento de sua resistência, seguem-se coberturas com o rolo pneumático, com 

incremento gradual da pressão; 

 

d) o acabamento da superfície e correção das marcas dos pneus deve ser feito com 

o rolo tandem, sem vibrar; 

 

e) a compactação deve ser iniciada pelas bordas, longitudinalmente, continuando 

em direção ao eixo da pista; 

 

f) cada passada do rolo deve ser recoberta na seguinte, em 1/3 da largura do rolo; 

 

g) durante a rolagem não serão permitidas mudanças de direção ou inversões 

bruscas de marcha, nem estacionamento do equipamento sobre o revestimento 

recém rolado, ainda quente; 

 

h) as rodas dos rolos devem ser ligeiramente umedecidas para evitar a aderência 

da mistura; nos rolos pneumáticos, devem ser utilizados os mesmos produtos 

indicados para a caçamba dos caminhões transportadores; nos rolos metálicos 

lisos, se for utilizada água, esta deve ser pulverizada, não se permitido que escorra 

pelo tambor e acumule-se na superfície da camada. 

 

2.5.3.1.4.6.4. A compactação através do emprego de rolo vibratório de rodas lisas, 

quando necessário, deve ser testada experimentalmente na obra, de forma a permitir 

a definição dos parâmetros mais apropriados à sua aplicação, como o número de 

coberturas, frequência e amplitude das vibrações. As condições de compactação da 

mistura exigidas anteriormente permanecem inalteradas. 

 

2.5.3.1.4.7. Juntas 

2.5.3.1.4.7.1. O processo de execução das juntas transversais e longitudinais deve 

assegurar condições de acabamento adequadas, de modo que não sejam percebidas 

irregularidades nas emendas. 

 

2.5.3.1.4.7.2. Em rodovias de pista dupla é recomendado o uso de duas vibro-

acabadoras de modo que os panos adjacentes sejam executados simultaneamente, 

tanto para as faixas da pista quanto para o acostamento. 
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2.5.3.1.4.7.3. Em rodovias em operação, devem ser evitados degraus longitudinais 

muito extensos, permitindo- se no máximo o resultante de uma jornada de trabalho. 

Na jornada de trabalho seguinte, a aplicação da massa asfáltica deve sempre 

começar no início do degrau remanescente da jornada de trabalho anterior. 

 

2.5.3.1.4.7.4. No reinício dos trabalhos, deve-se realizar a compactação da emenda 

com o rolo perpendicular ao eixo, com 1/3 do rolo sobre o pano já compactado e os 

outros 2/3 sobre a massa recém aplicada. 

 

2.5.3.1.4.8. Abertura ao Tráfego 

2.5.3.1.4.8.1. A camada de concreto asfáltico recém-acabada deve ser liberada ao 

tráfego somente quando a massa atingir a temperatura ambiente. 

 

2.5.3.1.4.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 

2.5.3.1.4.9.1. Será medido por volume de concreto asfáltico usinado a quente 

(CBUQ) acabado, nas dimensões especificadas em projeto (m³). 

 

2.5.3.1.4.9.2. O item remunera o fornecimento, posto obra, de equipamentos, 

materiais e mão-de-obra necessários para a execução de camada de rolamento em 

concreto asfáltico usinado a quente tipo CBUQ, compreendendo os serviços: 

fornecimento de mistura homogênea a quente, executada em usina de agregados e 

material betuminoso, incluindo perdas; carga, transporte até o local de aplicação, 

descarga; execução de camada de concreto asfáltico, compactação e acabamento 

final. Remunera também os serviços de mobilização e desmobilização. 

 

2.5.4. IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE 

2.5.4.1. MATERIAIS PARA IMPRIMAÇÃO LIGANTE 

2.5.4.1.1.1. Poderão ser empregados: 

 

a. Emulsões betuminosas catiônicas, tipo RR – 1C, RR – 2C, RM – 1C e RM – 2C. 

 

b. Outros materiais, desde que autorizados pela fiscalização. 

A temperatura de aplicação deverá ser escolhida de modo a ser obtida 

viscosidade Saybolt – Furol entre 25 e 100 segundos. 
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2.5.4.2. TAXA DE APLICAÇÃO 

2.5.4.2.1.1. Para fins de aplicação admitir-se-á o consumo de materiais indicados no 

quadro a seguir: 

 

TIPO DE IMPRIMAÇÃO QUANTIDADE (1/m²) 

Impermeabilizante 0,8 a 1,2 

Ligante 0,4 a 0,6 

 

2.5.4.3. EQUIPAMENTO 

2.5.4.3.1.1. O equipamento deverá ser capaz de executar os serviços especificados 

nesta norma dentro dos prazos fixados no cronograma contratual, e deverá 

compreender: 

 

a. Recipientes para armazenamento de material betuminoso: no caso de asfaltos 

diluídos os recipientes devem ser equipados com dispositivos para aquecimento e 

instalados de modo a evitar a entrada de água; 

 

b. Equipamento de limpeza consistindo em vassouras manuais e mecânicas e 

equipamentos capazes de produzir jatos de ar e de água; 

 

c. Distribuidores de material betuminoso, com sistema de aquecimento, bomba de 

pressão regulável, barra de distribuição com circulação plena e dispositivos para 

regulagem horizontal e vertical, bicos de distribuição calibrados para aspersão em leque, 

tacômetro, manômetros de fácil leitura, mangueira de operação manual para aspersão em 

lugares inacessíveis à barra; 

 

d. Pequenas ferramentas e utensílios tais como, regadores tipo “bico de pato” e comum, 

bandejas, etc; 

 

e. Outros equipamentos, a critério da Fiscalização, poderão ser utilizados, desde que 

aprovados pela mesma. 

 

2.5.4.4. EXECUÇÃO 

2.5.4.4.1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES 

2.5.4.4.1.1.1. Os serviços topográficos serão executados pelo empreiteiro e 

verificados pela Fiscalização. 
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2.5.4.4.1.1.2. Antes de iniciar a distribuição do material betuminoso, o empreiteiro 

deverá providenciar, o que se necessário, para evitar que o material espargido atinja 

guias, sarjetas, guarda-rodas, calçadas, guarda-corpos, etc. 

 

2.5.4.4.1.2. LIMPEZA DE SUPERFÍCIES 

2.5.4.4.1.2.1. A superfície sobre a qual será executada a imprimação deverá ser 

varrida com vassoura manuais ou mecânicas, de modo a remover materiais 

estranhos, tais como solos, poeira e materiais orgânicos. Se ainda existir poeira após 

a varredura, a limpeza deverá prosseguir com jatos de ar ou de água desde que não 

existam fendas ou depressões capazes de recolher e reter a água utilizada. Por esse 

motivo, a fiscalização deverá ser consultada sobre o procedimento a adotar. 

 

2.5.4.4.1.3. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 

2.5.4.4.1.3.1. Será medido por área de superfície com aplicação de imprimação, nas 

dimensões especificadas em projeto (m²). 

 

2.5.4.4.1.3.2. O item remunera o fornecimento, posto obra, de equipamentos, 

materiais e mão-de-obra necessários para a execução de imprimação betuminosa 

ligante, compreendendo os serviços: fornecimento de emulsão betuminosa ligante 

tipo RR-1-C, incluindo perdas; carga, transporte até o local de aplicação; aplicação da 

emulsão asfáltica formando camada betuminosa ligante. Remunera também os 

serviços de mobilização e desmobilização. 

 

2.5.5. ARRANCAMENTO DE GUIAS, INCLUI CARGA EM CAMINHÃO 

2.5.5.1. O custo unitário inclui todas as despesas com o fornecimento de mão-de-obra e 

equipamento necessários para o arrancamento, carga, transporte até o 1º km e descarga do 

material no local indicado pela Fiscalização. 

 

2.5.5.2. A medição terá como unidade o metro linear (m) de serviço executado, medido "in 

loco", estabelecido e aprovado pela Fiscalização. 

 

2.5.6. DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO SIMPLES 

2.5.6.1. O serviço será pago por m³ (metro cúbico) de demolição executada, 

considerando-se o volume efetivo dos elementos demolidos, apropriado com base nas 

dimensões das peças íntegras. 

 

2.5.6.2. O custo unitário remunera a demolição de elementos de fundação executados 

com o material especificado, inclusive os serviços de escavação que se fizerem 

necessários. 
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2.5.7. REMOÇÃO DE ENTULHO ALÉM DO PRIMEIRO KM 

2.5.7.1. O custo unitário remunera a remoção de entulho, considerando-se como distância 

de transporte, a distância média entre os percursos de ida e volta, com trajetos aprovados 

pela Fiscalização. 

 

2.5.8. GUIA PRÉ-MOLDADA RETA TIPO PMSP 100, FCK 25 MPA 

2.5.8.1. Será medido pelo comprimento, aferido na projeção horizontal do 

desenvolvimento, de guias instaladas (m). 

 

2.5.8.2. O item remunera o fornecimento, posto obra, de equipamentos, materiais e a 

mão-de-obra necessária para a instalação de guias, compreendendo os serviços: 

piqueteamento com intervalo de 5,00 m, em trechos retos, fornecimento de guias retas pré-

moldadas padrão Prefeitura Municipal de São Paulo, tipo PMSP 100, com fck de 25 MPa e 

concreto usinado com fck de 20 MPa, cimento e areia, inclusive perdas; carga, transporte 

até o local de aplicação, descarga; de posicionamento e assentamento das guias; 

lançamento do concreto para a fixação da guia (bolão); execução de argamassa de cimento 

e areia e o rejuntamento das guias; não remunera o fornecimento de lastro ou base para as 

guias, quando necessário. 

 

2.5.9. SARJETA OU SARJETÃO MOLDADO NO LOCAL, TIPO PMSP EM 

CONCRETO COM FCK 25 MPA 

2.5.9.1. Será medido pelo volume de sarjetas ou sarjetões executados, nas dimensões 

especificadas em projeto (m³). 

 
2.5.9.2. O item remunera o fornecimento, posto obra, de equipamentos, materiais e a 

mão-de-obra necessária para a execução de sarjeta ou sarjetão, compreendendo os 

serviços: fornecimento de concreto usinado com fck de 25 MPa, pedra britada nº2, inclusive 

perdas; carga, transporte até o local de aplicação, descarga; apiloamento da superfície; 

lançamento da pedra britada e regularização para a execução do lastro; fornecimento e 

instalação de formas: lançamento do concreto, execução de acabamento com argamassa 

de cimento e areia, conforme a seção e caimentos desejados. Remunera também os 

serviços de mobilização e desmobilização. Os produtos florestais e / ou subprodutos 

florestais utilizados deverão atender aos procedimentos de controle estabelecidos nos 

Decretos Estaduais 49.673/ 2005 e 49.674/ 2005. 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

51 

 

2.5.10. PASSEIO DE CONCRETO FCK= 15,0 MPA, INCLUSIVE PREPARO DE CAIXA 

E LASTRO DE BRITA 

2.5.10.1. O custo unitário inclui o fornecimento dos materiais, mão-de-obra e equipamentos 

para execução do passeio, inclusive a abertura da caixa para assentamento e a remoção do 

excedente, e a regularização com brita ou areia. 

 

2.5.10.2. O serviço será pago por metro cúbico (m³) de concreto lançado medido conforme 

projeto. 

 

2.5.11. IRRIGAÇÃO DE RUAS 

2.5.11.1. O custo unitário remunera o fornecimento de equipamento e mão de obra para a 

execução de lavagem de ruas. 

 

2.5.11.2. O serviço será pago por metro quadrado (m2) de área lavada. 

 

2.5.12. LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO DE VISITA 

2.5.12.1. O custo unitário remunera somente a instalação do tampão, bem como todos os 

materiais incorporados ou não, mão-de-obra e equipamentos de apoio para a instalação dos 

tampões, exclusive seu fornecimento. 

 

2.5.12.2. O serviço será pago por quantitativo (un) de tampão efetivamente instalado. 

 

3. DO RECEBIMENTO DE BENS E MATERIAIS.  

3.1. O recebimento dos bens e materiais será realizado pelos membros indicados pelas Portarias 

nº. 35.971/2020, em conformidade com o estabelecido no Decreto Municipal nº 10.728 de 

24/01/2014; 

 

3.2. A atestação do objeto contratado, somente ocorrerá se não houver a constatação de qualquer 

irregularidade. Em havendo irregularidades ou caso os bens e materiais estejam fora dos padrões 

determinados, à contratante solicitará a regularização no prazo de 48 (quarenta e oito) horas. O 

atraso na regularização acarretará as penalidades previstas no Edital. 

 

4. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA/DETENTORA 

4.1. Manter-se, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

 

4.2. Compromete-se realizar os serviços na forma de sua apresentação na proposta, 

comprovando a marca, validade, procedência e demais características dos produtos, os quais 

serão conferidos pela Contratante;  
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4.3. Os serviços fornecidos serão inspecionados e conferidos e as irregularidades de qualquer 

natureza detectadas, após as aferições retro mencionadas, obrigam a Contratada, dentro do prazo 

de 03(três) dias úteis, a substituição do material não aprovado, correndo às suas expensas, 

eventuais despesas advindas da troca do produto.  

 

4.4. Substituir os materiais no local de entrega e no prazo ajustado, após notificação, o material 

recusado. 

 

4.5. Todas as despesas decorrentes de carga, descarga, seguros, transporte, tributos, 

embalagem, correrão por conta exclusiva da empresa Contratada. 

 

5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

5.1. Rejeitar os produtos/serviços que não atendam aos requisitos constantes das especificações 

constantes no Anexo I – Termo de Referência. 

5.2. Cumprir o prazo fixado para realização do pagamento. 

  

5.3. Fiscalizar o fornecimento dos produtos/prestação de serviços, zelando pelo fiel cumprimento 

do presente contrato, promovendo seu recebimento, conferindo a qualidade, especificação exigida 

dos mesmos, assim como os preços apresentados. 

