
 

 

 

 
 

 

EDITAL DE LICITAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 006/2021 

PREGAO ELETRÔNICO POR REGISTRO DE PREÇOS Nº. 002/2021 
 
 

 
OBJETO: Registro de Preços para contratação de empresa especializada na execução 

dos serviços de reparos e manutenção em dispositivos de infraestrutura urbana, 

visando atender aos munícipios associados à AMMESF, conforme especificações e 

condições constantes deste Edital e seus Anexos. 

 
 
 
 

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Até às 10h00min, do dia 12 de novembro de 2021. 
 

 
CONSULTAS AO EDITAL E DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES: na internet no site 

www.ammesf.org.br, telefone (38) 3741-3734 ou na sede da AMMESF, à Av. Montes 

Claros, 1144 - B. N. Sra. Fátima - PIRAPORA/MG -  CEP 39274-116. 

 

ESCLARECIMENTOS: E-mail: licitacoesammesf@gmail.com ou telefone (38) 3741-3734. 

 

REFERÊNCIA DE TEMPO: Horário de Brasília.

http://www.ammesf.org.br/
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PREÂMBULO 

A AMMESF, inscrita no CNPJ sob o no.   02.519.886/0001-00, com endereço à Av. Montes Claros, Nº 

1.144, Bairro Nossa Senhora de Fátima, Pirapora – MG, Cep 39.274-1161, torna pública a abertura do 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 06/2021, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO POR REGISTRO DE 

PREÇOS Nº. 02/2021, do tipo MENOR PREÇO, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, 

do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, , da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro 

de 2006, Lei Complementar 147, de 7 de agosto de 2014, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 

8.666, de 21 de junho de 1993, e as exigências estabelecidas neste Edital, para atender aos 

Municipios Associados à Ammesf denominados orgãos participantes a saber: 

MUNICÍPIOS 

Bocaiuva Lassance Engenheiro 
Navarro 

Pirapora 

Botumirim Lontra Francisco Dumont Ponto Chique 

Brasília de Minas Luislândia Francisco Sá Santa Fé de Minas 

Buritizeiro Mamonas Glaucilândia São Francisco 

Campo Azul Manga Ibiaí São João da 
Lagoa 

Capitão Enéas Matias Cardoso Ibiracatu São João da 
Ponte 

Claro dos Poções Miravânia Icaraí de Minas São João do 
Pacuí 

Cônego Marinho Patis Itacambira São Romão 

Coração de Jesus Pedras de Maria da 
Cruz 

Jaíba Ubaí 

Cristália Pintópolis Joaquim Felício Juramento 
 

Januária 
Várzea da Palma  

Lagoa dos Patos 

 
 

 

I - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

1.1. A sessão pública de processamento do Pregão Eletrônico será realizada por meio da 

internet, mediante condições de segurança (criptografia e autenticação) em todas as suas fases. 

1.2. Os trabalhos serão conduzidos pelo Pregoeiro designado, por inserção e monitoramento 



 

 

de dados inseridos no aplicativo BLL Compras, da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil, no 

endereço www.bll.org.br, conforme indicado abaixo: 

INÍCIO DO ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: às 10h00min do dia 29/10/2021 

 

LIMITE PARA ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: às 10h00min do dia 12/11/2021 
 

DATA E HORÁRIO DA ABERTURA DAS PROPOSTAS: às 10h01min do dia 12/11/2021 
 

DATA E HORÁRIO ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: às 10h01min do dia  12/11/2021 

REFERÊNCIA DE TEMPO: Todas as referências de tempo no Edital, no Aviso e durante a Sessão 

Pública observarão, obrigatoriamente, o horário de Brasília - DF e, dessa forma, serão registradas no 

sistema eletrônico e na documentação relativa ao certame. 

1.3. As informações que o Pregoeiro julgar importantes serão disponibilizadas no sítio 

www.bll.org.br, razão pela qual as   empresas   interessadas   deverão consultá-lo obrigatoriamente 

até a data prevista para abertura da sessão. 

1.4. A utilização do sistema de pregão eletrônico da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil 

está consubstanciada nos § 2º e 3º do Artigo 2º da Lei 10.520 de 17 de julho de 2002, bem como 

Decreto 10024/2019. 

1.5. Ocorrendo decretação de feriado ou outro fato superveniente de caráter público, que 

impeça a realização deste Pregão Eletrônico no horário e data marcada, a licitação ficará 

automaticamente prorrogada para o primeiro dia útil subsequente, independente de nova 

convocação. 

 
II - DO OBJETO  

2.1. A presente contratação tem por objeto o Registro de Preços para contratação de empresa 

especializada na execução dos serviços de reparos e manutenção em dispositivos de infraestrutura 

urbana, visando atender aos munícipios associados à AMMESF, conforme especificações e 

condições constantes deste Edital e seus Anexos. 

 
III- SOLICITANTE  

 
3.1. Municípios associados a AMMESF que venham a aderir a presente Ata, e demais interessados no 

processo de adesão, nos termos do Decreto Nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013. 

 

IV - DAS CONSULTAS, ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÕES  
 

4.1. As empresas que tiverem interesse em participar do certame deverão retirar o edital através 

do site da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil - BLL   (www.bll.org.br), ou através do site oficial da 

http://www.bll.org.br/
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AMMESF, (www.ammesf.org.br), ficando obrigadas a acompanhar as publicações referentes à 

licitação no Diário Oficial da UNIÃO, tendo em vista a possibilidade de alterações e avisos sobre o 

procedimento. 

4.2. Os pedidos de esclarecimentos ou impugnações sobre o procedimento de licitação devem 

ser enviados ao Pregoeiro até 3 (três) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessãopública, 

através do endereço eletrônico licitacoesammesf@gmail.com ou pelo telefone (38) 3741-3734. Os 

esclarecimentos serão respondidos pelo pregoeiro no prazo de dois dias úteis, contado da data de 

recebimento do pedido. 

4.3. A impugnação não possui efeito suspensivo e caberá ao pregoeiro, auxiliado pelos 

responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de dois dias 

úteis, contado da data de recebimento da impugnação. 

4.4. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser 

motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação. 

4.5. Acolhida a impugnação contra o edital, será definida e publicada nova data para realização 

do certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas. 

4.6. A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, no próprio sistema, pelo e-mail 

licitacoesammesf@gmail.com ou por petição dirigida ou protocolada no endereço Av. Montes Claros, 

1144 - B. N. Sra. Fátima - CEP 39274-116. 

4.7. A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedirá de participar do processo 

licitatório até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente. 

4.8. A ocorrência de impugnação de caráter meramente protelatório, ensejando assim o 

retardamento da execução do certame, a autoridade competente poderá assegurado o contraditório e a 

ampla defesa, aplicar a pena estabelecida no artigo 7º da Lei n. 10.520/02 e legislação vigente. 

4.9. Qualquer modificação no edital será divulgada pelo mesmo instrumento de publicação em 

que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, EXCETO quando, 

inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas. 

 
V - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

 
 

5.1. Somente poderão participar desta licitação as empresas que desenvolvam as atividades 

condizentes com o objeto desta licitação, e que atendam todas as exigências contidas neste edital e 

seus anexos, além das disposições legais, independentemente de transcrição. 

5.2. Poderão participar desta licitação pessoas jurídicas do ramo pertinente ao objeto licitado, que 

preencherem as condições constantes deste Edital, bem como empresas reunidas em consórcio, 

mailto:licitacoesammesf@gmail.com
mailto:licitacoesammesf@gmail.com


 

 

sendo admitido para tanto, consórcio composto por no máximo 02 (duas) empresas. 

JUSTIFICATIVA: O tema transmite entendimento sobre os limites do poder discricionário do 

administrador Público, considerando o caso concreto de cada certame, e mais especificamente, a 

conveniência e oportunidade da adoção, ou não, do regime de consorciamento. Com efeito, o próprio 

diploma normativo fixa a participação de empresas em consórcio nas licitações como uma faculdade do 

administrador público, a quem cabe, por expressa autorização legal, decidir acerca das melhores vias e 

condições para a realização do interesse público tutelado pela licitação e, por conseguinte, para melhor 

satisfação do interesse público. Tal previsão legislativa está voltada para a satisfação do interesse 

público, posto que somente ao administrador, na condição de gestor direto de tal interesse, caberá 

ponderar, no caso concreto, se o objeto licitado se compatibiliza com a execução consorciada por 

empresas. É o constante no enunciado do acórdão nº 1179/2014 do TCU: A aceitação de consórcios 

na disputa em certame licitatório situa- se no âmbito do poder discricionário da Administração 

contratante, requerendo-se, todavia, que a opção escolhida seja sempre justificada. (G.N). Entende por 

bem esta Adminstração limitar o número de empresas licitantes, e ao mesmo tempo permitir o 

consórcio de empresas, a fim de aumentar a competitividade do certame, propiciando assim a escolha 

de uma proposta mais vantajosa no processo. No entanto, observa-se a limitação com a finalidade de 

garantia a efetividade na execução dos serviços, e evitar a descentralização do processo executivo, 

uma vez que a Administração não detém de pessoal suficiente em seus quadros para proceder com a 

fiscalização e o gerenciamento de diversas empresas executando o mesmo objeto. 

 

5.3. Não poderão participar da presente licitação pessoas jurídicas: 

5.3.1. que estejam sob falência, concurso de credores, dissolução, liquidação; 

5.3.2. que tenham sido declaradas suspensas de participar de licitação e impedidas de contratar 

com a AMMESF, durante o prazo da sanção aplicada; 

5.3.3. que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar no âmbito da União, Estados, 

Distrito Federal, Municípios e nas respectivas entidades da administração indireta, enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação; 

5.3.4. que incidirem nas hipóteses previstas no art. 9º da Lei 8.666/93, observada a exceção prevista 

no § 1º do art. 9º da mesma Lei; 

5.3.5. cujo objeto social não seja compatível com o objeto desta licitação; 

5.3.6. estrangeiras não autorizadas a funcionar no País; 

5.3.7. integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas aquelas que tenham diretores, 

sócios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos materiais, tecnológicos ou humanos 

em comum, exceto se demonstrado que não agem representando interesse econômico em comum; 

5.4. A observância das vedações do item anterior é de inteira responsabilidade do licitante que, pelo 

descumprimento, se sujeita às penalidades cabíveis. 



 

 

5.5. A participação no certame implica na aceitação de todas as condições estabelecidas neste 

instrumento convocatório. 

5.6. Na hipótese do licitante ser Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), deverá 

assinalar no ato do cadastramento da proposta, no campo apropriado do sistema no site 

www.bll.org.br, ―DECLARO SER ME/EPP‖ existente na aba ―verificação das propostas cadastradas‖, 

caso deseje usufruir das prerrogativas conferidas pela Lei Complementar n° 123/2006 e Lei 

Complementar n° 147/2014, decaindo do direito deste benefício o proponente que não se declarar. 

 

 

VI - DO CREDENCIAMENTO  

6.1. As pessoas jurídicas ou firmas individuais interessadas deverão proceder o credenciado junto ao 

sistema via internet, atribuindo poderes para formular lances de preços e praticar todos os demais atos 

e operações no sistema de compras. 

6.2. O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e 

intransferível, para acesso ao Sistema Eletrônico, no site www.bll.org.br. 

6.3. O credenciamento junto ao provedor do Sistema implica na responsabilidade legal única e 

exclusiva do Licitante, ou de seu representante legal e na presunção de suacapacidade técnica para 

realização das transações inerentes ao Pregão Eletrônico. 

6.4. Como requisito para participação deste Pregão Eletrônico, o Licitante deverá manifestar, em 

campo próprio do Sistema Eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua 

proposta encontra-se em conformidade com as exigências previstas neste Edital, ressalvados os casos 

de participação de microempresa e de empresa de pequeno porte, no que concerne a regularidade 

fiscal. 