 
6.  GESTOR DO CONTRATO 

6.1. O gestor da presente contratação será o responsável indicado pelo Secretário Municipal de 

Serviços Urbanos e, na sua ausência, o Secretário Municipal de Serviços Urbanos, nos termos do 

Decreto Municipal nº 11.093/2017 e da Lei de Licitações em seu artigo 67 e parágrafos, o qual 

será responsável pelo acompanhamento e fiscalização da execução do termo contratual objeto do 

presente certame, procedendo ao registro das ocorrências e adotando as providências 

necessárias ao fiel cumprimento do ajuste, bem como, responsabilizar-se á pela vigência, com o 

consequente controle dos prazos de início e término contratual, aditamentos e instauração de 

novo processo de licitação, caso seja deliberado pela continuidade dos serviços ou fornecimento. 

 

6.2. Compreenderá na fiscalização aludida no item anterior, a atestação e aprovação dos serviços 

prestados, de que os mesmos atendem as especificações e finalidades contratuais, de forma a ser 

concretizado o pagamento, nos termos do Decreto Municipal nº. 9.839, de 05 de janeiro de 2009 e 

Decreto nº 10.728 de 24/01/2014. 

 

6.3. O Gestor responderá administrativamente, civil e penalmente pelo cumprimento do 

contrato ou instrumento equivalente, quando verificado a não observância dos requisitos acima 

causando prejuízo à Administração ou comprometimento das atividades procedimentais. 
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ANEXO lA 

        

      PLANILHA DE QUANTIDADES E DEMONSTRATIVO DE CUSTOS     

Objeto:  RECAPEAMENTO DE VIAS - RUA DA FORTUNA, BAIRRO PROSPERIDADE E AVENIDA CONSELHEIRO ANTÔNIO PRADO, BAIRRO CENTRO  

ITEM TABELA CÓDIGO DESCRIÇÃO SERVIÇOS UNID. 
QUANT  PREÇO  

 TOTAL  
CONTRA.  Unitário  

1     
RECAPEAMENTO DE VIAS - RUA DA FORTUNA - BAIRRO PROSPERIDADE - NESTE MUNICÍPIO - 

OPERAÇÃO N.º 1072.151-23 - CONTRATO DE REPASSE  n.º 903500/2020/MDR/CAIXA  

1.1     SERVIÇOS PRELIMINARES       9.745,14 

1.1.1 SINAPI 4813 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO M² 24,00  293,78  7.050,72 

1.1.2 SIURB 101800 PROTEÇÃO PARA TERCEIROS COM TELA DE NYLON M² 258,00  3,89  1.003,62 

1.1.3 SIURB 10900 LEVANTAMENTO PLANIALTINMÉTRICO CADASTRAL M² 1.992,21  0,85  1.690,80 

1.2     PAVIMENTAÇÃO   
    283.803,55 

1.2.1 SIURB 56900 IRRIGAÇÃO DE RUAS M2 1.992,21 0,37 737,12 

1.2.2 SINAPI 96402 
EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO 
ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 

M2 1.992,21 2,70 5.378,97 

1.2.3 SIURB 50200 ARRANCAMENTO DE PARALELEPÍPEDO M2 179,25 15,62 2.799,89 
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1.2.4 SIURB 50400 DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA M2 179,25 19,86 3.559,85 

1.2.5 SIURB 88600 REMOÇÃO DE ENTULHO ALEM DO PRIMEIRO KM M3XKM 606,03 1,76 1.066,61 

1.2.6 SIURB 50100 
ARRANCAMENTO DE GUIAS, INCLUI CARGA NO 
CAMINHÃO 

M 358,50 9,11 3.265,94 

1.2.7 SIURB 84900 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES M3 17,93 172,52 3.093,28 

1.2.8 SIURB 88000 
CARGA E REMOÇÃO DE ENTULHO ATÉ A DISTÂNCIA 
MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KM 

M3 23,31 10,42 242,89 

1.2.9 SINAPI 95995 
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE 
CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - 
EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 

M3 99,61 1.408,52 140.302,68 

1.2.10 SIURB 54000 TRANSPORTE DE PARALELEPÍPEDOS M2XKM 4.660,50 0,54 2.516,67 

1.2.11 SIURB 58200 TRANSPORTE DE GUIAS MXKM 9.321,00 0,27 2.516,67 

1.2.12 SIURB 56700 TRANSPORTE DE PAVIMENTO ASFÁLTICO M2XKM 4.660,50 0,71 3.308,96 

1.2.13 SINAPI 101001 
CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 6 M³ (UNIDADE: T). AF_07/2020 

T 239,07 4,52 1.080,60 

1.2.14 SINAPI 93177 

TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM 
CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000 L EM 
RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS 
DE TRANSPORTE IGUAL OU INFERIOR A 100 KM. 
AF_02/2016 

TXKM 5.379,08 2,35 12.640,84 

1.2.15 SINAPI 94283 
EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, 
MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 
15 CM ALTURA. AF_06/2016 

M 358,50 67,33 24.137,81 
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1.2.16 SIURB 51403 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIAS TIPO 
PMSP 100, INCLUSIVE ENCOSTAMENTO DE TERRA - 
FCK=30,0MPA 

M 358,50 64,11 22.983,44 

1.2.17 SIURB 52300 BASE DE CONCRETO FCK=15,0MPA, PARA PAVIMENTO M3 17,93 450,02 8.068,86 

1.2.18 SIURB 51300 
BASE DE CONCRETO FCK=15,00MPA PARA GUIAS, 
SARJETAS OU SARJETÕES 

M3 8,96 474,15 4.248,38 

1.2.19 SIURB 60500 LASTRO DE BRITA E PÓ DE PEDRA M3 35,85 188,92 6.772,78 

1.2.20 SIURB 54200 
PASSEIO DE CONCRETO FCK=15,0MPA, INCLUSIVE 
PREPARO DE CAIXA E LASTRO DE BRITA 

M3 12,55 685,39 8.601,64 

1.2.21 SIURB 62100 
LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPÃO DE 
POÇO DE VISITA 

UN 2,00 166,52 333,04 

1.2.22 SIURB COMP. RAMPA DE ACESSIBILIDADE M 113,40 230,57 26.146,64 

1.3     FRESAGEM DE PAVIMENTO    
    24.364,73 

1.3.1. SIURB 90200 

FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO COM 
ESPESSURA ATÉ 3CM, EM VIAS ARTERIAIS, INCLUSIVE 
REMOÇÃO DO MATERIAL FRESADO ATÉ 10KM E 
VARRIÇÃO 

M2 1.992,21 12,23 24.364,73 

1.4     SINALIZAÇÃO   
    3.122,78 

1.4.1 SINAPI 102509 
PINTURA HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA 
A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE 
VIDRO 

M2 99,61 31,35 3.122,78 

      TOTAL ITEM 1       321.036,20 
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2 TABELA CÓDIGO 
RECAPEAMENTO DE VIAS: AVENIDA CONSELHEIRO ANTÔNIO PRADO, BAIRRO CENTRO - Operação 

n.º 1070.849/19 - Proposta MDR: 3602/2020 

2.1     SERVIÇOS PRELIMINARES   
    15.780,18 

2.1.1 SINAPI  4813 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO M² 24,00 293,78 7.050,78 

2.1.2 SIURB 10.18.00 PROTEÇÃO PARA TERCEIROS COM TELA DE NYLON M² 721,98 3,89 2.808,50 

2.1.3 SIURB  01.09.00 LEVANTAMENTO PLANIALTINMÉTRICO CADASTRAL M² 6.965,76 0,85 5.920,90 

2.2     PAVIMENTAÇÃO 486.058,91 

2.2.1 SIURB  05.69.00 IRRIGAÇÃO DE RUAS M² 6.965,76 0,37 2.577,33 

2.2.2 SINAPI 96402 PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C M² 6.965,76 2,32 16.160,56 

2.2.3 SINAPI  95995 
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO 
BETUMINOSO USINADO A QUENTE(CBUQ), CAP 50/70, 
EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE 

m³ 348,29 1199,23 417.679,82 

2.2.4 SINAPI  101001 
CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 6 M³ (UNIDADE: T). AF_07/2020 

T 835,89 4,52 3.778,22 
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2.2.5 SINAPI 93177 

TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO, COM 
CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000L EM RODOVIA 
PAVIMENTADA PARA DESTÂNCIAS MÉDIAS DE 
TRANSPORTE IGUAL OU INFERIOR A 100KM - AF 
02/2016 

Ton.xKm 18.807,56 2,35 44.197,77 

2.2.6 SIURB 06.21.00 
LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPÃO DE 
POÇO DE VISITA 

UND 10,00 166,52 1.665,20 

2.3     FRESAGEM 85.191,22 

2.3.1 SIURB 09.02.00 

FRESAGEM DE PAVIMENTIO ASFÁLTICO COM 
ESPESSURA ATÉ 3 CM, EM VIAS ARTERIAIS, 
INCLUSIVE REMOÇÃO DO MATERIAL FRESADO ATÉ 
10KM E VARRIÇÃO 

M² 6.965,76 12,23 85.191,22 

      TOTAL ITEM 2       587.030,31 

          

      TOTA GERAL       908.066,51 

                

 Obs:    Planilha Oficial Siurb data janeiro 2021        

   Planilha Oficial SINAPI SP  data MAIO 2021        

   BDI - 30,57%       
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ANEXO lB - MEMORIAL DE CÁLCULO 

                 
OBJETO:    RECAPEAMENTO DE VIAS - AVENIDA CONSELHEIRO ANTONIO PRADO         
       BAIRRO CENTRO - NESTE MUNICÍPIO         
                 

         

ITEM DESCRIÇÃO              

         
1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES              

           
1.1.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO         

       24,00 m²  
           

1.1.2 PROTEÇÃO PARA TERCEIROS COM TELA DE NYLON         
           
  ENTRE AS ESTACAS 0 a 1+6,93 (par) 26,93 x 1,20 = 32,32 m²  
  ENTRE AS ESTACAS 0 a 1+6,93 (IMPAR) 26,93 x 1,20 = 32,32 m²  
  ENTRE AS ESTACAS 1+6,93 a 25 473,07 x 1,20 = 567,68 m²  
  ENTRE AS ESTACAS 25 a 25+14,72 14,72 x 1,20 = 17,66 m²  
  ENTRE AS ESTACAS 25 a 28 60,00 x 1,20 = 72,00 m²  
       721,98 m²  
           

1.1.3 LEVANTAMENTO PLANIALTINMÉTRICO CADASTRAL         
   

        
  ENTRE AS ESTACAS 0 a 1+6,93 (par) 26,93 x 6,35 = 170,88 m² 6,35 

  ENTRE AS ESTACAS 0 a 1+6,93 (IMPAR) 26,93 x 6,35 = 171,01 m² 6,35 

  ENTRE AS ESTACAS 1+6,93 a 25 473,07 x 13,13 = 6.211,41 m² 14,1 

  ENTRE AS ESTACAS 25 a 25+14,72 14,72 x 5,52 = 81,25 m² 6 

  ENTRE AS ESTACAS 25 a 28 60,00 x 5,52 = 331,20 m² 6 

            6.965,76 m²  
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1.2 PAVIMENTAÇÃO              
           

1.2.1 IRRIGAÇÃO DE RUAS         
           
  ENTRE AS ESTACAS 0 a 1+6,93 (par) 26,93 x 6,35 = 170,88 m²  
  ENTRE AS ESTACAS 0 a 1+6,93 (IMPAR) 26,93 x 6,35 = 171,01 m²  
  ENTRE AS ESTACAS 1+6,93 a 25 473,07 x 13,13 = 6.211,41 m²  
  ENTRE AS ESTACAS 25 a 25+14,72 14,72 x 5,52 = 81,25 m²  
  ENTRE AS ESTACAS 25 a 28 60,00 x 5,52 = 331,20 m²  
       6.965,76 m²  
           

1.2.2 PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C         
           
  ENTRE AS ESTACAS 0 a 1+6,93 (par) 26,93 x 6,35 = 170,88 m²  
  ENTRE AS ESTACAS 0 a 1+6,93 (IMPAR) 26,93 x 6,35 = 171,01 m²  
  ENTRE AS ESTACAS 1+6,93 a 25 473,07 x 13,13 = 6.211,41 m²  
  ENTRE AS ESTACAS 25 a 25+14,72 14,72 x 5,52 = 81,25 m²  
  ENTRE AS ESTACAS 25 a 28 60,00 x 5,52 = 331,20 m²  
       6.965,76 m²  
           
           

1.2.3 
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO BETUMINOSO 
USINADO A QUENTE(CBUQ), CAP 50/70, EXCLUSIVE CARGA 
E TRANSPORTE         

           
  ENTRE AS ESTACAS 0 a 1+6,93 (par) 26,93 x 6,35 = 170,88 m²  
  ENTRE AS ESTACAS 0 a 1+6,93 (IMPAR) 26,93 x 6,35 = 171,01 m²  
  ENTRE AS ESTACAS 1+6,93 a 25 473,07 x 13,13 = 6.211,41 m²  
  ENTRE AS ESTACAS 25 a 25+14,72 14,72 x 5,52 = 81,25 m²  
  ENTRE AS ESTACAS 25 a 28 60,00 x 5,52 = 331,20 m²  
       6.965,76 m²  
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   6.965,76 x 0,05 = 348,29 m³  
           
           

1.2.4 

CARGA DE MISTURA ASFALTICA, EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 18M³         

           
  ENTRE AS ESTACAS 0 a 1+6,93 (par) 26,93 x 6,35 = 170,88 m²  
  ENTRE AS ESTACAS 0 a 1+6,93 (IMPAR) 26,93 x 6,35 = 171,01 m²  
  ENTRE AS ESTACAS 1+6,93 a 25 473,07 x 13,13 = 6.211,41 m²  
  ENTRE AS ESTACAS 25 a 25+14,72 14,72 x 5,52 = 81,25 m²  
  ENTRE AS ESTACAS 25 a 28 60,00 x 5,52 = 331,20 m²  
       6.965,76 m²  
           