6.5. O uso da senha de acesso pelo Licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer 

transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do Sistema, ou a 

AMMESF, promotora da licitação, responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido 

da senha, ainda que, por terceiros; 

6.6. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas ao provedor do Sistema para 

imediato bloqueio de acesso; 

6.7. A participação no Pregão Eletrônico se dará por meio da digitação da senha pessoal e 

intransferível do representante credenciado e subsequente cadastramento para participar do pregão, 

exclusivamente por meio do sistema eletrônico, observados data e horário limite estabelecidos. 
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6.8. Caberá a licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do 

pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante dainobservância de 

quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou da desconexão do seu representante; 

6.9. As licitantes deverão enviar juntamente com a documentação de habilitação solicitada no item 09 

do edital, os documentos do responsável legal autorizado para assinar propostas de preços, 

declarações, contrato e demais documentos pertinentes ao referido pregão. 

6.10. Fazendo-se representar a licitante pelo seu sócio-gerente, diretor ou proprietário, deverá 

apresentar cópia autenticada em cartório ou por servidor da Comissão de Licitação, do contrato social 

ou equivalente, que habilitem o representante, no qual estejam expressos seus poderes para 

exercerem direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura, acompanhados de 

Documento Oficial de identificação (RG, Carteira de Motoristaou outros). 

6.11. Se a empresa se fizer representar por procurador, faz-se necessário o credenciamento por meio 

da apresentação da cópia de sua cédula de identidade ou documento oficial com foto (exemplos: 

Carteira de motorista, Carteira de Trabalho), e de outorga por instrumento público ou particular, com 

menção expressa de que lhe confere amplos poderes para prática dos atos pertinentes ao certame. Se 

a outorga se der por instrumento particular, esta deve vir acompanhada de cópia do ato de constituição 

da empresa ou do ato de investidura na direção da empresa; 

6.12. Em se fazendo representar por procuração privada, é obrigatório a apresentação do contrato 

social (1ª e última alteração ou contrato social consolidado) ou equivalente, e documentos de 

identidade do sócio-gerente e do procurador; 

6.13. Qualquer dúvida em relação ao acesso no sistema operacional poderá ser esclarecida através 

dos telefones: (41) 3097-4600 e 3097-4646 - Curitiba-PR, através da Bolsa deLicitações e Leilões ou 

pelo e-mail contato@bll.org.br. 

VII - DA PROPOSTA COMERCIAL 
 

 

7.1. As licitantes deverão registrar suas propostas de preços, até a data e hora marcada no 

preâmbulo deste instrumento convocatório para o acolhimento das propostas, exclusivamente por meio 

do sistema eletrônico, quando, então, encerrar-se- á, automaticamente, a fase de recebimento de 

proposta. 

7.2. No ato do cadastramento da proposta de preços, a empresa licitante deverá anexar os 

documentos de habilitação no sistema da BLL, até a data e horário limite  para acolhimento das 

propostas, previsto no item 1.2 deste edital, sob pena de DESCLASSIFICAÇÃO no presente certame. 

7.3. A proposta de preço deverá ser legível e conter os seguintes elementos e deverá seguir o 

modelo anexo II: 
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7.3.1. Cabeçalho contendo todos os dados que identifiquem o licitante; 

7.3.2. Número do Pregão e do Processo; 

7.3.3. Descrição do objeto da presente licitação, em conformidade com as especificações deste 

Edital; 

7.3.4. O valor global atribuído à obra/serviço, proposto pela licitante, expresso em números e por 

extenso, em moeda corrente nacional (Real), com no máximo 02 (duas) casas decimais após a vírgula, 

sendo desprezadas as demais. O preço global ofertado deverá ser idêntico ao indicado na planilha 

orçamentária, em conformidade com o subitem abaixo; 

7.3.5. Planilha Orçamentária, no mesmo padrão, sequência dos itens, subtotais e quantitativos da 

Planilha referência, contida neste Edital, devendo contemplar todas as etapas de execução, 

totalizando o preço global referido no item 7.1.4 acima, devidamente identificada e assinada pelo 

representante legal e pelo responsável técnico da elaboração do orçamento; 

7.3.6. Demonstração da Composição do BDI (Benefícios e Despesas Indiretas) adotado pela 

licitante, preenchido conforme orientação do modelo apresentado na Pasta Técnica – deste Edital, 

devendo as licitantes que pretendem gozar dos benefícios da Lei Complementar nº 123/2006, observar 

de forma cautelosa as alíquotas a que estão obrigadas a promover o recolhimento de seus tributos; 

 

7.3.7. Prazo de validade da proposta de no mínimo 60 (sessenta) dias. 

7.4. Os preços deverão ser apresentados incluindo todos os custos operacionais da atividade, os 

tributos eventualmente devidos e benefícios decorrentes de trabalhos executados em horas 

extraordinárias, trabalhos noturnos, dominicais e em feriados inclusive o custo dos vigias noturnos, 

bem como as demais despesas diretas e indiretas, inclusive com ensaios, testes e demais provas para 

controle tecnológico, de modo a constituir a única contraprestação pela execução da obra/serviço, 

objeto desta licitação. 

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

7.6. Serão desclassificadas as propostas que: 

7.6.1. não atendam as exigências e requisitos estabelecidos, ou que contiverem qualquer limitação, 

reservas ou condições em desacordo com o Edital; 

7.6.2. apresentem valores manifestamente inexeqüíveis; 

7.6.3. sejam omissas, vagas ou apresentem irregularidades ou defeitos capazes de impedir o 

julgamento. 

7.6.4. Forem apresentadas de maneira incompleta, ou que desobedeçam às determinações deste 

Edital; 

7.6.5. Ofertarem valor global superior ao limite máximo estabelecido nesta licitação, nos termos do 

art. 40, inciso X, da Lei nº 8.666/1993 e da Súmula 259/2010 do Tribunal de Contas da União (TCU); 



 

 

7.6.6. Ofertarem preço global ou unitário para qualquer item das planilhas orçamentárias, simbólico, 

irrisório ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos 

dos respectivos encargos, ainda que neste Edital não haja previsão de limites mínimos, em 

conformidade com o § 3º, do art. 44, da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores). 

7.7. Não serão motivos de desclassificação as simples omissões irrelevantes para o entendimento da 

proposta e que não causem prejuízo a AMMESF. 

a) Havendo divergência entre os valores parciais e o produto das quantidades pelos seus respectivos 

preços unitários, a Comissão procederá com a correção dos valores parciais; 

b) Havendo divergência entre o valor total e a somatória dos valores parciais, será corrigido o valor 

total, mantidos os valores parciais; 

c) Havendo divergência entre o preço total registrado sob forma numérica e o valor apresentado por 

extenso, prevalecerá este último. 

7.8. Toda a especificação estabelecida para o objeto será tacitamente aceita pelo licitante, no ato da 

entrega de sua Proposta Comercial. 

7.9. O encaminhamento da Proposta Comercial pressupõe pleno conhecimento e atendimento às 

exigências previstas neste Edital. 

7.10. Até a data e hora marcada para acolhimento das propostas, os licitantes poderão retirar ou 

substituir a proposta anteriormente registrada no sistema da BLL, no endereço eletrônico 

www.bll.org.br; 

7.11. Após a abertura da sessão, não cabe desistência da proposta, salvo por motivo justo decorrente 

de fato superveniente e aceito pelo pregoeiro. 

7.12. A licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no 

Sistema Eletrônico, assumindo como firme e verdadeira sua proposta de preços e lances inseridos em 

sessão pública; 

7.13. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico durante a Sessão 

Pública do Pregão Eletrônico, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante 

da inobservância de qualquer mensagem emitida pelo Sistema ou de sua desconexão, até a 

promulgação do vencedor. 

 
VIII - DA DISPUTA  

 

8.1. A partir do horário previsto no Edital e no sistema para cadastramento e encaminhamento da 

proposta inicial de preço, terá início à sessão pública do Pregão Eletrônico, com a divulgação das 

propostas de preços recebidas, passando o Pregoeiro a avaliar a aceitabilidade das propostas. 

8.2. Aberta a etapa competitiva, as licitantes deverão registrar seus lances exclusivamente por meio 
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do Sistema Eletrônico, no MODO DE DISPUTA ABERTA. 

8.3. A etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada 

automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertadonos últimos dois minutos do período de 

duração da sessão pública. 

8.4. A prorrogação automática da etapa de envio de lances, de que trata o item 8.2.1, será de dois 

minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesseperíodo de prorrogação, 

inclusive quando se tratar de lances intermediários. 

8.5. Na hipótese de não haver novos lances na forma estabelecida no item 8.2.2,a sessão pública 

será encerrada automaticamente. 

8.6. Encerrada a sessão pública sem prorrogação automática pelo sistema, o pregoeiro poderá, 

assessorado pela equipe de apoio, admitir o reinício da etapa de envio de lances, emprol da 

consecução do melhor preço, mediante justificativa. 

8.7. A licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ela ofertado e registrado pelo 

sistema. 

8.8. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a vinte (20) 

segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) segundos, sob pena de serem 

automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances. 

8.9. Se ocorrer dois ou mais lances do mesmo valor, prevalecerá aquele que for recebido e 

registrado em primeiro lugar. 

8.10. As licitantes serão informadas, em tempo real, o valor do menor lance registrado. 

8.11. Desconexão do sistema na etapa de lances: 

8.11.1. Na hipótese de o sistema eletrônico desconectar para o pregoeiro no decorrer da etapa de 

envio de lances da sessão pública e permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo 

recebidos, sem prejuízo dos atos realizados. 

8.11.2. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez 

minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente decorridasvinte e quatro horas após a 

comunicação do fato aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação. 

8.12. Critérios de desempate:. 

8.12.1. Caso as propostas apresentadas por Microempresas - ME ou Empresas de Pequeno Porte - EPP ou 

Microempreendedor Individual - MEI, e empresas equiparadas sejam iguaisou até 5% (cinco por cento) 

superiores à proposta detentora do melhor lance ou valor negociado, será assegurada à mesma a preferência 

de contratação, respeitando o seguinte: 

a)  Encerrada a etapa de lances de   cada lote, as empresas deverão clicar na aba de "DESEMPATE", 

o sistema identificará automaticamente a existência de situação de empate ficto das propostas de preços, 

informando o nome das Microempresas - ME ou Empresas de Pequeno Porte - EPP ou Microempreendedor 

Individual - MEI, e empresas equiparadas; 

b) A Microempresas - ME ou Empresas de Pequeno Porte - EPP ou Microempreendedor Individual - 



 

 

MEI, e empresas equiparadas, que se encontra em situação de empate deverá apresentar novo lance, inferior 

ao menor lance registrado para o item/lote, no prazo máximode 5 (cinco) minutos, sob pena de preclusão. 

c) Não havendo manifestação de Microempresa - ME ou Empresas de Pequeno Porte - EPP ou 

Microempreendedor Individual   - MEI, e empresas equiparadas classificadas nos termos do subitem 

precedente, o sistema verificará se há outra licitante em situação de empate, realizando a convocação de forma 

automática. 

d) O critério de desempate disposto neste item somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não 

tiver sido apresentada por Microempresas - ME ou Empresas de Pequeno Porte - EPP ou Microempreendedor 

Individual - MEI, e empresas equiparadas. 

e) Todos esses procedimentos acontecerão na sala de disputa do sistema da BLLCompras, sendo 

de inteira responsabilidade de cada licitante acompanhar todos os respectivos procedimentos nas abas 

"disputando" e de "desempate", sob pena de preclusão dos direitos previstos na Lei 123/2006. 