   6.965,76 x 0,05 = 348,29 m³  
           
   348,29 x 2,40 = 835,89 T  
           
           

1.2.5 

TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO, COM CAMINHÃO 
COM CAPACIDADE DE 20000L EM RODOVIA PAVIMENTADA 
PARA DESTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE IGUAL OU 
INFERIOR A 100KM - AF 02/2016 

        
           
           
   835,89 x 22,50 = 18.807,56 TxKM  
           
           
           

1.2.6 
LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPÃO DE 
POÇO DE VISITA         

       10,00 UND  
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1.3 FRESAGEM              

           

1.3.1 
FRESAGEM DE PAVIMENTIO ASFÁLTICO COM ESPESSURA 
ATÉ 3 CM, EM VIAS ARTERIAIS, INCLUSIVE REMOÇÃO DO 
MATERIAL FRESADO ATÉ 10KM E VARRIÇÃO         

           
  ENTRE AS ESTACAS 0 a 1+6,93 (par) 26,93 x 6,35 = 170,88 m²  
  ENTRE AS ESTACAS 0 a 1+6,93 (IMPAR) 26,93 x 6,35 = 171,01 m²  
  ENTRE AS ESTACAS 1+6,93 a 25 473,07 x 13,13 = 6.211,41 m²  
  ENTRE AS ESTACAS 25 a 25+14,72 14,72 x 5,52 = 81,25 m²  
  ENTRE AS ESTACAS 25 a 28 60,00 x 5,52 = 331,20 m²  
       6.965,76 m²  
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ANEXO IC – LOCAIS DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 
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ANEXO ID 

DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE 
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ANEXO ll - PROPOSTA COMERCIAL 

PROCESSO 4050/2021 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 75/2021 

Nome da Empresa: 

Endereço eletrônico: 

Endereço: Nº. Bairro: 

Cidade: Estado: CEP: 

CNPJ Nº: Fone/fax: Inscrição Estadual: 

Dados para pagamento: 

Banco: ________ - nº ___ / Agência: ________/Conta Corrente: ____ 

Dados do Responsável que Assinará o Contrato: 

Nome:                                                        Cargo:                                           Estado Civil:                        

RG nº                                                                 CPFnº                                           Data de Nascimento: __/__/____ 

Endereço completo: 

E-mail corporativo:                                                                 E-mail pessoal:  

Telefone Coml:                                            Telefone Resid.:                            Celular 

Pregão nº: 75/2021 Data Abertura: 08/10/2021 Horário: 09:00 

 

 

ITEM 
CÓDIGO 

BEC 
MATERIAL 

 

VALOR TOTAL GLOBAL 

01 263451 
SERVICO TERCEIRIZADO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIA PUBLICA - 

RECAPEAMENTO DA MALHA VIARIA. 
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ITEM TABELA CÓDIGO DESCRIÇÃO SERVIÇOS UNID. 
QUANT  PREÇO  

 TOTAL  
CONTRA.  Unitário  

1     
RECAPEAMENTO DE VIAS - RUA DA FORTUNA - BAIRRO PROSPERIDADE - NESTE MUNICÍPIO - OPERAÇÃO N.º 

1072.151-23 - CONTRATO DE REPASSE  n.º 903500/2020/MDR/CAIXA  

1.1     SERVIÇOS PRELIMINARES         

1.1.1     PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO M² 24,00 
    

1.1.2     PROTEÇÃO PARA TERCEIROS COM TELA DE NYLON M² 258,00   
  

1.1.3     LEVANTAMENTO PLANIALTINMÉTRICO CADASTRAL M² 1.992,21   
  

1.2     PAVIMENTAÇÃO   
      

1.2.1     IRRIGAÇÃO DE RUAS M2 1.992,21     

1.2.2     
EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA 
RR-2C. AF_11/2019 

M2 1.992,21     

1.2.3     ARRANCAMENTO DE PARALELEPÍPEDO M2 179,25     

1.2.4     DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA M2 179,25     

1.2.5     REMOÇÃO DE ENTULHO ALEM DO PRIMEIRO KM M3XKM 606,03     

1.2.6     ARRANCAMENTO DE GUIAS, INCLUI CARGA NO CAMINHÃO M 358,50     

1.2.7     DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES M3 17,93     
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1.2.8     
CARGA E REMOÇÃO DE ENTULHO ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 
IDA E VOLTA DE 1KM 

M3 23,31     

1.2.9     
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO 
ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E 
TRANSPORTE. AF_11/2019 

M3 99,61     

1.2.10     TRANSPORTE DE PARALELEPÍPEDOS M2XKM 4.660,50     

1.2.11     TRANSPORTE DE GUIAS MXKM 9.321,00     

1.2.12     TRANSPORTE DE PAVIMENTO ASFÁLTICO M2XKM 4.660,50     

1.2.13     
CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 
M³ (UNIDADE: T). AF_07/2020 

T 239,07     

1.2.14     

TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM 
CAPACIDADE DE 20000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA 
DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE IGUAL OU INFERIOR A 100 
KM. AF_02/2016 

TXKM 5.379,08     

1.2.15     
EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN 
LOCO  EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 15 CM ALTURA. 
AF_06/2016 

M 358,50     

1.2.16     
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIAS TIPO PMSP 100, 
INCLUSIVE ENCOSTAMENTO DE TERRA - FCK=30,0MPA 

M 358,50     

1.2.17     BASE DE CONCRETO FCK=15,0MPA, PARA PAVIMENTO M3 17,93     

1.2.18     
BASE DE CONCRETO FCK=15,00MPA PARA GUIAS, SARJETAS OU 
SARJETÕES 

M3 8,96     

1.2.19     LASTRO DE BRITA E PÓ DE PEDRA M3 17,93     
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1.2.20     
PASSEIO DE CONCRETO FCK=15,0MPA, INCLUSIVE PREPARO DE 
CAIXA E LASTRO DE BRITA 

M3 12,55     

1.2.21     
LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO DE 
VISITA 

UN 2,00     

1.2.22     RAMPA DE ACESSIBILIDADE M 113,40     

1.3     FRESAGEM DE PAVIMENTO    
      

1.3.1.     
FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO COM ESPESSURA ATÉ 
3CM, EM VIAS ARTERIAIS, INCLUSIVE REMOÇÃO DO MATERIAL 
FRESADO ATÉ 10KM E VARRIÇÃO 

M2 1.992,21     

1.4     SINALIZAÇÃO   
      

1.4.1     
SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A 
BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO 

M2 99,61     

      TOTAL ITEM 1         

2 TABELA CÓDIGO 
RECAPEAMENTO DE VIAS: AVENIDA CONSELHEIRO ANTÔNIO 
PRADO, BAIRRO CENTRO - Operação n.º 1070.849/19 - Proposta 

MDR: 3602/2020 
        

2.1     SERVIÇOS PRELIMINARES   
      

2.1.1 SINAPI  4813 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO M² 24,00     
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2.1.2 SIURB 10.18.00 PROTEÇÃO PARA TERCEIROS COM TELA DE NYLON M² 721,98     

2.1.3 SIURB  01.09.00 LEVANTAMENTO PLANIALTINMÉTRICO CADASTRAL M² 6.965,76     

2.2     PAVIMENTAÇÃO         

2.2.1 SIURB  05.69.00 IRRIGAÇÃO DE RUAS M² 6.965,76     

2.2.2 SINAPI 96402 PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C M² 6.965,76     

2.2.3 SINAPI  95995 
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO BETUMINOSO 
USINADO A QUENTE(CBUQ), CAP 50/70, EXCLUSIVE CARGA E 
TRANSPORTE 

m³ 348,29     

2.2.4 SINAPI  72846 
CARGA DE MISTURA ASFALTICA, EM CAMINHÃO BASCULANTE 
18M³ 

Ton. 835,89     

2.2.5 SINAPI 93177 

TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO, COM CAMINHÃO COM 
CAPACIDADE DE 20000L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA 
DESTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE IGUAL OU INFERIOR A 
100KM - AF 02/2016 

Ton.xKm 18.807,56     

2.2.6 SIURB 09.02.00 
LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO DE 
VISITA 

UND 10,00     

2.3     FRESAGEM       0,00 
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2.3.1 SIURB 09.02.00 
FRESAGEM DE PAVIMENTIO ASFÁLTICO COM ESPESSURA ATÉ 3 
CM, EM VIAS ARTERIAIS, INCLUSIVE REMOÇÃO DO MATERIAL 
FRESADO ATÉ 10KM E VARRIÇÃO 

M² 6.965,76     

      TOTAL ITEM 2         

          

      TOTAL GERAL         

 

Prazo de validade da proposta de no mínimo 60 (sessenta) dias. 

 

Prazo para início da realização dos serviços: 10 dias úteis após a emissão da Ordem de Início dos Serviços. 

 

Declaramos que estamos cientes e aceitamos todas as exigências, normas e prazos estabelecidos neste edital e nos seus Anexos, e que os 

produtos ofertados atendem às especificações contidas no Termo de Referência - Anexo I. 

 

Local.............................., de................ de..................................de 2021. 

 

 

Assinatura e carimbo da empresa
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PROCESSO Nº. 4050/2021 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 75/2021  

 

ANEXO III - MODELOS DE DECLARAÇÕES 

 

 

ANEXO III.1 

MODELO A QUE SE REFERE O ITEM 4.1.5.1. DO EDITAL 

(em papel timbrado da licitante) 

 

 

Nome completo: _____________________________________________________________ 

 

RG nº: ____________________________               CPF nº:___________________________ 

 

 

 

DECLARO, sob as penas da Lei, que o licitante ________________________ (nome 

empresarial), interessado em participar do Pregão Eletrônico nº ___/___, Processo n° ___/___:  

 

a) está em situação regular perante o Ministério do Trabalho no que se refere a observância do 

disposto no inciso XXXIII do artigo 7.º da Constituição Federal;  

b) não possui impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração; 

 

 

(Local e data). 

 

 

_______________________________ 

(Nome/assinatura do representante legal) 
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ANEXO III.2 

 

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA E ATUAÇÃO 

CONFORME AO MARCO LEGAL ANTICORRUPÇÃO 

(em papel timbrado da licitante) 

 

Eu, ___________________________________, portador do RG nº _____________ e do CPF nº 

_____________, representante legal do licitante ________________________ (nome 

empresarial), interessado em participar do Pregão Eletrônico nº ___/___, Processo n° ___/___, 

DECLARO, sob as penas da Lei, especialmente o artigo 299 do Código Penal Brasileiro, que: 

 

a) a proposta apresentada foi elaborada de maneira independente e o seu conteúdo não foi, 

no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado ou discutido com qualquer outro 

licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório; 

b) a intenção de apresentar a proposta não foi informada ou discutida com qualquer outro 

licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório; 

c) o licitante não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de 

qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento 

licitatório; 

d) o conteúdo da proposta apresentada não será, no todo ou em parte, direta ou 

indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro licitante ou interessado, em 

potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório antes da adjudicação do objeto; 

e) o conteúdo da proposta apresentada não foi, no todo ou em parte, informado, discutido ou 

recebido de qualquer integrante relacionado, direta ou indiretamente, ao órgão licitante antes 

da abertura oficial das propostas; e  

f) o representante legal do licitante está plenamente ciente do teor e da extensão desta 

declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la. 

 

 

DECLARO, ainda, que a pessoa jurídica que represento conduz seus negócios de forma a coibir 

fraudes, corrupção e a prática de quaisquer outros atos lesivos à Administração Pública, nacional 

ou estrangeira, em atendimento à Lei Federal nº 12.846/ 2013, tais como:   

 

I – prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente público, ou 

a terceira pessoa a ele relacionada;  

II – comprovadamente, financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo subvencionar a 

prática dos atos ilícitos previstos em Lei;  
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III – comprovadamente, utilizar-se de interposta pessoa física ou jurídica para ocultar ou 

dissimular seus reais interesses ou a identidade dos beneficiários dos atos praticados;  

IV – no tocante a licitações e contratos:  

a)  frustrar  ou  fraudar,  mediante  ajuste,  combinação  ou  qualquer  outro  expediente,  

o  caráter  competitivo  de procedimento licitatório público;  

b) impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento licitatório 

público;  

c) afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de vantagem 

de qualquer tipo;  

d) fraudar licitação pública ou contrato dela decorrente;  

e) criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para participar de licitação 

pública ou celebrar contrato administrativo;  

f)  obter  vantagem  ou  benefício  indevido,  de  modo  fraudulento,  de  modificações  ou  

prorrogações  de  contratos  

celebrados com a administração pública, sem autorização em lei, no ato convocatório da 

licitação pública ou nos  

respectivos instrumentos contratuais; ou  

g) manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos celebrados com 

a administração pública;  

V – dificultar atividade de investigação ou fiscalização de órgãos, entidades ou agentes 

públicos, ou intervir em sua atuação, inclusive no âmbito das agências reguladoras e dos 

órgãos de fiscalização do sistema financeiro nacional. 

 

(Local e data). 

_______________________________ 

(Nome/assinatura do representante legal)
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ANEXO III.3 

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE 

PEQUENO PORTE 

(em papel timbrado da licitante) 

 

 

ATENÇÃO: ESTA DECLARAÇÃO DEVE SER APRESENTADA APENAS POR LICITANTES 

QUE SEJAM ME/EPP, NOS TERMOS DO ITEM 4.1.5.3. DO EDITAL. 

 

 

 

Eu, ___________________________________, portador do RG nº _____________ e do CPF nº 

_____________, representante legal do licitante ________________________ (nome 

empresarial), interessado em participar do Pregão Eletrônico nº ___/___, Processo n° ___/___, 

DECLARO, sob as penas da Lei, o seu enquadramento na condição de Microempresa ou 

Empresa de Pequeno Porte, nos critérios previstos no artigo 3º da Lei Complementar Federal n° 

123/2006, bem como sua não inclusão nas vedações previstas no mesmo diploma legal.  