8.13. Na hipótese da não contratação nos termos previstos no subitem 8.7, o objeto licitado será 

adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame, desde que atenda aos requisitos 

de habilitação. 

8.14. As licitantes que deixarem de dar seus lances, terão suas propostas analisadas pelo Pregoeiro, 

para verificar se estão em conformidade ao custo estimado da contratação. 

8.15. O preço ofertado na proposta ou em cada lance será de exclusiva e total responsabilidade da 

licitante, não podendo ser alterado após a sua manifestação, com exceção da negociação constante no 

art. 38 do decreto 1024/2019. 

8.16. Não serão cancelados preços que estiverem dentro da margem de lances das demais licitantes, 

sedo cada lance de exclusiva e total responsabilidade da licitante. 

8.17. O critério de julgamento será o menor valor global. 

8.18.  – Negociação da proposta: 

8.18.1. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar, 

pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que 

seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas no edital, nos 

termos do art. 38 do Decreto 10.024/2019, podendo a licitante acatar ou não. 

8.18.2. A negociação será realizada por meio do sistema e poderá ser acompanhada pelos demais 

licitantes. 

8.18.3. Fica estabelecido prazo de 48h (quarenta e oito horas), contado da solicitação do pregoeiro 

no sistema, para o envio da proposta e, dos documentos complementares, adequada ao ultimo lance 

ofertado após a negociação de que trata o item 8.18.1. 

8.19. – Julgamento da proposta 

8.19.1. Encerrada a etapa de negociação de que trata o item 8.18, o pregoeiro examinará 

aproposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço 



 

 

em relação ao máximo admitido para contratação, e verificará a habilitação do licitante conforme 

disposições do edital, observado o disposto no item 9.3, deste Edital. 

8.19.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor que apresentar preço manifestamente 

inexequível. 

8.19.3. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, 

irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços praticados no mercado, acrescidos dos 

respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites 

mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para 

os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração. 

 
IX - DA HABILITAÇÃO  

 
9.1. Os documentos de habilitação deverão ser anexados no sistema de compras eletrônicas, 

endereço http://bllcompras.org.br, devendo a licitante anexar ao processo destepregão no momento 

do cadastramento da proposta de preço, até a data e horário limite para acolhimento das propostas, 

previsto no item 1.2 deste edital, sob pena de INABILITAÇÃO no presente certame. 

9.2. É de suma importância que os licitantes mantenham sua habilitação atualizada junto ao sistema, 

visto que, o pregoeiro poderá inabilitar a licitante no certame caso na fase da habilitação verifique-se 

algum documento faltante ou vencido no sistema de compras eletrônicas, caso não seja capaz de ser 

sanado, nos termos do subitem 9.2.4. 

9.2.1. Na situação supra, será assegurado a ME/EPP, o prazo de 05 (cinco) dias úteis, prorrogável 

por igual período, a pedido da interessada e a critério da licitada, para comprovar a sua regularidade 

fiscal. 

9.2.2. Para fins de habilitação, a verificação pela AMMESF nos sítios oficiais de órgãos e 

entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova. 

9.2.3. Todos os documentos inseridos no sistema "BLLCompras" devem seguir as  

condições abaixo: 

a) a extensão do arquivo deverá ser nos seguintes formatos: Rich Text (.rtf), PortableDocument 

(.pdf) ou Zipfile (.zip); 

b) o nome do arquivo não poderá conter acentuação, espaços em branco ou  caracteres 

especiais; 

c) o tamanho máximo dos arquivos está limitado em 1 MB (Megabytes) ou 1024 KB 

(Kilobytes). 

9.2.4. Os documentos anexados ao processo deste pregão quando do cadastramento da proposta 

de preço, caso pendentes de informações ilegíveis, com erros formais e situações correlatas, poderão 

ser solicitados pelo pregoeiro, devendo a licitante classificada provisoriamente em primeiro lugar, 

enviar os documentos solicitados para o e-mail licitacoesammesf@gmail.com, até às 12h00min do dia 

http://bllcompras.org.br/
mailto:licitacoesammesf@gmail.com


 

 

útil seguinte à realização da Sessão Pública. 

9.2.5. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da 

proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das 

condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação 

no certame ou a futura contratação, mediante a Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal 

de Contas da União (https://certidoes- apf.apps.tcu.gov.br/). 

9.3. PARA FINS DE HABILITAÇÃO, deverão ser anexados ao processo deste pregão, quando do 

cadastramento da proposta de preço, os documentos relacionados nos subitens 9.3.1 a 9.3.5: 

 

9.3.1. - DA HABILITAÇÃO JURÍDICA - Art. 28 da Lei n° 8.666/93 

a) Certificado da condição de Microempreendedor Individual emitido nos últimos 30 (trinta) dias, no caso de 

microempreendedor. 

b) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado e suas alterações (ou última 

alteração consolidada), em se tratando de sociedade comercial e, no caso de sociedade por ações, 

acompanhado do documento de eleição de seus administradores; 

c) inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de prova da diretoria em 

exercício; 

d) decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento 

expedido no país. 

9.3.1.1. Ato constitutivo ou contrato social deverá estar acompanhado de todas as alterações 

efetuadas ou apenas da consolidação respectiva. 

9.3.2. DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA - Art. 29 da Lei n° 8.666/93 

a) Comprovante de inscrição e de situação no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ, devidamente 

atualizado; 

b) Certificado de Regularidade do FGTS; 

c) Prova de regularidade para com para com Receita Federal por meio de Certidão Unificada, nos termos da 

Portaria MF 358, de 05 de setembro de 2014 (tributos federais, contribuições previdenciárias e dívida ativa 

da União). 

d) Certidão Negativa de Débitos para com a Fazenda Pública Estadual, da sede do licitante, ou outra 

equivalente, na forma da lei; 

e) Certidão Negativa de Débitos para com a Fazenda Pública Municipal, da sede do licitante; 

f) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT - Lei nº. 12.440. 

 

9.3.3. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA-FINANCEIRA - Art. 31 da Lei n° 8.666/93: 

a) Certidão negativa de pedido de falência ou em recuperação de crédito, expedida pelo distribuidor 

judicial da sua sede, no máximo, 30 (trinta) dias antes da data fixada para entrega das propostas. 

b) Balanço Patrimonial e demonstração contábil do último exercício social já exigíveis e apresentados 

https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/
https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/


 

 

na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição 

por balancetes ou balanços provisórios; 

b.1- O Balanço Patrimonial poderá ser atualizado até a data da apresentação da proposta, 

devendo ser utilizado o Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna - IGP-DI, publicado pela 

Fundação Getúlio Vargas, ou outro indicador que o venha substituir, mediante apresentação, junto 

à documentação, de memorial de cálculo assinado pelo contador da empresa. 

b.2- Serão considerados ―na forma da lei‖ o Balanço Patrimonial (inclusive o de abertura) e 

demonstrações contábeis assim apresentados: 

- publicados em Diário Oficial; ou 

- publicados em Jornal; ou 

- por cópia ou fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio do 

licitante; ou 

- por cópia ou fotocópia do livro Diário, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou 

domicílio do licitante ou em outro órgão equivalente, inclusive com os Termos de Abertura e de 

Encerramento. 

b.3- O Balanço Patrimonial e a demonstração contábil apresentadas deverão conter assinatura do 

representante legal da empresa licitante e do seu contador ou, caso apresentadas por meio de 

publicação, permitir a identificação do veículo e a data de sua publicação. A indicação do nome do 

contador e do número do seu registro no Conselho Regional de Contabilidade - CRC - é 

indispensável. 

b.4- Análise Contábil-Financeira da empresa, para a avaliação de sua situação financeira, a ser 

apresentada em memorial de cálculo dos índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC) e 

Solvência Geral (SG), assinada pelo contador responsável, com as seguintes fórmulas: 

LG = ATIVO CIRCULANTE = REALIZÁVEL A LONGO PRAZO >=1,0 PASSIVO CIRCULANTE + 

EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 

 

LC = ATIVO CIRCULANTE >=1,0 

PASSIVO CIRCULANTE 

 
 

SG = ATIVO TOTAL >=1,0 PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO 

PRAZO 

b.5- As empresas que possuírem índices inferiores a 1,0 (um por cento) deverão apresentar 

obrigatoriamente patrimônio líquido ou capital social superior a 10% do valor estimado da 



 

 

contratação. 

JUSTIFICATIVA: É certo que a solidez financeira, assim como a técnica, é parâmetro eficiente a 

apontar potencial sucesso ou insucesso na execução do objeto contratual, apresentando os índices 

financeiros como umas das ferramentas que dispõe a Administração para se resguardar de o risco do 

empreendimento vir a ser assumidos por empresas que detenham insuficiente consistência para 

execução do objeto. O porte, os prazos, as características, volumes, métodos, enfim, as variáveis 

relacionadas à natureza do objeto a ser executado impõem à Administração o poder-dever vinculado 

de criteriosa seleção das empresas que se proporão a executar o contrato, atendendo-se, para tanto, 

entre outras, às condicionantes factuais relacionadas ao empreendimento. Diante de tais 

considerações, observa-se ainda que o edital da licitação traz em seu bojo a exigência dos seguintes 

índices contábeis necessários à comprovação da boa situação financeira da licitante, e cujo 

atendimento é pressuposto de habilitação no quesito qualificação econômico-financeiro. É, assim, 

imperioso que o objeto venha a ser executado por empresa que detenha efetivamente boa saúde 

financeira, para que se garanta a solidez na execução, conforme métodos e prazos fixados nos 

instrumentos de regência da licitação, e assim, a segurança no êxito da aplicação dos recursos 

financeiros empregues na execução do objeto. Verifica-se que tais índices guardam pertinência com o 

objeto licitado, limitando-se a retratar a efetiva capacidade financeira das empresas aptas a executar o 

empreendimento. Nesse sentido, demonstra-se que a contratada deverá possuir, objetivamente, lastro 

financeiro hábil e qualificado ao suporte de futura execução. Trata-se da real capacidade de 

operacionalizar o objeto da contratação em destaque. Ou seja, a empresa que vier a vencer o certame 

deverá possuir saúde financeira proporcional e adequada para suportar os encargos de eventual 

realização dos serviços. 

 

9.3.4. DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR: 

a) Modelo de Proposta (Anexo I); 

b) Declaração conjunta de Habilitação (Anexo II); 

c) Modelo de Declaração de MEI, ME e EPP (Anexo III); 

 

9.3.5. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

9.3.6. Comprovante de Registro no CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia), sendo 

inválida a Certidão do CREA que não apresentar rigorosamente a situação atualizada, conforme 

Resolução nº 266/79 do CONFEA. 

9.3.7. Comprovante de Registro do Responsável Técnico da empresa, junto ao CREA (Conselho 

Regional de Engenharia e Agronomia). Será inválida, a certidão que não apresentar a situação 

atualizada, conforme Resolução nº 266/79 do CONFEA. 

9.3.8. Comprovação de aptidão TÉCNICO-OPERACIONAL para desempenho de serviços com 



 

 

características semelhantes às do objeto desta licitação, executados a qualquer tempo, mediante 

atestado(s) de responsabilidade técnica, que comprove ter a empresa executado obras/serviços 

similares ao objeto licitado, conforme parcelas de maior relevância descritas abaixo: 

● Execução de concreto betuminoso usinado a quente – CBUQ; 

● Base estabilizada granulometricamente com energia proctor; 

● Fresagem de pavimento; 

● Demolição de pavimento asfáltico; 

● Escavação, carga e transporte de material de 1ª e 2ª categoria; 

● Escavação submersa com draga de mandíbula; 

● Poda e supressão de árvores; 

● Rede de drenagem tubular de concreto; 

● Contenção em gabião; 

● Instalação de geomembrana; 

● Extensão e manutenção de rede esgoto; 

●  Sinalização viária horizontal e vertical. 

 

9.3.9. Comprovação de aptidão TÉCNICO-PROFISSIONAL por meio dos profissionais 

responsáveis técnicos indicados, serem detentores de atestado(s) de responsabilidade técnica, 

devidamente registrado(s) no CREA, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) CAT(s) - Certidão de Acervo 

Técnico, expedido por este conselho, que comprove ter o(s) profissional(is) executado obras/serviços 

similares ao objeto licitado, conforme parcelas de maior relevância descritas abaixo: 

● Execução de concreto betuminoso usinado a quente – CBUQ; 

● Base estabilizada granulometricamente com energia proctor; 

● Fresagem de pavimento; 

● Demolição de pavimento asfáltico; 

● Escavação, carga e transporte de material de 1ª e 2ª categoria; 

● Escavação submersa com draga de mandíbula; 

● Poda e supressão de árvores; 

● Rede de drenagem tubular de concreto; 

● Contenção em gabião; 

● Instalação de geomembrana; 

● Extensão e manutenção de rede esgoto; 

● Sinalização viária horizontal e vertical. 

JUSTIFICATIVA: No que se refere às exigências de qualificação técnica fixadas no Edital, a 

Associação buscou estabelecê-las de maneiras compatíveis com a dimensão e característica do 

objeto, conforme admitidas na Lei nº 8.666/93, nos termos do art. 30, II e seus parágrafos, bem como 

doutrina e jurisprudência atuais sobre o tema. Assim sustenta o Superior Tribunal de Justiça na 

seguinte afirmação feita no acórdão do Recurso Especial nº 1.381.152/2015: A capacidade técnica, em 



 

 

regra, consiste no domínio de conhecimento e habilidades (práticas e teóricas) para a execução do 

objeto a ser contratado, demonstrada por meio de experiências anteriores. Não basta que os 

interessados na licitação demonstrem que poderiam executar o serviço, têm que provar que 

possuem todos os elementos técnicos e empresariais que efetivamente os habilitem a cumprir 

o objeto do contrato. Deve ser provada a qualificação técnico-operacional (organização 

empresarial de gestão, referente à empresa,) e a técnico- profissional (referente às pessoas 

físicas que prestam os serviços). (G.N). Na mesma linha, o Tribunal de Contas da União, acórdão 

1.214/2013, definiu seu entendimento sobre o tema da seguinte forma: 151. Diante dessas 

considerações, e em observância ao princípio do julgamento objetivo da licitação, verifica-se que as 

exigências devem ser expressas, delimitadas, objetivas, proporcionais ao objeto da licitação, e, nessa 

medida, as empresas licitantes devem comprovar habilidade anterior em executar serviço ou 

obra em dimensões compatíveis com a almejada na licitação, pois o domínio de técnicas ou a 

competência para gerenciar, administrar ou executar obras e serviços mostra-se não apenas 

desejável, mas imprescindível à satisfatória execução do contrato. (G.N.). Outro não é o sentido e 

o teor da Súmula 263 do Tribunal de Contas da União: Para a comprovação da capacidade técnico- 

operacional das licitantes, e desde que limitada, simultaneamente, às parcelas de maior relevância e 

valor significativo do objeto a ser contratado, é legal a exigência de comprovação da execução de 

quantitativos mínimos em obras ou serviços com características semelhantes, devendo essa 

exigência guardar proporção com a dimensão e a complexidade do objeto a ser executado. 

(G.N.). Para avaliação da capacidade técnica de uma empresa, é essencial a verificação da sua 

estrutura administrativa e operacional em relação à execução de um serviço, uma vez que contratos de 

diferentes serviços/obras demandam estruturas distintas para a sua execução. Nesse contexto, caso a 

empresa a ser eventualmente contratada não tenha capacidade operacional para executar os serviços 

previstos no Termo de Referência e Memorial Descritivo, o serviço poderá ter sua qualidade reduzida, 

ou até mesmo vir a não ser concluído dentro do prazo contratado, o que traria sérios prejuízos ao 

futuro contratante. Neste tear, a habilitação técnica tem por objetivo demonstrar para a Administração 

que a empresa licitante é possuidora de conhecimento capaz de dar cumprimento às obrigações 

assumidas no contrato decorrente da licitação. E a finalidade da norma é clara: resguardar o interesse 

da Administração Pública, ou seja, a perfeita execução do objeto da licitação. Na verdade, para a 

execução do serviço ora licitado, não pode a Administração se expor, arriscando a dispensar a 

efetividade do conhecimento técnico especializado e a comprovação de experiência pretérita de 

capacidade profissional e operacional para o cumprimento do objeto do contrato. Assim, as exigências 

de capacidade técnica que guardem fidelidade com o escopo licitado são essenciais, na medida em 

que visam assegurar uma contratação segura, evitando-se imprevistos indesejados à Administração 

contratante, motivo pelo qual a autoridade deve fixá-las na medida necessária, sem ensejar restrição 

excessiva à competitividade no certame, mas resguardando que venham a participar apenas empresas 

efetivamente aptas a satisfazer seu escopo. 



 

 

9.3.10. A comprovação de vínculo com o profissional detentor de atestados de Responsabilidade 

Técnica integra será feita através dos seguintes documentos: 

9.3.10.1. Profissional registrado: 

 

a) Carteira Profissional de Trabalho (C.T.P.S.); 

 

b) Ficha de Registro de Empregado; 
 

c) Guia de FGTS relativa ao mês anterior da entrega das propostas. 

 
9.3.10.2. Profissional contratado: 

 

a) Contrato Social, Estatuto Social ou Ato Constitutivo, no caso de sócio, ou; 

 

b) Contrato de Prestação de Serviços, com data de assinatura anterior à da abertura dos envelopes 

da licitação; 

c) Registro junto ao CREA do profissional como responsável técnico pela empresa, o que será 

comprovado mediante apresentação para consulta da Certidão de inscrição e regularidade da licitante 

junto ao CREA de sua sede. 

9.3.11. As parcelas de maior relevância técnica e valor significativo não precisam constar 

simultaneamente em um mesmo atestado, sendo admitida a apresentação em conjunto que 

comprovem a experiência requerida da empresa. Os atestados poderão ser apresentados da seguinte 

maneira: 

a) apenas 01(um) atestado que contenha todos os itens; ou 
 

b) 02 (dois) ou mais atestados que comprovem vários itens. 

9.3.12. No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional como 

responsável técnico, como comprovação de qualificação técnica, ambas serão inabilitadas. 

 
JUSTIFICATIVA: A legalidade da vedação ou limitação da somatória de atestados dependerá do 

objeto a ser licitado. A questão é identificar se o objeto a ser contratado se caracteriza por unidade ou 

é indissociável. Ocorre que muitas vezes a complexidade do objeto é mediante a dimensão 

quantitativa. Exemplo clássico é a do Marçal Justen Filho no qual cita que uma ponte de mil metros é 

diferente de duas de quinhentos metros. Neste caso consideramos correta a vedação de 

somatória de atestados. Há vasta jurisprudência na Corte de Contas da União a respeito: “com 

relação à proibição da soma de quantitativos de contratos distintos, não vislumbro prejuízo. É usual o 

estabelecimento de limites, com o intuito de evitar que a adição de quantitativos irrisórios 

venha a amparar experiência inexistente no curriculum do licitante. Apenas excepcionalmente, 

em razão da natureza dos serviços, tal medida poderia ser restritiva.” (Acórdão nº 2.088/2004m 



 

 

Plenário, rel. Min. Walton Alencar Rodrigues). “6. A vedação ao somatório de atestados, para o fim 

de comprovação da capacidade técnico-operacional, deve estar restrita aos casos em que o 

aumento de quantitativos acarretarem, incontestavelmente, o aumento da complexidade técnica 

do objeto ou uma desproporção entre quantidades e prazos de execução, capazes de exigir 

maior capacidade operativa e gerencial da licitante e ensejar potencial comprometimento da 

qualidade ou da finalidade almejadas na contratação, devendo a restrição ser justificada técnica 

e detalhadamente no respectivo processo administrativo.” (Acórdão 7105/2014-Segunda Câmara, 

TC 025.867/2014-8, relator Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa, 18.11.2014.) 

 

9.3.13. Declaração de responsabilidade e comprometimento da empresa e de seu(s) responsável(eis) 

técnico(s), se comprometendo na execução dos serviços ora licitados, dando ciência de que, a 

empresa está obrigada a informar à Administração, e providenciar a substituição do profissional no 

prazo máximo de 10(dez) dias, quando solicitado; e que o novo profissional, que deverá deter, no 

mínimo, a mesma capacidade técnica do substituído. 

9.3.14. Declaração que o licitante tomou conhecimento de todas as informações e têm ciência de 

todas as condições e eventuais dificuldades para o cumprimento das obrigações da Licitação. 

9.3.15. Caso a empresa declarada vencedora do certame, seja registrada em CREA de outra 

Região/Estado, será concedido o prazo de 05(cinco) dias úteis, prorrogado por mais 05(cinco) dias 

úteis, para apresentação do ―visto‖ do CREA- MG, sendo certo que, o mesmo procedimento será 

aplicado ao responsável técnico da empresa. 

9.6. DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR: 

9.6.1. Os documentos mencionados acima não poderão ser substituídos por qualquer tipo de 

protocolo ou por meio magnético. 

9.6.2. Para fins de habilitação, é facultada ao Pregoeiro a verificação das informações e o 

fornecimento de documentos que constem de sítios eletrônicos de órgãos e entidades das esferas 

municipal, estadual e federal, emissores de certidões, devendo tais documentos serem juntados ao 

processo. 

9.6.3. No caso de o licitante deixar de apresentar documentos cuja validade conste expressamente, 

serão considerados aqueles expedidos com 30 (trinta) dias de antecedência. 

9.6.4. Ficará sob inteira responsabilidade da Licitante a acessibilidade e autenticidade dos ditos 

documentos, podendo acarretar a inabilitação do licitante no caso da impossibilidade de realização da 

consulta. 

9.6.5. Uma vez incluído no processo licitatório, nenhum documento será  devolvido, salvo o original 
a ser substituído por cópia reprográfica autenticada. 



 

 

 

9.6.6. Sob pena de inabilitação, todos os documentos deverão estar com mesmo número do CNPJ 

da empresa proponente, observando ainda o que segue, conforme preceitua a legislação vigente: 

9.6.6.1. se o proponente for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz; 

9.6.6.2. se o proponente for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto 

aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome 

da matriz. 

9.6.7. O licitante obriga-se, nos termos do modelo de Declaração de Pleno Atendimento, e se 

comprometendo a declarar a superveniência de fato impeditivo da habilitação, observadas as 

penalidades cabíveis. 

9.6.8. A Licitante deve ainda afirmar que não se encontra impedida de licitar ou contratar com o 

Poder Público, tampouco inidônea através de decisão condenatória, estando livre e desempedida para 

participar do presente certame, acompanhadas de pesquisas em nome da empresa e de seus 

responsáveis legais junto aos sítios oficiais: CAFIMP, CNEP, CNJ e CEIS. 

9.6.9. Apresentar declaração de responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos 

apresentados para habilitação neste procedimento licitatório. 

9.6.10. A Licitante deve ainda afirmar, sob as penas da lei, que a empresa tem pleno conhecimento 

dos locais onde se desenvolverão as obras e serviços, da natureza e do escopo dos mesmos, tendo 

ciência de todas as condições e eventuais dificuldades para sua execução contratual, conhecendo as 

peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, possuindo independentemente de vistoria ―in loco‖ 

todas as informações que possam ser necessárias para elaboração da proposta e execução do 

contrato. 