 

 

(Local e data). 

 

 

 

_______________________________ 

(Nome/assinatura do representante legal) 
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ANEXO III.4 

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO COOPERATIVA QUE PREENCHA AS 

CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO ART. 34, DA LEI FEDERAL Nº 11.488/2007 

(em papel timbrado da licitante) 

 

 

 

ATENÇÃO: ESTA DECLARAÇÃO DEVE SER APRESENTADA APENAS POR LICITANTES 

QUE SEJAM COOPERATIVAS, NOS TERMOS DO ITEM 4.1.5.4. DO EDITAL. 

 

 

 

Eu, ___________________________________, portador do RG nº _____________ e do CPF nº 

_____________, representante legal do licitante ________________________ (nome 

empresarial), interessado em participar do Pregão Eletrônico nº ___/___, Processo n° ___/___, 

DECLARO, sob as penas da Lei, que: 

 

a) O Estatuto Social da cooperativa encontra-se adequado à Lei Federal nº 12.690/2012; 

b) A cooperativa aufere Receita Bruta até o limite definido no inciso II do caput do art. 3º da 

Lei Complementar Federal n° 123/2006, a ser comprovado mediante Demonstração do 

Resultado do Exercício ou documento equivalente; 

 

 

(Local e data). 

 

 

 

_______________________________ 

(Nome/assinatura do representante legal) 
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ANEXO IV 

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO 

 

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL 

Contratada:     

CONTRATO N° (DE ORIGEM):                                   PROCESSO Nº  

OBJETO:  

 

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados: 

1. Estamos CIENTES de que: 

a) O ajuste acima referido estará sujeito a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de 

São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico; 

b) Poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de 

interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, 

conforme dados abaixo indicados, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do 

TCESP; 

c) Além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser 

tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do 

Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 

da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos 

prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil; 

d) As informações pessoais dos responsáveis pela contratante estão cadastradas no módulo 

eletrônico do “Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP”, nos termos previstos no Artigo 2º das Instruções 

nº01/2020, conforme “Declaração(ões) de Atualização Cadastral” anexa (s); 

e)  É de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados. 

 

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para: 

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação; 

b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito 

de defesa, interpor recursos e o que mais couber. 

 

AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO PÚBLICO CONTRATANTE 

Nome:  

Cargo:   

CPF:  

Assinatura:______________________________ 

 

RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE: 

Pelo contratante: 

Nome:  

Cargo:   

CPF:  

Assinatura:______________________________ 

 

Pela contratada: 

Nome:   

Cargo:  
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CPF:  

Assinatura: ______________________________ 

 

ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE: 

Nome:  
Cargo:   
CPF:  

Assinatura:______________________________ 

 

TESTEMUNHAS: 

(1) 

NOME: ____________________________________________________________ 

CPF: _____________________________________________________________ 

Assinatura: ______________________________ 

 

(2) 

NOME: ____________________________________________________________ 

CPF: _____________________________________________________________ 

Assinatura: ______________________________ 

 

 

 

 
 

São Caetano do Sul, ____ de _______________ de 2021. 
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ANEXO V 

MINUTA DO CONTRATO 

 

 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 

PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RECAPEAMENTO 

DE VIAS (RUA DA FORTUNA, BAIRRO 

PROSPERIDADE E AVENIDA CONSELHEIRO 

ANTÔNIO PRADO, BAIRRO CENTRO), NO MUNICÍPIO 

DE SÃO CAETANO DO SUL, QUE ENTRE SI FAZEM A 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO 

SUL E A EMPRESA _________________, 

REFERENTE, ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO 

Nº. 75/2021. 

 

Aos ____ dias do mês de ____, do ano de 2021 (dois mil e vinte e 

um), nesta cidade de São Caetano do Sul, no Gabinete do Senhor Prefeito, situado na Rua 

Eduardo Prado nº. 201, Bairro Cerâmica, Cidade de São Caetano do Sul, Estado de São Paulo, 

compareceram as partes entre si justas e pactuadas, a saber: de um lado a PREFEITURA 

MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no 

CNPJ/MF sob o nº. 59.307.595/0001-75, neste ato representada por seu Secretário Municipal de 

Serviços Urbanos, brasileiro(a), portador(a) da Cédula de Identidade RG nº _________, inscrita 

no CPF/MF sob o nº ______, doravante denominado simplesmente “Contratante”, e, de outro 

lado, a empresa ____, com sede na ____, nº. ____, Bairro ____, Cidade ____, Estado ____, 

inscrita no CNPJ/MF sob o nº. ____, Inscrição Estadual nº. ____, neste ato representada por ____, 

portador da Cédula de Identidade RG nº. ____, inscrito no CPF/MF nº. ____, residente e 

domiciliado na ____, doravante denominada simplesmente “Contratada”, as quais, na presença 

das testemunhas adiante nomeadas e assinadas, resolvem firmar o presente contrato, mediante 

as cláusulas e condições que mutuamente aceitam e outorgam, que seguem: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO E DO VALOR 

1.1. RECAPEAMENTO DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE SÃO CAETANO DO SUL 

conforme especificações técnicas e valores descritas abaixo: 
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ITEM 
CÓDIGO 

BEC 
MATERIAL 

 

VALOR TOTAL GLOBAL 

01 263451 
SERVICO TERCEIRIZADO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIA PUBLICA - 

RECAPEAMENTO DA MALHA VIARIA. 

 

 

ITEM TABELA CÓDIGO DESCRIÇÃO SERVIÇOS UNID. 
QUANT  PREÇO  

 TOTAL  
CONTRA.  Unitário  

1     
RECAPEAMENTO DE VIAS - RUA DA FORTUNA - BAIRRO PROSPERIDADE - NESTE MUNICÍPIO - OPERAÇÃO N.º 

1072.151-23 - CONTRATO DE REPASSE  n.º 903500/2020/MDR/CAIXA  

1.1     SERVIÇOS PRELIMINARES         

1.1.1     PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO M² 24,00 
    

1.1.2     PROTEÇÃO PARA TERCEIROS COM TELA DE NYLON M² 258,00   
  

1.1.3     LEVANTAMENTO PLANIALTINMÉTRICO CADASTRAL M² 1.992,21   
  

1.2     PAVIMENTAÇÃO   
      

1.2.1     IRRIGAÇÃO DE RUAS M2 1.992,21     

1.2.2     
EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA 
RR-2C. AF_11/2019 

M2 1.992,21     

1.2.3     ARRANCAMENTO DE PARALELEPÍPEDO M2 179,25     
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1.2.4     DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA M2 179,25     

1.2.5     REMOÇÃO DE ENTULHO ALEM DO PRIMEIRO KM M3XKM 606,03     

1.2.6     ARRANCAMENTO DE GUIAS, INCLUI CARGA NO CAMINHÃO M 358,50     

1.2.7     DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES M3 17,93     

1.2.8     
CARGA E REMOÇÃO DE ENTULHO ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 
IDA E VOLTA DE 1KM 

M3 23,31     

1.2.9     
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO 
ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E 
TRANSPORTE. AF_11/2019 

M3 99,61     

1.2.10     TRANSPORTE DE PARALELEPÍPEDOS M2XKM 4.660,50     

1.2.11     TRANSPORTE DE GUIAS MXKM 9.321,00     

1.2.12     TRANSPORTE DE PAVIMENTO ASFÁLTICO M2XKM 4.660,50     

1.2.13     
CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 
M³ (UNIDADE: T). AF_07/2020 

T 239,07     

1.2.14     

TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM 
CAPACIDADE DE 20000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA 
DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE IGUAL OU INFERIOR A 100 
KM. AF_02/2016 

TXKM 5.379,08     

1.2.15     
EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN 
LOCO  EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 15 CM ALTURA. 
AF_06/2016 

M 358,50     
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1.2.16     
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIAS TIPO PMSP 100, 
INCLUSIVE ENCOSTAMENTO DE TERRA - FCK=30,0MPA 

M 358,50     

1.2.17     BASE DE CONCRETO FCK=15,0MPA, PARA PAVIMENTO M3 17,93     

1.2.18     
BASE DE CONCRETO FCK=15,00MPA PARA GUIAS, SARJETAS OU 
SARJETÕES 

M3 8,96     

1.2.19     LASTRO DE BRITA E PÓ DE PEDRA M3 17,93     

1.2.20     
PASSEIO DE CONCRETO FCK=15,0MPA, INCLUSIVE PREPARO DE 
CAIXA E LASTRO DE BRITA 

M3 12,55     

1.2.21     
LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO DE 
VISITA 

UN 2,00     

1.2.22     RAMPA DE ACESSIBILIDADE M 113,40     

1.3     FRESAGEM DE PAVIMENTO    
      

1.3.1.     
FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO COM ESPESSURA ATÉ 
3CM, EM VIAS ARTERIAIS, INCLUSIVE REMOÇÃO DO MATERIAL 
FRESADO ATÉ 10KM E VARRIÇÃO 

M2 1.992,21     

1.4     SINALIZAÇÃO   
      

1.4.1     
SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A 
BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO 

M2 99,61     

      TOTAL ITEM 1         
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2 TABELA CÓDIGO 
RECAPEAMENTO DE VIAS: AVENIDA CONSELHEIRO ANTÔNIO 
PRADO, BAIRRO CENTRO - Operação n.º 1070.849/19 - Proposta 

MDR: 3602/2020 
        

2.1     SERVIÇOS PRELIMINARES   
      

2.1.1 SINAPI  4813 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO M² 24,00     

2.1.2 SIURB 10.18.00 PROTEÇÃO PARA TERCEIROS COM TELA DE NYLON M² 721,98     

2.1.3 SIURB  01.09.00 LEVANTAMENTO PLANIALTINMÉTRICO CADASTRAL M² 6.965,76     

2.2     PAVIMENTAÇÃO         

2.2.1 SIURB  05.69.00 IRRIGAÇÃO DE RUAS M² 6.965,76     

2.2.2 SINAPI 96402 PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C M² 6.965,76     

2.2.3 SINAPI  95995 
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO BETUMINOSO 
USINADO A QUENTE(CBUQ), CAP 50/70, EXCLUSIVE CARGA E 
TRANSPORTE 

m³ 348,29     

2.2.4 SINAPI  72846 
CARGA DE MISTURA ASFALTICA, EM CAMINHÃO BASCULANTE 
18M³ 

Ton. 835,89     
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2.2.5 SINAPI 93177 

TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO, COM CAMINHÃO COM 
CAPACIDADE DE 20000L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA 
DESTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE IGUAL OU INFERIOR A 
100KM - AF 02/2016 

Ton.xKm 18.807,56     

2.2.6 SIURB 09.02.00 
LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO DE 
VISITA 

UND 10,00     

2.3     FRESAGEM       0,00 

2.3.1 SIURB 09.02.00 
FRESAGEM DE PAVIMENTIO ASFÁLTICO COM ESPESSURA ATÉ 3 
CM, EM VIAS ARTERIAIS, INCLUSIVE REMOÇÃO DO MATERIAL 
FRESADO ATÉ 10KM E VARRIÇÃO 

M² 6.965,76     

      TOTAL ITEM 2         

          

      TOTAL GERAL         
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CLÁUSULA SEGUNDA – DAS CONDIÇÕES DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

2.1. A ordem de início dos serviços será encaminhada por quaisquer meios de comunicação que 

possibilitem a comprovação do respectivo recebimento por parte da Contratada, inclusive fac-

símile e correio eletrônico. 

 

2.2. Os serviços deverão ser prestados de acordo com as especificações constantes do edital, na 

forma prevista na proposta naquilo que não o contrariar, dentro dos prazos estabelecidos. 

 

2.2.1. Qualquer alteração de local de prestação dos serviços será previamente informada à 

Contratada, no momento da solicitação. 

 

2.3. PAVIMENTAÇÃO 

2.3.1. PROTEÇÃO PARA TERCEIROS COM TELA DE NYLON 

2.3.1.1.  O custo unitário remunera o fornecimento da mão de obra, os materiais e 

equipamentos, manuseio e colocação de tela plástica de proteção. 

 

2.3.1.2. O serviço será remunerado por metro quadrado (m2) de tela plástica colocada. 

 

2.3.2. FRESAGEM DE PAVIMENTO 

2.3.2.1. DEFINIÇÃO: Fresagem a frio consiste no corte ou desbaste de uma ou mais 

camadas do pavimento asfáltico por meio de processo mecânico a frio. É realizada através 

de cortes por movimento rotativo contínuo, seguido de elevação do material fresado para 

caçamba do caminhão basculante. 

 

2.3.2.1.1. A fresagem deve produzir uma superfície de textura aparentemente 

uniforme, sobre a qual o rolamento do tráfego seja suave. A superfície deve ser isenta de 

saliências diferenciadas, sulcos contínuos e outras imperfeições de construção, quando 

o pavimento permitir. 

 

2.3.2.1.2. A fresagem de pavimento tem como finalidade a remoção de pavimentos 

previamente à execução de novo revestimento asfáltico. É executada em áreas com 

ocorrência de remendos em mau estado, áreas adjacentes a panelas, rupturas plásticas 

e corrugações, áreas com grande concentração de trincas e outros defeitos. 

 

2.3.2.1.3. A fresagem do pavimento aplica-se também na remoção revestimento 

betuminoso existente sobre o tabuleiro de obras de arte especiais, em áreas de intensa 

deterioração, regularização de pavimento de encontros, e como melhoria de coeficiente 

de atrito nas pistas em locais de alto índice de derrapagem. 
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2.3.2.1.4. A fresagem do pavimento é também a etapa preliminar para a reciclagem 

de pavimentos asfálticos. 