9.6.11. Os Profissionais indicados como responsáveis técnicos devem afirmar que assumirão o 

compromisso e a responsabilidade técnica das obras e serviços em nome da licitante, caso a mesma 

se sagre vencedora. 

9.6.12. Declaração, expressa que não possui em seu quadro funcional servidor  público ou 

dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação. 

9.6.13. Indicação de pessoal técnico adequados e disponíveis para a realização do objeto da 

licitação: 

a) Responsável técnico graduado em engenharia civil; 

As graduações exigidas deverão ser comprovadas por meio de diplomas ou conforme registro do 

profissional com a entidade profissional competente. As capacitações deverão ser comprovadas por 

certificados de treinamento ou conforme registro do profissional com a entidade profissional 



 

 

competente. 

Serão dispensadas as declarações de responsabilidade técnica, dos Profissionais RT - Responsáveis 

Técnicos – que estiverem relacionados na Certidão de Registro da Pessoa Jurídica licitante no CREA 

e ou CFT/CRT. 

Todos os responsáveis técnicos, deverão apresentar atestado conforme parcelas de maior relevância 

exigidas, e devidamente acompanhados da CAT. 

9.7 DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE 

 

9.7.1. Declaração, assinada pelo representante legal, de que a licitante se enquadra no que 

estabelece a Lei Complementar nº. 123/2006, quando for o caso, estando apta a usufruir do tratamento 

favorecido estabelecido nos artigos 42 a 49 da referida Lei com alteração implantada pela Lei 

Complementar nº 147/2014. 

 

9.7.2. A Microempresa - ME e a Empresa de Pequeno Porte - EPP deverão apresentar toda a 

documentação exigida para a habilitação, inclusive os documentos comprobatórios da regularidade 

fiscal, mesmo que estes apresentem alguma restrição. 

9.7.3. Havendo restrição nos documentos comprobatórios da regularidade fiscal, será assegurado o 

prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que a ME ou EPP for 

declarada vencedora do certame, prorrogáveis por igual período, a critério do Contratante, para 

regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito e emissão de eventuais 

certidões negativas ou positivas com efeito de negativa. 

9.7.4. A prorrogação do prazo para a regularização fiscal dependerá de requerimento, devidamente 

fundamentado, a ser dirigido ao Pregoeiro. 

9.7.5. Entende-se por tempestivo o requerimento apresentado nos 05 (cinco) dias úteis inicialmente 

concedidos. 

9.7.6. A não regularização da documentação, no prazo previsto neste item, implicará decadência do 

direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81 da Lei Federal nº. 8.666/93, 

sendo facultado ao Pregoeiro convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação. 

9.7.7. A ausência de documento ou a apresentação dos documentos de habilitação em desacordo 

com o previsto neste título inabilitará o licitante. 

9.8 CADASTRO DA PROPOSTA DE PREÇOS E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

a) Certifiquem-se de que após cadastrarem as propostas de preço, foram inseridos os Documentos 



 

 

de Habilitação no processo do respectivo pregão; 

b) Após inserir os documentos de habilitação no processo do pregão salvem as alterações, pois caso 

não o faça, os documentos de habilitação não serão anexados ao processo; 

c) As exigências de habilitação do edital devem ser atendidas na integra, caso tenha alguma 

exigência que seja necessário encaminhar mais de um documento para atendimento, e nas 

opções disponíveis para cadastro destes documentos no sistema BLL apresente apenas uma 

alternativa, digitalize todos os documentos em um único arquivo e anexem na 

opçãodisponível. 

d) Alerta-se também para que após cadastramento da proposta de preço voltem para tela principal do 

sistema e acessem a proposta novamente para conferir se o cadastro foi realizado corretamente e 

se os documentos de habilitação foram anexados ao processo. 

e) Caso tenham alguma dúvida de interpretação do edital ou quanto aos procedimentos a ser 

realizado no sistema de compras BLL, solicitamos que contatem o Setor de Licitações da AMMESF 

para esclarecimentos que se fizerem necessário. 

 
X - DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO  

 

10.1. No horário e local indicados no preâmbulo, será aberta a sessão de processamento do 

Pregão, iniciando-se com o credenciamento dos interessados em participar do certame. 

10.2. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo mínimo de 

48 (quarenta e oito) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá: 

10.3. ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas, 

rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo 

licitante ou seu representante legal. 

10.4. conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de 

pagamento. 

10.5. apresentar a planilha de composição de custos, (ANEXO VII) devidamente ajustada ao lance 

vencedor, em conformidade com o modelo anexo a este instrumento convocatório. 

10.6. caso a planilha de composição não seja aprovada pelo setor técnico contábil, a empresa será 

desclassifica convocando as demais de acordo a ordem de classificação. 

10.7. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no 

decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso. 

10.8. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, 

fabricante e procedência, vinculam a Contratada. 



 

 

10.9. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em algarismos 

e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93). 

10.10. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os primeiros; 

no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerão 

estes últimos. 

10.11. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter 

alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um resultado, 

sob pena de desclassificação. 

10.12. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada 

aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de 

outro licitante. 

10.13. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos complementares 

estarão disponíveis na internet, após a homologação. 

10.14. O critério de julgamento das propostas será MENOR PREÇO e o tipo da licitação será o de 

MENOR PREÇO POR ITEM em conformidade com o tipo da licitação e os critérios previamente 

estabelecidos no instrumento convocatório; 

10.15. – Será efetuada a verificação da conformidade de cada proposta com os requisitos do 

instrumento convocatório e com os preços correntes no mercado, os quais deverão ser devidamente 

registrados na ata de julgamento, promovendo-se a desclassificação das propostas desconformes ou 

incompatíveis; 

10.16. – O resultado do julgamento estará à disposição dos interessados, bem como os pareceres, 

relatórios e atos registrados no processo licitatório. Os autos do processo poderãoser examinados 

pelos que demonstrarem o desejo de fazê-lo; 

10.17. – O proponente é responsável pelas informações e documentações apresentadas, sendo 

motivo de desclassificação ou inabilitação a prestação de quaisquer dados ou documentos falsos. A 

desclassificação ou inabilitação poderá ocorrer em qualquer fase, se porventura o Pregoeiro vier a 

tomar conhecimento de fatos que contrariem as disposições contidas neste edital ou que desabonem a 

idoneidade do proponente. 

10.18. – O Pregoeiro ou a autoridade competente superior poderá solicitar esclarecimentos e 

promover diligências, em qualquer momento e sempre que julgar necessário, fixando prazo para 

atendimento, destinados a elucidar ou complementar a instrução do processo. 

10.19. – Quando todos os licitantes forem inabilitados, ou todas as propostas forem desclassificadas, 

a Administração poderá fixar aos licitantes o prazo de 08 (oito) dias úteis para a apresentação de nova 



 

 

documentação ou de outras propostas escoimadas das causas da inabilitação/desclassificação, 

conforme Art. 48, parágrafo terceiro da Lei 8.666/93. 

 

 

XI - DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO  

11.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, durante a sessão pública, de forma 

imediata e motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer, quando lhe 

será concedido o prazo de três dias úteis para apresentar as razões de recurso, ficando os demais 

licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões em igual prazo, que 

começará a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos 

elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses. 

11.2. A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante importará na decadência do direito 

de recurso, a adjudicação do objeto do certame pela Comissão de Licitação ao licitante vencedor e o 

encaminhamento do processo à Autoridade Competente para a homologação. 

11.3. Para efeito do disposto no item anterior, manifestação imediata é aquela efetuada via 

eletrônica – internet, no período máximo de 15 (quinze) minutos após o pregoeiro comunicar aos 

participantes, por meio do sistema eletrônico, o resultado da classificação; e manifestação motivada é 

a descrição sucinta e clara do fato que motivou a licitante a recorrer. 

11.4. O acolhimento de recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 

aproveitamento. 

11.5. No julgamento da habilitação e das propostas, o pregoeiro 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. 

11.6. Os recursos e contrarrazões de recurso deverão ser dirigidos ao Pregoeiro, por meio 

eletrônico, através do proprio sistema, com os documentos anexados digitalizados em formato ―pdf‖. 

Somente serão aceitas razões assinadas pelo representante legal das recorrentes. 

11.7. A homologação ocorrerá, após decorridos os prazos recursais, oportunidade em que, a 

vencedora será intimada para assinatura da ata de registro de preços no prazo de 05 (cinco) dias, bem 

como apresentar proposta devidamente reajustada ao lance final e anotação de responsabilidade 

técnica da pessoa responsável pela elaboração do orçamento e composições de custo unitário que 

deverão ser entregues. 

 

XII- DAS SANÇÕES  
12.1.O licitante que deixar de entregar documentação exigida para o certame, apresentar 



 

 

documentação falsa, ensejar o retardamento da execução do objeto do certame, não mantiver a 

proposta, falhar ou fraudar a execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude 

fiscal ficará impedido de licitar e contratar com a AMMESF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo 

das multas previstas no item abaixo e das demais cominações legais. 

13.2. Ficam estabelecidos os seguintes percentuais de multas, aplicáveis quando do descumprimento 

contratual: 

13.2.1. 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso na prestação do serviço), ou por atraso 

no cumprimento de obrigação contratual ou legal, até o 30o (trigésimo) dia, calculados sobre o valor 

total dos produtos constantes na Nota de Empenho. 

13.2.2. 10% (dez por cento) sobre o valor total da contratação, na hipótese da Contratada 

injustificadamente desistir do contrato ou der causa a sua rescisão, bem como nos demais casos de 

descumprimento contratual, quando o Município contratante, em face da menor gravidade do fato e 

mediante motivação da autoridade superior, poderá reduzir o percentual da multa a ser aplicada. 

13.3. O valor das multas aplicadas, após regular processo administrativo, será descontado dos 

pagamentos devidos pelo Contratante. Se os valores não forem suficientes, a diferença será 

descontada da garantia prestada ou deverá ser recolhida pela Contratada no prazo máximo de 03 (três) 

dias úteis a contar da aplicação da sanção. 

13.4. As sanções previstas, face à gravidade da infração, poderão ser aplicadas cumulativamente 

com previstas nas Leis Federais nº. 10.520/2002 e 8.666/93, após regular processo administrativo em 

que se garantirá a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa. 

 

 

XIV - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  
 

14.1. Constituem anexos deste Edital, dele fazendo parte integrante:  

I - Termo de Referência; 

II - Modelo de Proposta Comercial; 
 

III - Modelo de Declaração de Pleno Atendimento; 
 

IV – Modelo de Declaração de condição de Microempresas  

V - Minuta da Ata de Registro de Preços; 

VI – Minuta de Contrato de prestação de serviços. 

 

14.2. O licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos 

documentos apresentados em qualquer fase desta licitação. A falsidade de qualquer documento 

apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará imediata desclassificação ou 

inabilitação do licitante, ou a rescisão contratual, sem prejuízo das sanções administrativas, civis e 



 

 

penais cabíveis. 

14.3. Na análise da documentação e no julgamento das Propostas Comerciais, o Pregoeiro poderá, a 

seu critério, solicitar o assessoramento técnico de órgãos ou de profissionais especializados. 

14.4. Toda a documentação apresentada neste Edital e seus anexos são complementares entre si, 

de modo que qualquer detalhe que se mencione em um documento e se omita em outro será 

considerado especificado e válido. 

14.5. A participação do licitante nesta licitação implica no conhecimento integral dos termos e 

condições inseridas neste edital, bem como das demais normas legais que disciplinam a matéria. 

14.6. A presente licitação não importa, necessariamente, em contratação, podendo a AMMESF 

revogá-la, no todo ou em parte, por razões de interesse público, derivadas de fato superveniente, 

comprovado, ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação, mediante ato escrito e 

fundamentado, disponibilizado para conhecimento dos licitantes. 

14.7. A AMMESF poderá prorrogar, por conveniência exclusiva, a qualquer tempo, os prazos para 

recebimento das propostas ou para sua abertura. 

14.8. Fica eleito o foro da Comarca de Montes Claros, Estado de Minas Gerais, para dirimir eventuais 

conflitos de interesses decorrentes desta licitação, valendo esta cláusula como renúncia expressa a 

qualquer outro foro, por mais privilegiado que seja ou venha a ser. 

Pirapora 18 de outubro de 2021. 
 

Higor Emanuel Waldolato 

Pregoeiro



 

 

 
 

  

ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 06/2021  
PREGÃO ELETRÔNICO POR REGISTRO DE PREÇOS Nº. 002/2021 

 

 

1. DO OBJETO 

 
Registro de Preços para contratação de empresa especializada na execução dos serviços de reparos 

e manutenção em dispositivos de infraestrutura urbana, visando atender aos munícipios associados à 

AMMESF, conforme especificações e condições constantes deste Edital e seus Anexos. 

 

2. DAS JUSTIFICATIVAS 
 

O presente procedimento decorre diretamente da necessidade dos Municípios gerirem e 

administrarem seus próprios (próprios no sentido legal da palavra incluindo aqueles bens que estão 

sob a sua responsabilidade por cessão, locação e qualquer outra espécie legal de posse e/ou 

propriedade da qual decorra o dever de zelo, guarda, conversação e afins). 

As normas vigentes, além da imposição inafastável no tocante à administração, gestão e 

conservação dos próprios locais, colocada à frente dos Municípios, descrevem tais bens, como é o 

caso da Lei Nacional n. 10.406/02: 

 
Art. 98. São públicos os bens do domínio nacional pertencentes às pessoas 

jurídicas de direito público interno; todos os outros são particulares, seja qual 

for a pessoa a que pertencerem. 

Art. 99. São bens públicos: 

I - os de uso comum do povo, tais como rios, mares, estradas, ruas e praças; 

II - os de uso especial, tais como edifícios ou terrenos destinados a serviço ou 

estabelecimento da administração federal, estadual, territorial ou municipal, 

inclusive os de suas autarquias; 

III - os dominicais, que constituem o patrimônio das pessoas jurídicas de 

direito público, como objeto de direito pessoal, ou real, de cada uma dessas 

entidades. 

Parágrafo único. Não dispondo a lei em contrário, consideram-se dominicais os 

bens pertencentes às pessoas jurídicas de direito público a que se tenha dado 

estrutura de direito privado. 

 
É dever da Administração manter em condições de usabilidade (acessibilidade, inclusive) ditos bens 



 

 

e, nessa lida, não contam os Municípios da Associação com ferramental interno suficiente para 

cumprir seu mister. 

A lógica de tais serviços se liga, em realidade, não apenas às necessidades da comunidade, mas 

também ao eixo da preservação do patrimônio público. 

A cobertura de malha asfaltica das vias e logradouros publico do município de Pirapora tem na sua 

imensa extensão mais de 20(vinte) anos de implantação e já começam a surgir em decorrência da 

natural deteriorização fissuras na sua camada. 

Diante do intenso trafego e outras interferência as fissuram aumenta sua dimesão( formação de 

buracos) sendo assim necessária a intervenção da Administração como ato de promover os reparos 

devidos; manutenção e conservação das vias mantendo a boa trafegabilidade dos veículos e 

transeuntes. 

Tal contratação dos serviços visam recompor área da camada asfaltica que encontra-se em estagio 

avançado de ruptura, buscando manter a conservação das vias em condições de boa trafegabilidade 

de veículos e transeuntes. As demandas por tais serviços são encontráveis em todas as áreas 

finalísticas da Administração Pública, a exemplo da Educação, da Saúde, do Serviço e da Assistência 

Social, da Cultura, da Administração em si, e de tantas outras. 

Os serviços de limpeza de vias públicas visam reunir, acondicionar e remover os resíduos sólidos 

lançados nas vias públicas, por causas naturais ou pela ação humana. Em razão das festividades e 

pontos turísticos existentes em nossos municípios, consideramos de extrema importância a 

conservação de tais ambientes para recepção de visitantes, e para o bem dos próprios munícipes. A 

conservação do meio ambiente e a diminuição de geração de lixos e materiais degradantes é um 

dever de todos os associados. 

Atualmente a população dos municípios contam com uma infraestrutura de saneamento básico 

precária, em que esgotos domésticos são lançados nas redes pluviais, bem como, não há um sistema 

de drenagem adequado, o que proporciona recorrentes alagamentos de alguns trechos de ruas, etc. 

Também não conta a região com uma pavimentação uniforme, de boa qualidade, sinalização de 

trânsito, passagens de nível ou redutores de velocidade, instrumentos fundamentais a boa mobilidade 

dos usuários, a manutenção de um meio ambiente saudável, controlando-se a contaminação dos 

cursos d’água, bem como das doenças e ou vetores advindos da falta de saneamento. Logo, visando 

propiciar uma estrutura adequada para abrigar a população usuária, respeitando-se as condições de 

higiene e saúde públicas, também é dever do Consórcio zelar pelo bem estar e desenvolvimento dos 

municípios associados. 

Sendo assim, quase que infinitas, são igualmente imprevisíveis por isso a modulagem presente 

(registrar preços para tais serviços, via sistema de registro de preços) é algo que se faz imperioso. 

Assim, com a abertura do processo de licitação pretende-se que empresas privadas de engenharia, 

capazes de executar satisfatoriamente o objeto, se apresentem com o interesse de serem 

contratadas para cumprir satisfatoriamente o serviço apresentado. 



 

 

Deverá ainda fornecer mão de obra especializada, material (peças, equipamentos e ferramentas) e 

assistência técnica necessária para o satisfatório e ininterrupto cumprimento do estabelecido no pacto 

contratual. 

Todos os serviços a que este Termo trata se referem exclusivamente ao cumprimento do objeto. 

Foram observadas certas questões econômicas, dando especial atenção aos insumos e serviços 

propostos em relação a sua durabilidade e controle de qualidade. 

A Ata de Registro de Preços encontra fundamento jurídico na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e 

o Decreto Nº 3.555, de 08 de agosto de 2000, e suas alterações, Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro 

de 2013, Decreto Municipal nº 73/2007, de 04.05.2007, e Decreto Municipal nº 193/2013, de 

23.07.2013, aplicando-se, subsidiariamente, as normas da Lei nº 8.666/93 e suas alterações e a 

Proposta Comercial da DETENTORA, com as alterações efetuadas na Fase de Lances do Pregão da 

Referência. 

 

3. DA MODALIDADE PREGÃO E NÃO PARCELAMENTO 
 

A modalidade de licitação a ser adotada é o PREGÃO ELETRÔNICO porque os serviços se amoldam 

ao conceito de serviço comum previsto na legislação de regência. De fato, diz a Lei Nacional n. 

10.520/02: 

Institui, no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, nos termos 

do art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, modalidade de licitação 

denominada pregão, para aquisição de bens e serviços comuns, e dá 

outras providências. 

Art. 1º Para aquisição de bens e serviços comuns, poderá ser adotada a 

licitação na modalidade de pregão, que será regida por esta Lei. 

Parágrafo único. Consideram-se bens e serviços comuns, para os fins e efeitos 

deste artigo, aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser 

objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no 

mercado. 

 
Assim, o pregão é uma modalidade utilizada para adquirir bens e serviços de natureza comum, ou 

seja, bens e serviços que o padrão de desempenho e qualidade possam ser definidos de forma 

objetiva no edital. 

É dizer, serviços comuns de engenharia são, na dicção legal, simplesmente serviços comuns e, 

portanto, licitáveis pela modalidade aqui eleita. 

Com efeito, a doutrina e a jurisprudência que já se debruçaram sobre o assunto desde o ano de 2000 

foram consolidadas no sentido de afirmar o que a Lei Nacional do Pregão já afirma suscintamente. 

Na mesma linha de raciocínio vemos a manifestação do Tribunal Regional Federal: 

ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO. CONTRATAÇÃO 



 

 

DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.    NATUREZA    

COMUM    DOS    SERVIÇOS. POSSIBILIDADE. 1. A Lei n. 10.520/2002 

autoriza a aquisição, por meio de pregão, de bens e serviços comuns, assim 

entendidos aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser 

objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no 

mercado (art. 1º e parágrafo único). 2. Nesse sentido é a orientação do 

Tribunal de Contas da União, segundo o qual, se o objeto do certame de 

tecnologia da informação possuir padrões de desempenho e qualidade que 

possam ser objetivamente definidos no edital por meio de especificações 

usuais no mercado, o pregão eletrônico é a modalidade adequada para a 

efetivação da contratação dos serviços. 3. Agravo provido. (TRF1. AG 

200901000229799, 6ª TURMA. REL. DANIEL PAES RIBEIRO. JULG. 

23/11/2009) (G.N) 

 
No âmbito federal, o Tribunal de Contas da União compilou entendimento unívoco e elidiu quaisquer 

dúvidas editando, em 2010, a Súmula nº 257 — através do AC nº 0841/2010: O uso do pregão nas 

contratações de serviços comuns de engenharia encontra amparo na Lei nº 10.520/2002. 

Se o pregão é pertinente para o objeto como se demonstra, é de se explicitar que as características 

do Sistema de Registro de Preços se adequam perfeitamente ao caso concreto no sentido de permitir 

à Administração Pública um melhor planejamento para as suas demandas, inclusive para aquelas que 

podemos denominar de imprevistas. 

De fato, o Registro de Preços, longe de ser uma modalidade de licitação, revela a tomada de um 

conjunto de procedimentos que ao final resultam tão somente na elaboração de uma Ata de Registro 

de Preços onde estão discriminados os serviços e os insumos (conforme as Tabelas Oficiais – 

Planilhas juntadas aos autos) utilizados na execução futura e eventual da manutenção e na 

conservação de próprios. 

No tocante a esse último aspecto, embora antigas as determinações das Cortes de Contas, até hoje 

muitos operadores ainda não se atentaram para a desnecessidade de disponibilidade de recursos 

orçamentários para registrar preços: 

A administração da UFPB deve respeitar os limites definidos no art. 24, II, da 

Lei nº 8.666/1993 e, para tanto, deve realizar planejamento destinado a 

permitir que o volume anual de contratações diretas fique adstrito ao montante 

fixado nesse dispositivo legal. O fato de a administração ter adquirido produtos 

alimentícios que se mostravam compatíveis com os valores de mercado não 

serve para justificar a infração à referida norma legal, tampouco a falta de 

conhecimento sobre a disponibilidade orçamentária total a ser alocada à 

entidade pode servir de desculpas para a irregularidade. Nesse sentido, 



 

 

lembro que a administração não precisa de disponibilidade de recursos 

para iniciar a licitação, basta contar com a devida previsão orçamentária. 

Lembro, ainda, que o problema pode ser atenuado pelo aproveitamento das 

vantagens propiciadas pelo sistema de registro de preços prescritos no art. 

15 da Lei de Licitações (...). (AC nº 3.146-42/04-1 Sessão: 

07.12.04 Grupo: I Classe: II Relator: Ministro Guilherme Palmeira 

– Tomada e Prestação de Contas) 
 

A ideia é tão cristalina que consta da atualização normativa feita no plano federal (Decreto Federal n. 

7.892/2013). 

 
§ 2o. Na licitação para registro de preços não é necessário indicar a dotação 

orçamentária, que somente será exigida para a formalização do contrato ou 

outro instrumento hábil. 