 

2.3.2.1.5. No processo a frio a fresagem é executada sem qualquer pré-aquecimento. 

Os serviços descritos nesta especificação abrangem o corte, desbaste, carga, transporte e 

descarga dos resíduos resultantes da operação de fresagem. 

 

2.3.2.2. EQUIPAMENTOS 

2.3.2.2.1. Todos os equipamentos devem ser examinados antes do início da execução 

da obra e devem estar de acordo com esta especificação. 

 

2.3.2.2.2. Os equipamentos básicos necessários para execução dos serviços são: 

a) máquina fresadora com as seguintes características: 

- capacidade mecânica e dimensões que permitam a execução da fresagem de 

maneira uniforme, com dispositivos que permitam graduar corretamente a 

profundidade de corte; 

- possuir comando hidráulico que permita variações na espessura de fresagem, com 

uma largura mínima de 0,20 m até a largura de 3,80; 

- capacidade de nivelamento automático e precisão de corte que permitam o 

controle de conformação da inclinação transversal para satisfazer o projeto 

geométrico; 

- dispositivo que permita a remoção do material cortado simultaneamente à 

operação de fresagem, com a elevação do material removido na pista para a 

caçamba do caminhão basculante; 

- os dentes do tambor fresador devem ser cambiáveis e permitir que sejam 

extraídos e montados através de procedimentos simples e práticos, visando o 

controle de largura de corte. 

- dispositivo que permita a aspersão de água para controlar a emissão de poeira 

emitida na operação de fresagem. 

 

b) caminhões basculantes; 

c) vassouras mecânicas; 

d) compressores de ar; 

e) caminhão tanque de água; 

f) mini carregadeiras; 

g) retroescadeira de pneus; 

h) materiais de consumo: bits, jogos de dentes. 
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2.3.2.3. EXECUÇÃO 

2.3.2.3.1. A remoção do pavimento asfáltico deve ser executada através de fresagem 

mecânica a frio do pavimento, respeitando a espessura indicada no projeto e a área 

demarcada previamente. 

 

2.3.2.3.2. Quando o material da fresagem for destinado a reciclagem, previamente à 

fresagem deve ser retirado o excesso de sujeira e resíduos da superfície do pavimento, 

por meio de varrição mecânica. 

 

2.3.2.3.3. O material resultante da fresagem deve ser imediatamente elevado para 

carga no caminhão e transportado para o local em que for reaproveitado ou para o bota-

fora. Os locais de estocagem devem ser previstos no projeto ou em locais obtidos pela 

construtora e devidamente aprovados pela fiscalização. 

 

2.3.2.3.4. Na ocorrência de placas de material de revestimento devido à variação de 

espessura da camada de revestimento a ser removida, deve-se aumentar a 

profundidade da fresagem para eliminação desses resíduos. 

 

2.3.2.3.5. Durante a fresagem deve ser mantida a operação de jateamento de água, 

para resfriamento dos dentes da fresadora e controlar a emissão de poeira. 

 

2.3.2.3.6. Para limpeza da área fresada, devem ser utilizadas vassouras mecânicas 

que disponham de caixa para recebimento do material e jateamento de ar comprimido. 

 

2.3.2.4. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 

2.3.2.4.1. O custo unitário remunera todo equipamento e mão-de-obra necessários à 

execução dos serviços requeridos. 

2.3.2.4.2.  O serviço será pago por metro quadrado (m²) de fresagem, medida de 

acordo com o efetivamente executado. 

 

2.3.3. CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A 

QUENTE - CBUQ 

 

2.3.3.1. DEFINIÇÃO: Concreto asfáltico é uma mistura executada a quente, em usina 

apropriada, com características específicas. É composta de agregado graduado, cimento 

asfáltico modificados ou não por polímero, e se necessário, material de enchimento, fíler, e 

melhorador de adesividade, espalhada e compactada a quente. O concreto asfáltico pode 
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ser empregado como revestimento, camada de ligação, binder, regularização ou reforço 

estrutural do pavimento. 

 

2.3.3.1.1. MATERIAIS: Os materiais constituintes do concreto asfáltico são: agregado 

graúdo, agregado miúdo, material de enchimento, fíler, ligante asfáltico, e melhorador de 

adesividade, se necessário. 

Os materiais utilizados devem satisfazer às normas pertinentes e às especificações 

aprovadas pelo DER/SP. 

 

2.3.3.1.1.1. CIMENTO ASFÁLTICO: Podem ser empregados cimentos asfálticos 

modificados ou não por polímero: 

 

a) - CAP 30-45, CAP 50-70 e CAP 85-100, classificação por penetração, atendendo 

ao especificado no regulamento técnico ANP no 3/2005 de 11/07/2005 da Agência 

Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP; apresentada no anexo 

C, ou à especificação que estiver em vigor na época de sua utilização; 

 

b) - Cimentos asfálticos modificados por polímero tipo SBS, que deve atender o 

especificado no anexo D, ou a especificação que estiver em vigor na época de sua 

utilização. 

 

2.3.3.1.1.1.1. Todo o carregamento de cimento asfáltico que chegar à obra deve 

apresentar por parte do fabricante ou distribuidor o certificado de resultados de 

análise dos ensaios de caracterização exigidos pela especificação, correspondente à 

data de fabricação, ou ao dia de carregamento para transporte com destino ao 

canteiro de serviço, se o período entre os dois eventos ultrapassar 10 dias. 

 
2.3.3.1.1.1.2. Deve trazer também indicação clara da sua procedência, do tipo e 

quantidade do seu conteúdo e distância de transporte entre a refinaria e o canteiro de 

obra. 

 

2.3.3.1.1.2. AGREGADOS 

2.3.3.1.1.2.1. Agregado Graúdo 

 

I. Deve constituir-se por pedra britada ou seixo rolado britado, apresentando 

partículas sãs, limpas e duráveis, livres de torrões de argila e outras substâncias 

nocivas. Deve atender aos seguintes requisitos: 

 



 

 
 

 

 

 

 

93 

 

a) desgaste Los Angeles igual ou inferior a 50%, conforme NBR NM 51(1); 

 

b) admite-se excepcionalmente agregados com valores com índice de desgaste 

Los Angeles superior a 50% se: 

- Apresentarem comprovadamente desempenho satisfatório em utilização anterior; 

a degradação do agregado após a compactação Marshall, com ligante IDml, e 

sem ligante IDm, determinada conforme método DNER ME 401(2), deve apresentar 

valores IDml ≤ 5% e IDm≤ 8%. 

 

c) quando obtidos por britagem de pedregulhos, 90% em massa dos 

fragmentos retidos na peneira nº 4, de 4,8 mm, devem apresentar no mínimo uma 

face fragmentada pela britagem; 

 

d) índice de forma superior a 0,5 e partículas lamelares inferior a 10%, 

conforme NBR 6954(3); 

 

e) os agregados utilizados devem apresentar perdas inferiores a 12% 

quando submetidos à avaliação da durabilidade com sulfato de sódio, em cinco 

ciclos, conforme DNER ME 089(4). 

 

2.3.3.1.1.2.2. Agregado Miúdo 

 

I. Pode constituir-se por areia, pó de pedra ou mistura de ambos. Deve apresentar 

partículas individuais resistentes, livres de torrões de argila e outras substâncias 

nocivas. Deve ser atendido, ainda, o seguinte requisito: 

b) o equivalente de areia conforme NBR 12052(5) da mistura dos 

agregados miúdos, deve ser igual ou superior a 55%. 

 

2.3.3.1.1.2.3. Material de Enchimento – Fíler 

 

I. O material de enchimento deve ser de natureza mineral finamente dividido, tal 

como cimento Portland, cal extinta, pós calcários, cinzas volantes etc, conforme 

DNER EM 367(6). Na aplicação, o fíler deve estar seco e isento de grumos. A 

granulometria a ser atendida deve obedecer aos limites estabelecidos na Tabela 1. 
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Tabela 1 – Granulometria do Fíler 

Peneira de Malha Quadrada 

% em Massa, Passando 

ASTM Mn 

Nº 40 0,42 100 

Nº 80 0,18 95 – 100  

Nº 200 0,075 65 – 100  

 

2.3.3.1.1.2.4. Melhorador de Adesividade 

 

I. A adesividade do ligante asfáltico aos agregados é determinada conforme os 

métodos NBR 12583(7) e NBR 12584(8). Quando não houver boa adesividade deve-

se empregar aditivo melhorador de adesividade na quantidade fixada no projeto e 

repetir os ensaios. 

 

2.3.3.1.2. COMPOSIÇÃO DA MISTURA 

2.3.3.1.2.1. A faixa granulométrica a ser empregada deve ser selecionada em função 

da utilização prevista para o concreto asfáltico. Caso a mistura asfáltica seja utilizada 

como camada de rolamento, deve-se conferir especial atenção à seleção da 

granulometria de projeto, tendo em vista a obtenção de rugosidade que assegure 

adequadas condições de segurança ao tráfego. 

 

2.3.3.1.2.2. A composição da mistura deve satisfazer aos requisitos 

apresentados na Tabela 2. 

 

Tabela 2 

Peneira de 

Malha Quadrada 
Designação Tolerâncias 

 I II III IV  

ASTM mm % em Massa, Passando  

2” 50,0 100 -  - - - 

1 ½”  37,5 90 – 100 100 - - ±7% 

1” 25,0 75 – 100 90 – 100  - - ±7% 

¾” 19,0 60 – 90  80- 100  100 - ±7% 

½” 12,5 - - 90 – 100 - ±7% 
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3/8” 9,5 35 – 65 45 – 80 70 – 90  100 ±7% 

Nº 4 4,75 25 – 50  28 -60  44 – 72  80 – 100  ±5% 

Nº 10 2,0 20 – 40  20 -45  22 – 50  50 – 90    ±5% 

Nº 40 0,42 10 – 30  10 -32  8 – 26  20 – 50   ±5% 

Nº 80 0,18 5 – 20  8 – 20  4 – 16  7 – 28  ±3% 

Nº 200 0,075 1 – 8  3 – 8  2 – 10  3 – 10  ±2% 

Camadas 
Ligação 

(Binder) 

Ligação ou 

Rolamento 
Rolamento 

Reperfilagem 

(*) 
 

Variação do teor de 

ligante 
3,5 – 5,0  4,3 – 7,5  4,5 – 7,0  4,5 – 7,0   

Espessura máxima 

cm 
6,0 6,0 5,0 3,0   

 

* Reperfilagem: camada de regularização de deformações de pequena amplitude, sem função 

estrutural. 

 

2.3.3.1.2.3. O projeto da dosagem de mistura deve atender aos seguintes requisitos: 

 

a) o tamanho máximo do agregado da faixa adotada deve ser inferior a 2/3 da 

espessura da camada compactada; 

 

b) a fração retida entre duas peneiras consecutivas, excetuadas as duas de maior 

malha de cada faixa, não deve ser inferior a 4% do total; 

 

c) a faixa de trabalho, definida a partir da curva granulométrica de projeto, deve 

obedecer a tolerância indicada para cada peneira na Tabela 2, porém, respeitando os 

limites da faixa granulométrica adotada; 

 

d) o projeto da mistura pela dosagem Marshall deve ser refeito no mínimo a cada 6 

meses, e todas as vezes que ocorrer alteração de algum dos materiais constituintes 

da mistura, a energia de compactação determinada através do número de golpes 

deve ser definida em projeto. O número de golpes padrão é 75 golpes por face do 

corpo de prova, podendo ser especificadas outras energias; 

 

e) os parâmetros obtidos no ensaio Marshall para estabilidade, fluência, 

porcentagem de vazios e relação betume vazios devem atender aos limites 

apresentados na Tabela 3; 
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f) o teor ótimo de ligante do projeto de mistura asfáltica deve atender a todos os 

requisitos da Tabela 3; 

 

Tabela 3 – Requisitos para o Projeto Mistura Asfáltica 

Características 
Método de 

Ensaio 

Camadas de 

Rolamento 

 e Reperfilagem 

Camada de 

Ligação (Binder)  

Estabilidade mínima, kN  

(75 golpes no ensaio 

Marshall) 

NBR 12891(9) 8 8 

Fluência (mm) 

Fluência (0,01”) 
NBR 12891(9) 

2,0 a 4,0  

8 a 16 

2,0 a 4,0 

8 a 16 

% de Vazios   4 4 a 6 

Relação Betume Vazios – 

 RBV (%) 

 
65 a 80 65 a 75 

Vazios do agregado mineral 

– VAM (%) 

 
Ver Tabela 4 - 

Concentração crítica de fíler 

* 
ES P00/26 (10) <90% Cs <90% Cs 

Resistência a danos por 

umidade induzida, mínimo, 

% 

AASHTO T 

283 (12) 
70  

• a concentração crítica de fíler: valor da concentração máxima em volume de fíler 

admitida no sistema fíler-asfalto. 

 

g) recomenda-se que a relação fíler/asfalto em massa esteja compreendida entre 0,6 

a 1,2(13); 

 

h) as misturas asfálticas para camada de rolamento faixas II e III, os vazios do 

agregado mineral, VAM, devem atender aos valores mínimos definidos em função do 

tamanho nominal máximo do agregado, conforme Tabela 4; 

 
i) recomenda-se que o teor ótimo de ligante situe-se abaixo do teor de ligante 

correspondente ao VAM mínimo, da dosagem Marshall; 

 

j) as condições de vazios da mistura, na fase de dosagem podem ser verificadas por 

um dos procedimentos: 
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j.1) Procedimento A 

- determinação da densidade efetiva através da densidade máxima teórica pelo 

método Rice, conforme ASTM D 2041(14). 

 

j.2) Procedimento B 

- determinação da densidade efetiva através da média entre a densidade aparente e 

densidade real agregado. Admite-se a como densidade efetiva do agregado- (Dea) 

como sendo a média aritmética entre a D1 e D2; 

- as densidade aparente dos corpos de prova deve ser obtida através do método 

DNER ME 117(15). 