 
As atividades desenvolvidas pelo poder público relacionadas às licitações e às contratações 

governamentais dependem, em maior ou em menor proporção, das regras jurídicas existentes. E 

talvez o maior complicador que haja nesse Setor é a existência de níveis superpostos e as vezes 

sobrepostos de normas. É assim por causa da forma federativa de Estado e, nesta, os entes políticos 

transitam todos pelo mesmo Setor detendo competências legislativas para ali trafegar. 

O art. 23, §§1º e 2º, da Lei n 8.666/93 estabelece que toda obra, serviço ou compra deve ser dividida 

em tantas parcelas quantas se comprovarem técnica e economicamente viáveis para garantir o 

melhor aproveitamento dos recursos disponíveis no mercado e ampliar a competitividade nos 

certames licitatórios. 

Todavia, o aspecto técnico da questão está atrelado mais à natureza do objeto do que propriamente à 

uma imposição legal cujo conteúdo semântico somente pode ser analisado casuisticamente. 

Em decorrência disso, seria nítida a desnecessária oneração do Município, ora, o parcelamento 

apenas estabeleceria desacordo e incoerência com os princípios e disposições legais que regem a 

Administração Pública. 

O entendimento doutrinário e jurisprudencial tem de sido o de que o parcelamento ou não do objeto 

da licitação deve ser analisado sempre de acordo com o caso concreto, atentando acerca da 

viabilidade técnica e econômica do parcelamento e da divisibilidade intrínseca do objeto. 

O TCU, no acórdão nº 732/2008, estabeleceu o seguinte: 
 

 
(...)a questão da viabilidade do fracionamento deve ser decidida com base em 

cada caso, pois cada obra tem as suas especificidades, devendo o gestor 

decidir analisando qual a solução mais adequada no caso concreto. 



 

 

Concluindo que: 
 

 

(...)se o parcelamento das obras, no caso concreto, mostra-se prejudicial ao 

gerenciamento dos serviços, é admissível a realização de licitação única 

para contratação da execução de todas as etapas que compõem o 

empreendimento. (TCU, acórdão 2864/2008) (G.N) 

 
Seguindo a mesma linha de raciocínio, a Corte de Contas Mineira por sua vez, em resposta à 

Consulta nº 725.044, de relatoria do Conselheiro Wanderley Ávila, proferida na Sessão de 

09/05/2007, decidiu: 

 
(...) ressalta-se que o parcelamento pode ser inviável, mesmo se estando 

diante de objeto divisível, quando restar provado pela Administração que 

poderá trazer prejuízo financeiro e operacional e inviabilidade técnica e 

econômica, hipótese em que deve ser realizado um único procedimento 

licitatório, pela totalidade do objeto. (G.N) 

 
De igual maneira foi o pronunciamento do Tribunal de Justiça de Minas Gerais na apelação cível 

1.0024.06.098029-9/002, julgada em 30/09/2010: 

 
- O parcelamento ou fracionamento do objeto licitado se faz imperioso quando, 

além de ser tecnicamente viável, não importar em prejuízo financeiro para a 

Administração. (G.N) 

 
Feita a observação, sabe-se que estão presentes no caso concreto as normas básicas a seguir 

listadas: A Lei Geral de Licitações (8.666/93), a Lei do Pregão (10.520/02), o Estatuto das Micro e 

Pequenas Empresas (123/06) e a Lei Federal nº 11.17/2005 e o Decreto nº 7.892, de 23.01.2013, 

alterado pelo Decreto Federal nº 9.488/18 de 31 de agosto de 2018. 

 

4. DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO 
 

A execução da prestação de serviço se dará conforme as especificações técnicas constantes neste 

Edital. A empresa vencedora do certame iniciará a prestação dos serviços, em conformidade com a 

necessidade da AMMESF e seus associados e a disponibilidade orçamentária, no prazo máximo de 

10 (dez) dias corridos, a contar da assinatura do contrato, perdurando até o prazo final da vigência do 

contrato. 

 

4.1. SERVIÇOS PRELIMINARES 

Este serviço consiste na marcação topográfica locando todos os elementos necessários à execução, 



 

 

constantes no projeto. Deverá prever a utilização de equipamentos topográficos ou outros 

equipamentos adequados para uma perfeita marcação dos projetos e greides, bem como para a 

locação e execução dos serviços de acordo com as locações e os níveis estabelecidos nos projetos. 

Uma equipe topográfica deverá ser mantida na obra para controle da locação, alinhamento e 

inclinação das vias, evitando erros. As dúvidas que eventualmente possam surgir serão resolvidas 

antes do início da obra. 

Será necessária a contratação do serviço de locação da obra, que deverá ser executada com rigor 

técnico, observando-se atentamente o projeto arquitetônico e o de implantação, quanto a níveis e 

cotas estabelecidas neles. A locação deverá ser feita através de pontos indicados pela topografia 

(acima de 50 pontos), que marcará os mesmos através de piquetes de madeira para a locação de 

toda a área de pavimentação e drenagem. Todos o serviço deverá ser executado estritamente de 

acordo com o projeto. A ocorrência de erro na locação da obra implicará à Empreiteira a obrigação de 

proceder, por sua conta e dentro dos prazos estipulados no contrato, as devidas modificações, 

demolições e reposições que assim se fizerem necessárias, sob aprovação, ou não, da Fiscalização 

do ente federado. 

 

4.2. ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRAS 

AUXILIAR DE ESCRITORIO: As principais atividades envolvidas em seu trabalho são: Elaborar 

relatórios. Preparar correspondência, como cartas e e-mails. Produzir planilhas. Digitar documentos. 

Cuidar do registro de informações relevantes. Preparar a agenda de reuniões. Efetuar a distribuição 

de tarefas aos funcionários do escritório. Fazer o controle do material de escritório, de modo a cuidar 

de sua reposição. Atender clientes no telefone e pessoas presencialmente. Manter os arquivos 

organizados e fazer com que os documentos possam ser facilmente localizados e acessados quando 

necessários. Reunir informações úteis para o embasamento da elaboração e da execução dos 

projetos da organização para a qual trabalha. 

MESTRE DE OBRAS: é um profissional que trabalha como o líder de uma obra, responsável pela 

organização em geral do trabalho de diversos outros profissionais. Atividades desenvolvidas: 

Organizar a equipe e distribuir as tarefas de acordo com a habilidade de cada um; Analisar toda a 

construção do projeto junto aos engenheiros e arquitetos; Orientar a correta instalação do canteiro de 

obras, visando melhor organização do ambiente de trabalho; Conferir todos os materiais comprados; 

Garantir as normas de segurança no trabalho; Garantir que a equipe faça o uso de equipamentos de 

proteção individual; Evitar desperdícios de materiais; Manter seus superiores informados sobre o 

andamento do projeto.Esse profissional, como o responsável por acompanhar tudo do início ao fim do 

projeto, precisa de experiência no mundo da construção, por isso, normalmente conta com pelo 

menos 5 anos de experiência na área. Além disso, o mestre de obras está sempre em contato com 

pessoas, e por isso deve ser um gestor de crise, um verdadeiro líder. Para isso, cursos de liderança 

podem ser uma boa ideia. Por fim, o mestre de obras também pode ter uma formação específica. 



 

 

ENCARREGADO: Supervisiona colaboradores, leitura e execução de projetos, acompanha 

cronograma e medições de obras e controla equipamentos, contratação de serviços e matéria-prima. 

Participa na compras de suprimentos e prospecção de fornecedores. 

TÉCNICO SEGURANÇA TRABALHO: O trabalhador deverá ser instruído sobre a utilização do 

equipamento distribuído, para se proteger contra danos possíveis e se responsabilizar pela limpeza, 

guarda e conservação do mesmo. A empreiteira fornecerá, sem ônus para os seus empregados, todo 

o equipamento de proteção individual, que será de uso obrigatório. O exemplo dado pelos 

engenheiros, mestres e encarregados é fator indispensável a ser seguido pelos subordinados nas sua 

atividades e no uso de EPI. 

VIGIA: O Vigia tem como trabalho vigiar, zelar e guardar um patrimônio, com o objetivo de inibir ou 

detectar tentativas de crimes. Esse profissional ainda pode observar e fiscalizar o local, mas 

não é sua função proteger. 

GREIDISTA: Realiza cálculo de material a ser usado em terraplanagem, orienta e acompanha 

trabalho de corte e aterro, nivelamento e compactação de pistas e verifica estacas e marcações. 

 

4.3. DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES 

Os transportes serão efetuados por profissionais habilitados e com experiência comprovada, mesmo 

quando feitos em locais onde não seja necessária habilitação. Não serão permitidos motoristas não 

habilitados no DETRAN. 

A escavação será executada mediante a utilização do equipamento adequado, que possibilite a 

execução dos serviços sob as condições especificadas e produtividade requerida. Todas as 

escavações deverão ser executadas nas larguras e inclinações indicadas no projeto. O serviço de 

escavação mecânica em material de 1ª categoria compreende na remoção do solo em local 

estabelecido. A escavação mecânica em material de 1ª categoria visa remover material constituinte 

do terreno nos locais indicados para a implantação do projeto. Os materiais de 1ª categoria são 

constituidos pelos os solos em geral, de natureza residual ou sedimentar e seixos rolados ou não com 

diâmetro máximo de 0,15 cm. Para o serviço de escavação em materiais de 1ª categoria poderão ser 

utilizados os seguintes equipamentos: trator de esteira com lâmina e ripper, escavo-transportador ou 

escavadores conjugados, pá carregadeira, motoniveladora e escavadeira hidráulica. Antes do início 

da execução dos serviços todos os equipamentos devem ser examinados e aprovados pela 

Fiscalização. A escavação será executada mediante a utilização do equipamento adequado, que 

possibilite a execução dos serviços sob as condições especificadas e produtividade requerida. Todas 

as escavações deverão ser executadas nas larguras e inclinações indicadas no projeto. Determina-se 

que a medição deste serviço será em metro cúbico (m3), efetivamente executado, conforme atestado 

pela Fiscalização, relatório fotográfico e memória de cálculo. Escavação Manual: Deverá ser 

executada com uso de ferramentas adequadas, observando que, caso seja necessário o 

escoramento de solo deverá empregar pranchas e longarinas, de acordo com as Normas de 



 

 

Segurança do Trabalho. Este serviço, assim como o escoramento deverá fazer parte do preço 

proposto para escavação, e não será medido em separado.  A escavação mecanizada deve obedecer 

à Norma NBR 12266/92 - Projeto e execução de valas para assentamento de tubulação de água, 

esgoto ou drenagem urbana. As escavações serão convenientemente escoradas e esgotadas, de 

forma a permitir, sempre, o fácil acesso e perfeito escoamento das águas superficiais, tomando-se 

todas as providências e cautelas aconselháveis para a segurança dos operários, garantia das 

propriedades vizinhas e redes públicas. As escavações não devem prejudicar: as cotas de soleiras, 

acessibilidade de pedestres e veículos, passeios, logradouros públicos. Aceite do serviço: as 

dimensões devem obedecer ao projeto, com paredes cortadas a prumo e com superfícies planas. O 

transporte de materiais de construção exige alguns cuidados para garantir que não sofram danos 

durante sua movimentação, até a chegada do veículo ao destino final. O transporte de materiais de 

construção deve ser feito sempre em veículo fechado para que fiquem protegidos do sol e da chuva. 