 

Dea = D1 = D2;    onde: 

D1 = ____100___             e       D2 = ___100______; 

         P1  +   P2    +    P3                      P1  +   P2    +    P3     

       Dsr1   Dsr2    Dsr3                        Dsap1   Dsr2     Dsr3 

 

Onde: 

P1 = porcentagem de agregado retido na peneira de abertura de 2,0 mm (%); 

P2 = porcentagem de agregado que passa na peneira de abertura de 2,0mm, e fica 

retido na peneira de abertura na peneira de abertura de 0,075mm (%); 

P3 = porcentagem de agregado que passa na peneira de abertura de 0,075mm (%); 

DSR1 = densidade real do agregado retido na peneira de abertura de 2,0mm; 

DSR2 = densidade real do agregado que passa na peneira de abertura de 2,0 mm, 

e fica retido na peneira de abertura de 0,075 mm; 

DSR3= densidade real do agregado que passa na peneira de abertura de 0,075 

mm; 

DSAp1= densidade aparente do agregado que fica retido na peneira de abertura de 

2,0 mm. 

 

Tabela 4 – Requisitos para Vazios do Agregado Mineral – VAM 

Tamanho Nominal Máximo do Agregado * 

 

ASTM Mn 

Nº 40 0,42 100 

Nº 80 0,18 95 – 100  

Nº 200 0,075 65 – 100  
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Tamanho Nominal VAM Mínimo (%) 

Máximo do 

Agregado* 

ASTM mm 

Teor de Vazios = 4,0% 

1 ½” 37,5 11 

1” 25,0 12 

¾” 19,0 13 

½” 12,5 14 

3/8” 9,5 15 

* tamanho nominal máximo do agregado é definido como o diâmetro da peneira imediatamente 

superior àquela que retém mais que 10% dos agregados. 

 

2.3.3.1.3. EQUIPAMENTOS 

2.3.3.1.3.1. Antes do início da execução dos serviços todo o equipamento deve ser 

examinado e aprovado pelo DER/SP. 

 

2.3.3.1.3.2. Os equipamentos básicos para execução dos serviços de concreto 

asfáltico são compostos das seguintes unidades: 

 

2.3.3.1.3.3. Depósito para Cimento Asfáltico 

I. Os depósitos para o cimento asfáltico devem ser capazes de aquecer o material 

conforme as exigências técnicas estabelecidas, atendendo aos seguintes requisitos: 

 

a) o aquecimento deve ser efetuado por meio de serpentinas a vapor, a óleo, 

a eletricidade ou outros meios, de modo a não haver contato direto de chamas 

com o depósito; esses dispositivos também devem evitar qualquer 

superaquecimento localizado, e ser capaz de aquecer o cimento asfáltico a 

temperaturas limitadas; 

 

b) o sistema de recirculação para o cimento asfáltico deve garantir a 

circulação desembaraçada e contínua do depósito ao misturador, durante todo o 

período de operação; 

 
c) todas as tubulações e acessórios devem ser dotados de isolamento 

térmico, a fim de evitar perdas de calor; 
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d) a capacidade dos depósitos deve ser suficiente para, no mínimo, três dias de 

serviço. 

 

2.3.3.1.3.4. Depósito para Agregados 

I. Os agregados devem ser estocados convenientemente, isto é, em locais 

drenados, cobertos, dispostos de maneira que não haja mistura de agregados, 

preservando a sua homogeneidade e granulometria e não permitindo contaminações 

de agentes externos. 

 

II. A transferência para silos de armazenamento deve ser feita o mais breve possível. 

 

2.3.3.1.3.5. Silos para Agregados 

I. Os silos devem ter capacidade total de, no mínimo, três vezes a capacidade do 

misturador e ser divididos em compartimentos, dispostos de modo a separar e 

estocar, adequadamente, as frações apropriadas do agregado. Cada compartimento 

deve possuir dispositivos adequados de descarga. Deve haver um silo adequado para 

filer, conjugado com dispositivos para sua dosagem. 

 

2.3.3.1.3.6. Usina para Misturas Asfálticas 

I. A usina utilizada deve estar equipada com uma unidade classificadora de 

agregados, após o secador, dispor de misturador capaz de produzir uma mistura 

uniforme. Um termômetro, com proteção metálica e escala de 90ºC a 210 ºC, com 

precisão de ± 1 ºC, deve ser fixado no dosador de ligante ou na linha de alimentação 

do asfalto, em local adequado, próximo à decarga do misturador. A usina deve ser 

equipada, além disso, com pirômetro elétrico, ou outros instrumentos termométricos 

aprovados, colocados na descarga do secador, com dispositivos para registrar a 

temperatura dos agregados, com precisão de ± 5 ºC . A usina deve possuir 

termômetros nos silos quentes. 

 

II. Pode, também, ser utilizada uma usina do tipo tambor-secador-misturador, de 

duas zonas, convecção e radiação, providas de: coletor de pó, alimentador de fíler, 

sistema de descarga da mistura asfáltica, por intermédio de transportador de correia 

com comporta do tipo clamshell ou alternativamente, em silos de estocagem. 

 

III. A usina deve possuir silos de agregados múltiplos, com pesagens dinâmicas 

individuais e deve ser assegurada a homogeneidade das granulometrias dos 

diferentes agregados. 
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IV. A usina deve possuir ainda uma cabine de comando e quadros de força. Tais 

partes devem estar instaladas em recinto fechado, com cabos de força e comandos 

ligados em tomadas externas especiais para esta aplicação. A operação de pesagem 

de agregados e do ligante asfáltico deve ser semi-automática com leitura instantânea 

e acumulada, por meio de registros digitais em display de cristal liquído. Devem existir 

potenciômetros para compensação das massas específicas dos diferentes tipos de 

ligantes asfálticos e para seleção de velocidade dos alimentadores dos agregados 

frios. 

 

2.3.3.1.3.7. Caminhão para Transporte da Mistura 

I. Os caminhões tipo basculantes para o transporte do concreto asfáltico devem ter 

caçambas metálicas robustas, limpas e lisas, ligeiramente lubrificadas com água e 

sabão, óleo cru fino, óleo parafínico ou solução de cal hidratada (3:1), de modo a 

evitar a aderência da mistura à chapa. Não é permitida a utilização de produtos 

susceptíveis à dissolução do ligante asfáltico, como óleo diesel, gasolina etc. As 

caçambas devem ser providas de lona para proteção da mistura. 

 

2.3.3.1.3.8. Equipamento para Distribuição e Acabamento 

I. O equipamento de espalhamento e acabamento deve constituir-se de vibro-

acabadoras, capazes de espalhar e conformar a mistura no alinhamento, cotas e 

abaulamento definidos no projeto. 

 

II. As vibro-acabadoras devem ser equipadas com parafusos sem fim, e com esqui 

eletrônico de 3 m para garantir o nivelamento adequado para colocar a mistura 

exatamente nas faixas, e devem possuir dispositivos rápidos e eficientes de direção, 

além de marchas para a frente e para trás. As vibro-acabadoras devem estar 

equipadas com alisadores e dispositivos para aquecimento à temperatura requerida 

para a colocação da mistura sem irregularidade. Devem ser equipadas com sistema 

de vibração que permita pré-compactação na mistura espalhada. 

 

III. No início da jornada de trabalho, a mesa deve estar aquecida, no mínimo, à 

temperatura definida pela especificação para descarga da mistura asfáltica. 

 

2.3.3.1.3.9. Equipamento para Compactação 

I. O equipamento para a compactação deve constituir-se por rolos pneumáticos com 

regulagem de pressão e rolo metálico liso, tipo tandem. 
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II. Os rolos pneumáticos, autopropulsionados, devem ser dotados de dispositivos 

que permitam a calibragem de variação da pressão dos pneus de 0,25 MPa a 0,84 

MPa. É obrigatória a utilização de pneus calibração uniformes, de modo a evitar 

marcas indesejáveis na mistura compactada. 

 

III. O rolo metálico liso tipo tandem deve ter massa compatível com a espessura da 

camada. 

 

IV. O emprego dos rolos lisos vibratórios pode ser admitido desde que a frequência e 

a amplitude de vibração sejam ajustadas às necessidades do serviço. 

 

V. O equipamento em operação deve ser suficiente para compactar a mistura de 

forma que esta atinja o grau de compactação exigido, enquanto esta se encontrar em 

condições de trabalhabilidade. 

 

2.3.3.1.3.10. Ferramentas e Equipamentos Acessórios 

I. Devem ser utilizados, complementarmente, os seguintes equipamentos e 

ferramentas: 

 

a) soquetes mecânicos ou placas vibratórias para a compactação de áreas 

inacessíveis aos equipamentos convencionais; 

 

b) pás, garfos, rodos e ancinhos para operações eventuais. 

 

c) vassouras rotativas, compressores de ar para limpeza da pista. 

 

d) caminhão tanque irrigador para limpeza de pista. 

 

2.3.3.1.4. EXECUÇÃO 

2.3.3.1.4.1. Condições Gerais 

2.3.3.1.4.1.1. Não é permitida a execução dos serviços em dias de chuva. O concreto 

asfáltico somente deve ser fabricado, transportado e aplicado quando a temperatura 

ambiente for superior a 10 ºC. 

 

2.3.3.1.4.2. Preparo da Superfície 

2.3.3.1.4.2.1. A superfície deve apresentar-se limpa, isenta de pó ou outras 

substâncias prejudiciais. Eventuais defeitos existentes devem ser adequadamente 

reparados, previamente à aplicação da mistura. 
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2.3.3.1.4.2.2. A imprimação ou pintura de ligação deve ser executada, 

obrigatoriamente, com a barra espargidora, respeitando os valores recomendados 

para taxa de ligante. Somente para correções localizadas ou locais de difícil acesso 

pode ser utilizada a caneta. A imprimação deve formar uma película homogênea e 

promover condições adequadas de aderência quando da execução do concreto 

asfáltico. 

 

2.3.3.1.4.2.3. Quando a imprimação ou a pintura de ligação não tiverem condições 

satisfatórias de aderência, nova pintura de ligação deve ser aplicada previamente à 

distribuição da mistura. 

 

2.3.3.1.4.2.4. No caso de desdobramento da espessura total de concreto asfáltico em 

duas camadas, a pintura de ligação entre estas pode ser dispensada se a execução 

da segunda camada ocorrer logo após a execução da primeira. 

 

2.3.3.1.4.2.5. O tráfego de caminhões, para início do lançamento do concreto 

asfáltico, sobre a pintura de ligação só é permitido após o rompimento definitivo e 

cura do ligante aplicado. 

 

2.3.3.1.4.3. Produção do Concreto asfáltico 

2.3.3.1.4.3.1. O concreto asfáltico deve ser produzido em usinas apropriadas, 

conforme anteriormente especificado. 

 

2.3.3.1.4.3.2. A usina deve ser calibrada, de forma a assegurar a obtenção das 

características desejadas para a mistura. 

 

2.3.3.1.4.3.3. Os agregados, principalmente os finos, devem ser homogeneizados 

com a pá carregadeira antes de serem colocados nos silos frios. 

 

2.3.3.1.4.3.4. As aberturas dos silos frios devem ser ajustadas de acordo com a 

granulometria da dosagem e dos agregados para evitar sobras nos silos quentes. 

 

2.3.3.1.4.3.5. A temperatura do cimento asfáltico não modificado por polímero 

empregado na mistura deve ser determinada para cada tipo de ligante em função da 

relação temperatura-viscosidade. 
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2.3.3.1.4.3.6. A temperatura conveniente é aquela na qual o cimento asfáltico 

apresenta uma viscosidade Saybolt-Furol entre de 75 SSF a 150 SSF, determinada 

conforme NBR 14950(17), recomenda-se a viscosidade situada no intervalo de 75 

SSF a 95 SSF. A temperatura do ligante não deve ser inferior a 120 °C nem exceder 

177 °C. 

 

2.3.3.1.4.3.7. A temperatura do cimento asfáltico modificado por polímero empregado 

na mistura deve ser determinada para cada tipo de ligante em função da relação 

temperatura-viscosidade Brookfield, definida pelo fabricante e determinada conforme 

NBR 15184(18). A temperatura do ligante não deve exceder a 177 °C. 

 

2.3.3.1.4.3.8. Os agregados devem ser aquecidos a temperaturas de 10 °C a 15 °C 

acima da temperatura do cimento asfáltico, sem ultrapassar 177 °C. 

 

2.3.3.1.4.3.9. A carga dos caminhões deve ser feita de maneira a evitar segregação 

da mistura dentro da caçamba, 1º na frente, 2º na traseira e 3º no meio. 

 

2.3.3.1.4.3.10. O início da produção na usina só deve ocorrer quando todo o 

equipamento de pista estiver em condições de uso, para evitar a demora na descarga 

na acabadora que pode acarretar diminuição da temperatura da mistura, com prejuízo 

da compactação 

 

2.3.3.1.4.4. Transporte do Concreto Asfáltico 

2.3.3.1.4.4.1. O concreto asfáltico produzido deve ser transportado da usina ao local 

de aplicação, em caminhões basculantes, atendendo ao especificado no item 4.5 

para que a mistura seja colocada na pista à temperatura especificada. 

 

2.3.3.1.4.4.2. As caçambas dos veículos devem ser cobertas com lonas 

impermeáveis durante o transporte de forma a proteger a massa asfáltica da ação de 

chuvas ocasionais, da eventual contaminação por poeira e, especialmente, evitar a 

perda de temperatura e queda de partículas durante o transporte. As lonas devem 

estar bem fixadas na dianteira para não permitir a entrada de ar entre a cobertura e a 

mistura. 

 

2.3.3.1.4.4.3. O tempo máximo de permanência da mistura no caminhão é dado pelo 

limite de temperatura estabelecido para aplicação da massa na pista. 
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2.3.3.1.4.5. Distribuição da Mistura 

2.3.3.1.4.5.1. A distribuição do concreto asfáltico deve ser feita por equipamentos 

adequados, conforme especificado no item 2.3.3.1.3. 

 

2.3.3.1.4.5.2. Para o caso de emprego de concreto asfáltico como camada de 

rolamento, ligação ou de regularização, a mistura deve ser distribuída por uma ou 

mais acabadoras, atendendo aos requisitos anteriormente especificados. 

 

2.3.3.1.4.5.3. Deve ser assegurado, previamente ao início dos trabalhos, o 

aquecimento conveniente da mesa alisadora da acabadora à temperatura compatível 

com a da massa a ser distribuída. 

 

2.3.3.1.4.5.4. Deve-se observar que o sistema de aquecimento se destina 

exclusivamente ao aquecimento da mesa alisadora e nunca de massa asfáltica que 

eventualmente tenha esfriado em demasia. 

 

2.3.3.1.4.5.5. Caso ocorram irregularidades na superfície da camada acabada, estas 

devem ser corrigidas de imediato pela adição manual da mistura, seu espalhamento 

deve ser efetuado por meio de ancinhos ou rodos metálicos. Esta alternativa deve 

ser, no entanto, minimizada, já que o excesso de reparo manual é nocivo à qualidade 

do serviço. A mistura deve apresentar textura uniforme, sem pontos de segregação. 

 

2.3.3.1.4.5.6. Na partida da acabadora devem ser colocadas de 2 a 3 réguas, com a 

espessura do empolamento previsto, onde a mesa deve ser apoiada. 

 
2.3.3.1.4.5.7. Na descarga, o caminhão deve ser empurrado pela acabadora, não se 

permitindo choques ou travamento dos pneus durante a operação. 

 

2.3.3.1.4.5.8. O tipo de acabadora deve ser definido em função da capacidade de 

produção da usina, de maneira que esta esteja continuamente em movimento, sem 

paralisações para esperar caminhões. 

 

2.3.3.1.4.5.9. Esta velocidade da acabadora deve estar sempre entre 2,5 e 10,0 m 

por minuto. 
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2.3.3.1.4.6. Compactação da Mistura 

2.3.3.1.4.6.1. A rolagem tem início logo após a distribuição do concreto asfáltico. A 

fixação da temperatura de rolagem condiciona-se à natureza da massa e às 

características do equipamento utilizado. 

 

2.3.3.1.4.6.2. Como regra geral, a temperatura de rolagem é a mais elevada que a 

mistura asfáltica pode suportar, temperatura está fixada experimentalmente para cada 

caso, considerando-se o intervalo de trabalhabilidade da mistura e tomando-se a 

devida precaução quanto à espessura da camada, distância de transporte, condições 

do meio ambiente e equipamento de compactação. 

 

2.3.3.1.4.6.3. A prática mais frequente de compactação de misturas asfálticas densas 

usinadas a quente contempla o emprego combinado de rolos pneumáticos de 

pressão regulável e rolo metálico liso tipo tandem, de acordo com as seguintes 

premissas: 

 

a) inicia-se a rolagem com uma passada com rolo liso; 

 

b) logo após, a passada com rolo liso, inicia-se a rolagem com uma passada do rolo 

pneumático atuando com baixa pressão; 

 

c) à medida que a mistura for sendo compactada e houver consequente 

crescimento de sua resistência, seguem-se coberturas com o rolo pneumático, com 

incremento gradual da pressão; 

 

d) o acabamento da superfície e correção das marcas dos pneus deve ser feito com 

o rolo tandem, sem vibrar; 

 
e) a compactação deve ser iniciada pelas bordas, longitudinalmente, continuando 

em direção ao eixo da pista; 

 

f) cada passada do rolo deve ser recoberta na seguinte, em 1/3 da largura do rolo; 

 

g) durante a rolagem não serão permitidas mudanças de direção ou inversões 

bruscas de marcha, nem estacionamento do equipamento sobre o revestimento 

recém rolado, ainda quente; 
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h) as rodas dos rolos devem ser ligeiramente umedecidas para evitar a aderência 

da mistura; nos rolos pneumáticos, devem ser utilizados os mesmos produtos 

indicados para a caçamba dos caminhões transportadores; nos rolos metálicos 

lisos, se for utilizada água, esta deve ser pulverizada, não se permitido que escorra 

pelo tambor e acumule-se na superfície da camada. 

 

2.3.3.1.4.6.4. A compactação através do emprego de rolo vibratório de rodas lisas, 

quando necessário, deve ser testada experimentalmente na obra, de forma a permitir 

a definição dos parâmetros mais apropriados à sua aplicação, como o número de 

coberturas, frequência e amplitude das vibrações. As condições de compactação da 

mistura exigidas anteriormente permanecem inalteradas. 

 

2.3.3.1.4.7. Juntas 

2.3.3.1.4.7.1. O processo de execução das juntas transversais e longitudinais deve 

assegurar condições de acabamento adequadas, de modo que não sejam percebidas 

irregularidades nas emendas. 

 

2.3.3.1.4.7.2. Em rodovias de pista dupla é recomendado o uso de duas vibro-

acabadoras de modo que os panos adjacentes sejam executados simultaneamente, 

tanto para as faixas da pista quanto para o acostamento. 

 

2.3.3.1.4.7.3. Em rodovias em operação, devem ser evitados degraus longitudinais 

muito extensos, permitindo- se no máximo o resultante de uma jornada de trabalho. 

Na jornada de trabalho seguinte, a aplicação da massa asfáltica deve sempre 

começar no início do degrau remanescente da jornada de trabalho anterior. 

 

2.3.3.1.4.7.4. No reinício dos trabalhos, deve-se realizar a compactação da emenda 

com o rolo perpendicular ao eixo, com 1/3 do rolo sobre o pano já compactado e os 

outros 2/3 sobre a massa recém aplicada. 

 

2.3.3.1.4.8. Abertura ao Tráfego 

2.3.3.1.4.8.1. A camada de concreto asfáltico recém-acabada deve ser liberada ao 

tráfego somente quando a massa atingir a temperatura ambiente. 

 

2.3.3.1.4.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 

2.3.3.1.4.9.1. Será medido por volume de concreto asfáltico usinado a quente 

(CBUQ) acabado, nas dimensões especificadas em projeto (m³). 
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2.3.3.1.4.9.2. O item remunera o fornecimento, posto obra, de equipamentos, 

materiais e mão-de-obra necessários para a execução de camada de rolamento em 

concreto asfáltico usinado a quente tipo CBUQ, compreendendo os serviços: 

fornecimento de mistura homogênea a quente, executada em usina de agregados e 

material betuminoso, incluindo perdas; carga, transporte até o local de aplicação, 

descarga; execução de camada de concreto asfáltico, compactação e acabamento 

final. Remunera também os serviços de mobilização e desmobilização. 

 

2.3.4. IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE 

2.3.4.1. MATERIAIS PARA IMPRIMAÇÃO LIGANTE 

2.3.4.1.1.1. Poderão ser empregados: 

 

a. Emulsões betuminosas catiônicas, tipo RR – 1C, RR – 2C, RM – 1C e RM – 2C. 

 

b. Outros materiais, desde que autorizados pela fiscalização. 

A temperatura de aplicação deverá ser escolhida de modo a ser obtida 

viscosidade Saybolt – Furol entre 25 e 100 segundos. 

 

2.3.4.2. TAXA DE APLICAÇÃO 

2.3.4.2.1.1. Para fins de aplicação admitir-se-á o consumo de materiais indicados no 

quadro a seguir: 

 

TIPO DE IMPRIMAÇÃO QUANTIDADE (1/m²) 

Impermeabilizante 0,8 a 1,2 

Ligante 0,4 a 0,6 

 

2.3.4.3. EQUIPAMENTO 

2.3.4.3.1.1. O equipamento deverá ser capaz de executar os serviços especificados 

nesta norma dentro dos prazos fixados no cronograma contratual, e deverá 

compreender: 

 

a. Recipientes para armazenamento de material betuminoso: no caso de asfaltos 

diluídos os recipientes devem ser equipados com dispositivos para aquecimento e 

instalados de modo a evitar a entrada de água; 

 

b. Equipamento de limpeza consistindo em vassouras manuais e mecânicas e 

equipamentos capazes de produzir jatos de ar e de água; 
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c. Distribuidores de material betuminoso, com sistema de aquecimento, bomba de 

pressão regulável, barra de distribuição com circulação plena e dispositivos para 

regulagem horizontal e vertical, bicos de distribuição calibrados para aspersão em leque, 

tacômetro, manômetros de fácil leitura, mangueira de operação manual para aspersão em 

lugares inacessíveis à barra; 

 

d. Pequenas ferramentas e utensílios tais como, regadores tipo “bico de pato” e comum, 

bandejas, etc; 

 

e. Outros equipamentos, a critério da Fiscalização, poderão ser utilizados, desde que 

aprovados pela mesma. 

 

2.3.4.4. EXECUÇÃO 

2.3.4.4.1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES 

2.3.4.4.1.1.1. Os serviços topográficos serão executados pelo empreiteiro e 

verificados pela Fiscalização. 

 

2.3.4.4.1.1.2. Antes de iniciar a distribuição do material betuminoso, o empreiteiro 

deverá providenciar, o que se necessário, para evitar que o material espargido atinja 

guias, sarjetas, guarda-rodas, calçadas, guarda-corpos, etc. 

 

2.3.4.4.1.2. LIMPEZA DE SUPERFÍCIES 

2.3.4.4.1.2.1. A superfície sobre a qual será executada a imprimação deverá ser 

varrida com vassoura manuais ou mecânicas, de modo a remover materiais 

estranhos, tais como solos, poeira e materiais orgânicos. Se ainda existir poeira após 

a varredura, a limpeza deverá prosseguir com jatos de ar ou de água desde que não 

existam fendas ou depressões capazes de recolher e reter a água utilizada. Por esse 

motivo, a fiscalização deverá ser consultada sobre o procedimento a adotar. 

 

2.3.4.4.1.3. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 

2.3.4.4.1.3.1. Será medido por área de superfície com aplicação de imprimação, nas 

dimensões especificadas em projeto (m²). 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

109 

 

2.3.4.4.1.3.2. O item remunera o fornecimento, posto obra, de equipamentos, 

materiais e mão-de-obra necessários para a execução de imprimação betuminosa 

ligante, compreendendo os serviços: fornecimento de emulsão betuminosa ligante 

tipo RR-1-C, incluindo perdas; carga, transporte até o local de aplicação; aplicação da 

emulsão asfáltica formando camada betuminosa ligante. Remunera também os 

serviços de mobilização e desmobilização. 

 

2.3.5. ARRANCAMENTO DE GUIAS, INCLUI CARGA EM CAMINHÃO 

2.3.5.1. O custo unitário inclui todas as despesas com o fornecimento de mão-de-obra e 

equipamento necessários para o arrancamento, carga, transporte até o 1º km e descarga do 

material no local indicado pela Fiscalização. 

 

2.3.5.2. A medição terá como unidade o metro linear (m) de serviço executado, medido "in 

loco", estabelecido e aprovado pela Fiscalização. 

 

2.3.6. DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO SIMPLES 

2.3.6.1. O serviço será pago por m³ (metro cúbico) de demolição executada, 

considerando-se o volume efetivo dos elementos demolidos, apropriado com base nas 

dimensões das peças íntegras. 

 

2.3.6.2. O custo unitário remunera a demolição de elementos de fundação executados 

com o material especificado, inclusive os serviços de escavação que se fizerem 

necessários. 

 

2.3.7. REMOÇÃO DE ENTULHO ALÉM DO PRIMEIRO KM 

2.3.7.1. O custo unitário remunera a remoção de entulho, considerando-se como distância 

de transporte, a distância média entre os percursos de ida e volta, com trajetos aprovados 

pela Fiscalização. 

 

2.3.8. GUIA PRÉ-MOLDADA RETA TIPO PMSP 100, FCK 25 MPA 

2.3.8.1. Será medido pelo comprimento, aferido na projeção horizontal do 

desenvolvimento, de guias instaladas (m). 

 

2.3.8.2. O item remunera o fornecimento, posto obra, de equipamentos, materiais e a 

mão-de-obra necessária para a instalação de guias, compreendendo os serviços: 

piqueteamento com intervalo de 5,00 m, em trechos retos, fornecimento de guias retas pré-

moldadas padrão Prefeitura Municipal de São Paulo, tipo PMSP 100, com fck de 25 MPa e 

concreto usinado com fck de 20 MPa, cimento e areia, inclusive perdas; carga, transporte 
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até o local de aplicação, descarga; de posicionamento e assentamento das guias; 

lançamento do concreto para a fixação da guia (bolão); execução de argamassa de cimento 

e areia e o rejuntamento das guias; não remunera o fornecimento de lastro ou base para as 

guias, quando necessário. 

 

2.3.9. SARJETA OU SARJETÃO MOLDADO NO LOCAL, TIPO PMSP EM 

CONCRETO COM FCK 25 MPA 

2.3.9.1. Será medido pelo volume de sarjetas ou sarjetões executados, nas dimensões 

especificadas em projeto (m³). 

 
2.3.9.2. O item remunera o fornecimento, posto obra, de equipamentos, materiais e a 

mão-de-obra necessária para a execução de sarjeta ou sarjetão, compreendendo os 

serviços: fornecimento de concreto usinado com fck de 25 MPa, pedra britada nº2, inclusive 

perdas; carga, transporte até o local de aplicação, descarga; apiloamento da superfície; 

lançamento da pedra britada e regularização para a execução do lastro; fornecimento e 

instalação de formas: lançamento do concreto, execução de acabamento com argamassa 

de cimento e areia, conforme a seção e caimentos desejados. Remunera também os 

serviços de mobilização e desmobilização. Os produtos florestais e / ou subprodutos 

florestais utilizados deverão atender aos procedimentos de controle estabelecidos nos 

Decretos Estaduais 49.673/ 2005 e 49.674/ 2005. 

 

2.3.10. PASSEIO DE CONCRETO FCK= 15,0 MPA, INCLUSIVE PREPARO DE CAIXA 

E LASTRO DE BRITA 

2.3.10.1. O custo unitário inclui o fornecimento dos materiais, mão-de-obra e equipamentos 

para execução do passeio, inclusive a abertura da caixa para assentamento e a remoção do 

excedente, e a regularização com brita ou areia. 

 

2.3.10.2. O serviço será pago por metro cúbico (m³) de concreto lançado medido conforme 

projeto. 

 

2.3.11. IRRIGAÇÃO DE RUAS 

2.3.11.1. O custo unitário remunera o fornecimento de equipamento e mão de obra para a 

execução de lavagem de ruas. 

 

2.3.11.2. O serviço será pago por metro quadrado (m2) de área lavada. 
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2.3.12. LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO DE VISITA 

2.3.12.1. O custo unitário remunera somente a instalação do tampão, bem como todos os 

materiais incorporados ou não, mão-de-obra e equipamentos de apoio para a instalação dos 

tampões, exclusive seu fornecimento. 

 

2.3.12.2. O serviço será pago por quantitativo (un) de tampão efetivamente instalado. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA  

3.1.  O prazo de vigência da presente contratação será de 60 (sessenta) dias corridos, contados a 

partir da data da assinatura do instrumento contratual. 

 

CLÁUSULA QUARTA – RECURSOS, PAGAMENTO E REAJUSTE CONTRATUAL. 

4.1. As despesas com a execução do presente onerarão a dotação orçamentária de nº. 

02.06.01.15.452.0200.2.156.4.4.90.51.00 - vínculo 01.110.0000 - VERBA DO TESOURO 

MUNICIPAL; 02.06.01.15.452.0200.2.156.4.4.90.51.00 - vínculo 05.100.0434 - VERBA DA 

UNIÃO e 02.06.01.15.452.0200.2.156.4.4.90.51.00 - vínculo 05.100.0435 - VERBA DA UNIÃO. 

Operação n.º 1072.151-23 - Contrato de Repasse n.º 903500/2020/MDR/CAIXA; - Operação n.º 

1070.849/19 - Proposta MDR: 3602/2020. 

 

4.2. .Os pagamentos serão efetivados em 30 dias contados da data em que for atestado o 

fornecimento dos materiais ou a prestação de serviços. A atestação será efetuada no prazo 

máximo de 5 dias úteis após apresentação da Nota Fiscal/Fatura, a qual deverá ser aprovada, 

conferida e assinada pelo Setor Requisitante e encaminhada posteriormente, à Seção de 

Contabilidade para lançamento e demais providências, na conta bancária da Contratada, Banco 

_______, agência n.º _______, conta n.º______. 

 

4.2.1. Somente haverá a liberação, pela Secretaria Municipal da Fazenda, do pagamento 

devido à Contratada, quando da apresentação, pela Unidade Requisitante, de certidão 

devidamente assinada pelo secretário, conforme disposições contidas na Portaria nº 18.279, de 

06 de janeiro de 2005. 

 

4.3. Havendo divergência ou erro na emissão do documento fiscal, fica interrompido o prazo para 

o pagamento, sendo iniciada a nova contagem somente após a regularização dessa 

documentação. 

 

4.4. Ocorrendo atraso injustificado na liberação do pagamento, a Contratante poderá ser 

penalizada com multa de mora correspondente a 0,01% (um centésimo de percentual), do valor a 

ser pago, por dia de atraso até seu efetivo pagamento. 
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4.5. Não será efetuado qualquer pagamento à Contratada enquanto houver pendência de 

liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual. 

 

4.6. Os pagamentos serão efetuados através de ordem de pagamento bancário para qual deverão 

constar os dados bancários no corpo da nota fiscal. 

 

4.7. Os pagamentos ficarão condicionados à apresentação pela CONTRATADA dos seguintes 

documentos, devidamente atualizados: 

 

4.7.1. Certidão negativa de débitos referente a todos os tributos federais e à Divida Ativa da 

União por elas administrados, abrangendo inclusive as contribuições sociais previstas nas 

alíneas ‘a’ a ‘d’ do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991; 

 

4.7.2. Certificado de regularidade de situação perante o Fundo de Garantia do Tempo de 

Serviço – FGTS; 

 

4.7.3. Prova da regularidade para com o Cadastro de Informativo Municipal – CADIN Municipal.  

 

4.7.4. Certidão negativa de débitos trabalhista – CNDT  

 

4.7.5. Certidão negativa de débitos tributários mobiliários expedida pela Secretaria Municipal 

da Fazenda do Município de São Caetano do sul OU caso a empresa não seja inscrita no 

Cadastro de Contribuintes Mobiliários do Município de São Caetano do Sul, deverá apresentar 

declaração, firmada por seu representante legal, sob as penas da lei, de que não é cadastrada 

e de que nada deve a esta Municipalidade relativamente aos tributos relacionados com a 

prestação licitada.  

 

4.8. Os preços serão fixos e irreajustáveis nos termos da Lei Federal 10.192/2001, sendo que na 

hipótese de prorrogação contratual, após o período de 12 (doze) meses, os preços poderão ser 

reajustados com base no índice do IGPM da FGV, ou outro índice que vier a substituí-lo, mediante 

requerimento da Contratada. 

 

CLÁUSULA QUINTA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

5.1. Executar nas condições previstas neste instrumento, os serviços objeto deste ajuste;  

 

5.2. Manter-se, durante toda a execução, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 

todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
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5.3. Compromete-se a executar os serviços de acordo com o edital e na forma de sua 

apresentação na proposta, os quais serão conferidos pela Contratante; 

 

5.4. Responsabilizar-se por todas e quaisquer despesas com o pessoal contratado para a 

execução dos serviços, inclusive encargos de natureza trabalhista, previdenciária, fiscal, de 

acidentes de trabalho e outros estabelecidos na Lei, bem como todas as despesas decorrentes de 

seguros, transporte, tributos, correrão por conta exclusiva da empresa Contratada; 

 
CLÁUSULA SEXTA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:  

6.1. Rejeitar os serviços que não atendam aos requisitos constantes das especificações 

constantes neste instrumento. 

 

6.2. Cumprir o prazo fixado para realização do pagamento.  

 

6.3. Fiscalizar o fornecimento dos produtos, zelando pelo fiel cumprimento do presente contrato, 

promovendo seu recebimento, conferindo a qualidade, especificação exigida dos mesmos, assim 

como os preços apresentados. 

 

6.4. Indicar o funcionário responsável pelo acompanhamento do Contrato. 

 

6.5. Dar o apoio técnico necessário ao fornecedor; 

 

6.6. Prestar todas as informações e esclarecimentos atinentes ao objeto que venham a ser 

solicitados; 

 

6.7. Cumprir as demais obrigações constantes deste termo de referência, do instrumento 

convocatório e outras imposições previstas no contrato. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – SANÇÕES E RESCISÃO: 

7.1. A recusa injustificada da adjudicatária em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento 

equivalente, dentro do prazo estabelecido caracteriza o descumprimento total da obrigação 

assumida, sujeitando-o a juízo da Administração, nos termos da legislação municipal à multa de 

20% (vinte por cento) sobre o valor da obrigação não cumprida. 

 

7.2. Poderão ainda ser aplicadas as seguintes sanções, em razão da execução: 
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7.2.1. Multa por atraso: 1% (um por cento) por dia sobre o valor da parcela em atraso, até o 

limite de 10% (dez por cento), podendo a Prefeitura a partir do 10o dia considerar rescindido o 

Contrato, sem prejuízo das demais sanções cabíveis. 

 

7.2.1.1. O prazo para pagamento das multas moratórias será de 3 (três) dias úteis a contar 

da intimação da Contratada. A critério da Administração, e sendo possível, o valor das 

referidas multas será descontado dos pagamentos eventualmente devidos à PMSCS, 

garantida a ampla defesa nos termos da Lei. 

7.3. Pela inexecução total do contrato, será aplicada à Contratada a multa de 20% (vinte por 

cento) sobre o valor total do ajuste. 

 

7.4. Pela inexecução parcial do contrato será aplicada à Contratada a multa de até 10% (dez por 

cento) sobre o valor da obrigação não cumprida. 

 

7.5. Multa de 10% (dez por cento), por descumprimento de quaisquer das obrigações 

decorrentes do ajuste que não estejam previstas nos subitens acima, a qual incidirá sobre o valor 

total do Contrato. 

 

7.6. Além das multas acima, a Administração poderá, ainda, impor as seguintes penalidades: 

7.6.1. Advertência; 

 

7.6.2. Suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de contratar com o Município 

de São Caetano do Sul, pelo prazo de até dois anos; 

 

7.6.3. 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. 

 

7.7. Se a licitante deixar de entregar a documentação ou apresentá-la falsamente, enseja o 

retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução 

do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará pelo prazo de até 05 

(cinco) anos, impedida de contratar com a Administração Pública, sem prejuízo das multas 

previstas no Edital e demais cominações legais. 

 

7.8. As penalidades são independentes e a aplicação de uma não exclui a das outras, quando 

cabíveis. 
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7.9. Constatada a inexecução contratual ou a hipótese do item 7.1, será a Contratada intimada 

da intenção da PMSCS quanto à aplicação da penalidade, concedendo-se prazo para interposição 

de defesa prévia, nos termos do art. 87, §2o e §3o da Lei Federal no 8.666/93.  

 

7.10. Não sendo apresentada a defesa prévia pela Contratada ou havendo o indeferimento da 

mesma quando interposta, a Prefeitura providenciará a notificação da Contratada quanto à 

aplicação da penalidade, abrindo-se prazo para interposição de recurso administrativo, nos termos 

do artigo 109, I, “f” da Lei Federal no 8.666/93.  

 

7.10.1. Decorridas as fases anteriores, o prazo para pagamento das multas será de 3 (três) 

dias úteis a contar da intimação da Contratada. A critério da Administração, e sendo possível, o 

valor devido será descontado da garantia prestada ou, sendo esta insuficiente, será 

descontado dos pagamentos eventualmente devidos à Administração. Não havendo prestação 

de garantia, o valor das multas será diretamente descontado do crédito que porventura haja. 

 

7.11. Se a Contratante decidir pela não aplicação da multa, o valor retido será devolvido à 

Contratada. 

 

7.12. É assegurado nos termos legais os prazos para o exercício do direito da ampla defesa e do 

contraditório, na aplicação das sanções. 

 

7.13. A falsidade das declarações prestadas, objetivando os benefícios da LC 123/06, 

devidamente atualizada, caracterizará o crime de que trata o art. 299 do Código Penal, sem 

prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e da sanção prevista de impedimento de 

licitar e contratar com a Administração do Município de São Caetano do Sul. 

 

7.14. O prazo para pagamento das multas será de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação da 

empresa apenada. A critério da Administração e sendo possível, o valor devido será descontado 

da importância que a empresa tenha a receber da PMSCS. Não havendo pagamento, o valor será 

inscrito como dívida ativa, sujeitando a devedora a processo executivo. 

 
CLÁUSULA OITAVA – DA GARANTIA DE EXECUÇÃO 

8.1. No presente ato a contratada comprova o recolhimento da garantia, sob qualquer uma das 

modalidades previstas no artigo 56, da Lei Federal n. 8.666/93, correspondente a cinco por cento 

(5%) do valor do contrato e que será liberado à Contratada, devidamente corrigido, caso em 

dinheiro, após o fim do prazo de vigência e desde que tenha sido plenamente cumprido os 

serviços, no importe de R$ __________________. 
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8.2. Em caso de não caucionamento em dinheiro, a Contratada se obriga a renovar a garantia a 

cada período de 12 (doze) meses. 

 

CLÁUSULA NONA – DISPOSIÇÕES GERAIS: 

9.1. Considera-se parte integrante deste ajuste, como se nele estivessem transcritos, o Edital do 

Pregão nº 75/2021 com seus Anexos e a Proposta Comercial, constantes no Processo 

Administrativo nº 4050/2021 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – GESTOR CONTRATO  

10.1. O gestor da presente contratação será o responsável do indicado pela Secretaria 

Municipal de Serviços Urbanos e, na sua ausência, o Secretário Municipal de Serviços Urbanos, 

nos termos da Lei de Licitações em seu artigo 67 e parágrafos e Lei Municipal nº 11.093/2017, o 

qual será responsável pelo acompanhamento e fiscalização da execução do termo contratual 

objeto do presente certame, procedendo ao registro das ocorrências e adotando as providências 

necessárias ao fiel cumprimento do ajuste, bem como, responsabilizar-se á pela vigência, com o 

consequente controle dos prazos de início e término contratual, eventual prorrogação, aditamentos 

e instauração de novo processo de licitação, caso seja deliberado pela continuidade dos serviços 

ou fornecimento. 

 

10.2. Compreenderá na fiscalização aludida no item anterior, a atestação e aprovação dos 

serviços prestados, de que os mesmos atendem as especificações e finalidades contratuais, de 

forma a ser concretizado o pagamento, nos termos do Decreto Municipal nº. 9.839, de 05 de 

janeiro de 2009 e Decreto nº 10.728 de 24/01/2014. 

 
10.3. O Gestor responderá administrativamente, civil e penalmente pelo cumprimento do 

contrato ou instrumento equivalente, quando verificado a não observância dos requisitos acima 

causando prejuízo à Administração ou comprometimento das atividades procedimentais. 

 

CLÁUSULA ONZE – FORO: 

11.1. O foro competente para dirimir qualquer dúvida ou ação decorrente do presente Contrato é o 

foro da Comarca de São Caetano do Sul, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais 

privilegiado que seja. 
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Nada mais havendo a ser declarado, vai assinada pelas partes e testemunhas a tudo presente e 

de tudo cientes, para que produza os regulares efeitos de Lei e de Direito. 

 

São Caetano do Sul, __ de ___________ de 2021.  

 

 

 

PMSCS 

 

CONTRATADA 

 