Também é importante que o caminhão que fará a entrega esteja em boas condições, especialmente 

em períodos chuvosos, para garantir que não ocorram infiltrações.  É muito importante prestar 

atenção ao empilhamento máximo permitido para os materiais. Essa recomendação, assim como 

orientações sobre como empilhar cada tipo de material, costumam ser descritas na embalagem do 

fabricante dos produtos. Sinalizar bem as caixas que contêm produtos frágeis é fundamental para 

evitar danos. Os materiais de construção são resistentes em sua maioria, mas, em uma carga mista, 

é muito importante destacar a existência de produtos frágeis, sinalizando de forma clara quais são 

eles, para que recebam um cuidado diferenciado. A empresa deverá cumprir integralmente as normas 

previstas na NR-11, devendo implementar para tanto os procedimentos necessários para segurança 

em suas operações, dentre elas: Assegurar que todos os operadores estejam utilizando os EPIs 

adequados; Assegurar que os equipamentos e veículos estão em situação regular de manutenção e 

operação; Isolar devidamente as áreas de tráfego e movimentação de materiais; Possuir 

procedimentos claros de evacuação e combate à incêndios; Assegurar que materiais perigosos estão 

sendo movimentados e transportados por profissionais devidamente habilitados. 

 

4.4. SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO 

Pintura de meio fio (caiação) Pintura de meio fio (caiação): Consiste na execução de uma pintura com 

tinta a base de ―CAL‖ sobre todos os meios fios executados nas ruas. Os serviços de pintura serão 

medidos por m² de pintura aplicada no meio fio. 

A Capina Manual consistirá em arrancar as plantas com as mãos ou com auxílio de enxada e outros 

instrumentos manuais. Já a  mecânica (ou mecanizada) deverá se utilizar de técnicas com 

equipamentos mecânicos, tratores e outras máquinas. 

Os serviços de varrição manual de vias e logradouros públicos consistem na operação manual da 

varrição na superfície dos passeios pavimentados, sarjetas e canteiros centrais não ajardinados, 

esvaziamento dos cestos de lixo (papeleiras) e acondicionamento dos resíduos passíveis de serem 



 

 

contidos em sacos plásticos de até 100 litros, nas vias e logradouros públicos. Os serviços de 

varrição manual deverão ser executados nas vias e logradouros públicos, compreendendo: sarjetas, 

canteiros centrais e passeios relacionados no plano de varrição manual atendendo as frequências e 

horários determinados para cada local. 

A roçada consiste em procedimentos concernentes ao corte, manual ou mecanizado, da cobertura 

vegetal arbustiva considerada prejudicial e que se desenvolve em vias e logradouros públicos, bem 

como em áreas não edificadas, públicas ou privadas, abrangendo a coleta dos resíduos resultantes. 

Na maioria dos casos, a atividade de roçada acha-se diretamente associada à de capina, sendo 

geralmente executada preliminarmente a esta, de modo a remover a vegetação de maior porte 

existente no trecho a ser capinado.  

A poda, na arborização urbana, visa basicamente conferir à árvore uma forma adequada durante o 

seu desenvolvimento (poda de formação); eliminar ramos mortos, danificados, doentes ou 

praguejados (poda de limpeza); remover partes da árvore que colocam em risco a segurança das 

pessoas (poda de emergência); e remover partes da árvore que interferem ou causam danos 

incontornáveis às edificações ou aos equipamentos urbanos (poda de adequação)O transplantio 

árvore permite remover árvores do terreno da obra e replantá-las em outro local, evitando o corte do 

tronco e garantindo maior longevidade de vida. O processo, no entanto, apesar de parecer simples, 

exige muito cuidado, já que a árvore pode ser danificada e até morrer em um procedimento malfeito. 

A TRITURAGEM RESÍDUOS consiste em utilizar-se de trituradores de resíduos são capazes de 

processar diversos tipos de materiais, permitindo adequar os resíduos ou materiais as necessidades 

granulométricas para diversos fins industriais, ambientais e governamentais. 

 

4.5. SERVIÇOS MOVIMENTAÇÃO DE TERRA / BOTA FORA 

Para a construção de redes de concreto, de acordo com as cotas do projeto, sem distinção da 

qualidade do terreno, com exceção de rocha sã. A escavação será feita pelo processo mecânico, 

deve assegurar além da regularidade do fundo de vala, compatível com o perfil projetado, a 

manutenção da espessura prevista para o lastro.  No preço unitário considera-se já incluído todo e 

qualquer serviço para retirada ou desvio de águas do local de construção, seja por esgotamento 

mediante utilização de bombas, calhas tubulações, etc, bem como a remoção do material escavado e 

depositado até 30 cm do eixo da canalização.  O rebaixamento do lençol freático será objeto de 

estudo e preço extracontratual, se necessário, mediante aprovação prévia da fiscalização. O 

andamento dos trabalhos deverá ser tal que não permanecerá material escavado ao lado da vala, a 

não ser que esteja sendo manipulado, devendo para isso, ser removido o material da parte inicial da 

canalização, como sobra a ser obtida no decorrer da execução. O material das escavações 

posteriores deverá ser encaminhado para reaterros, com exceção dos excessos que se forem 

verificando, e que serão removidos para fora, tudo a juízo da fiscalização, e em face do material 

encontrado.  A medição será feita pelo volume geométrico do corte, em metros cúbicos. O serviço 



 

 

deve ser realizado utilizando equipamento tipo retroescavadeira, executado com os cuidados 

indispensáveis à preservação da vida humana e da propriedade.   

Para a construção de redes de concreto, de acordo com as cotas do projeto, sem distinção da 

qualidade do terreno, com exceção de rocha sã. A escavação será feita pelo processo mecânico, 

deve assegurar além da regularidade do fundo de vala, compatível com o perfil projetado, a 

manutenção da espessura prevista para o lastro.  No preço unitário considera-se já incluído todo e 

qualquer serviço para retirada ou desvio de águas do local de construção, seja por esgotamento 

mediante utilização de bombas, calhas tubulações, etc, bem como a remoção do material escavado e 

depositado até 30 cm do eixo da canalização. O rebaixamento do lençol freático será objeto de 

estudo e preço extracontratual, se necessário, mediante aprovação prévia da fiscalização.  O 

andamento dos trabalhos deverá ser tal que não permanecerá material escavado ao lado da vala, a 

não ser que esteja sendo manipulado, devendo para isso, ser removido o material da parte inicial da 

canalização, como sobra a ser obtida no decorrer da execução. O material das escavações 

posteriores deverá ser encaminhado para reaterros, com exceção dos excessos que se forem 

verificando, e que serão removidos para fora, tudo a juízo da fiscalização, e em face do material 

encontrado. A medição será feita pelo volume geométrico do corte, em metros cúbicos. O serviço 

deve ser realizado utilizando equipamento tipo retroescavadeira, executado com os cuidados 

indispensáveis à preservação da vida humana e da propriedade. 

Será medido pelo volume de corte, considerado na caixa (m³). O item remunera o fornecimento de 

equipamentos, materiais acessórios e mão-de-obra necessária para a execução de corte, em campo 

aberto, para solos de primeira categoria, englobando os serviços: escavação e carga mecanizadas; 

transporte interno a obra, num raio deum quilômetro; descarregamento para distâncias inferiores a 

um quilômetro; locação dos platôs e taludes; nivelamento, acertos e acabamentos manuais. Não 

remunera a limpeza e raspagem do terreno, incluindo a retirada de raízes e troncos. 

Compreende as rochas com resistência a penetração mecânica inferior a do granito, blocos de rocha 

com volume inferior a 1m3 , matacões e pedras de diâmetro médio superior a 15 cm, cuja extração se 

processe através do uso combinado de explosivos, tratores com lâmina ou Hipers, mais ferramentas 

manuais. O material pode, a critério da fiscalização, ser reservado, no todo ou em parte, para 

posterior aproveitamento. Quando não ocorrer a reserva, o material deve ser transportado para o 

depósito de material excedente por conta do executante. O controle qualitativo da escavação deve 

ser feito visualmente pela fiscalização, avaliando-se as características de acabamento das obras 

executadas. 

Escavação com ferramenta manual de valas, em solos de 1ª categoria, conforme projeto executivo. 

RECOMENDAÇÕES: Obedecer à Norma NBR 12266/92 - Projeto e execução de valas para 

assentamento de tubulação de água, esgoto ou drenagem urbana. As dimensões devem obedecer ao 

projeto, com paredes cortadas a prumo e com superfícies planas. As escavações serão 

convenientemente escoradas e esgotadas, de forma a permitir, sempre, o fácil acesso e perfeito 



 

 

escoamento das águas superficiais, tomando-se todas as providências e cautelas aconselháveis para 

a segurança dos operários, garantia das propriedades vizinhas e redes públicas. As escavações não 

devem prejudicar: as cotas de soleiras, acessibilidade de pedestres e veículos, passeios, logradouros 

públicos. Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI). PROCEDIMENTOS DE 

EXECUÇÃO: Demarcar a vala conforme o projeto. A escavação da vala e a retirada do material serão 

executadas manualmente obedecendo aos critérios de segurança recomendados. O escoramento da 

escavação será formado por tábuas de 4 a 5 cm de espessura e estroncas de madeira com seções 

dimensionadas para os esforços que irão suportar. A distância livre entre tábuas dependerão da 

natureza do terreno. Em solos menos resistentes as tábuas deverão ficar juntas. O número e a 

disposição das estroncas dependerá da resistência das tábuas utilizadas e da profundidade da 

escavação. Valas junto à divisa devem ser abertas com cautela, para evitar desmoronamentos ou 

recalques em terrenos (ou construções) vizinhos. Itens de controle: profundidade, largura, 

comprimento, prumo das paredes, retificação da superfície plana de fundo, travamento das escoras 

(quando necessário). A escavação consistirá na remoção de solo abaixo da superfície do terreno 

resultante após a limpeza, através de ferramentas e utensílios de uso manual e será empregada para 

preparação de fundações de obras isoladas onde o emprego de equipamentos mecânicos pesados 

não seja possível. Os trabalhos de escavação em solo, exceto rocha, serão medidos segundo o 

volume efetivamente escavado. A unidade de medição será o metro cúbico com aproximação 

centesimal e seu preço deverá remunerar todos os recursos necessários, seja de mão-de-obra, seja 

de materiais, seja de ferramentas próprias, seja de equipamentos, para acertos e conformações do 

terreno. 

A escavação compreende a remoção de qualquer material abaixo da superfície natural do terreno, até 

as linhas e cotas especificadas no Projeto. O material escavado será lançado, em princípio, ao lado 

ou perto da vala. Liberado pela Fiscalização para o futuro reaterro, dependendo do porte e período de 

duração das obras, poderá aguardar no local o seu aproveitamento, ou será removido para depósitos 

provisórios em locais escolhidos pela Contratada e aprovados pela Fiscalização. Se o material for 

imprestável, será removido para o bota-fora. Antes de iniciar a escavação, a Contratada fará pesquisa 

de interferência no local, para confirmar as interferências detectadas na fase de projeto e, identificar 

outras porventura existentes. Tais procedimentos serão necessários, a fim de que não sejam 

danificados quaisquer tubos, caixas, cabos, postes, etc., que estejam na zona atingida pela 

escavação ou área próxima a mesma. As obras de remanejamento de interferência que se fizerem 

necessárias deverão ser programadas pela Contratada, com devida antecedência, a fim de permitir a 

liberação pela Fiscalização e respectivas autorizações de proprietários, e/ou concessionárias. Poderá 

a Fiscalização deliberar sobre o aproveitamento ou não de redes existentes, providenciando as 

necessárias alterações do Projeto. Se for atingido terreno rochoso este será desmontado a frio 

empregando-se processo mecânico, ou a fogo, dependendo de expressa autorização da 

Fiscalização.Escavação manual de valas, em solo seco, onde não se justifique, ou seja, incompatível 



 

 

o emprego de meios mecânicos, com Regularização do fundo de vala, deposição e arrumação do 

material escavado à beira da escavação, de modo a não permitir, com segurança, o seu retorno à 

vala. No caso de ser necessário posterior remoção do material escavado para além da beira da 

escavação para os serviços de carga, transporte, descarga e espalhamento em bota fora, serão 

aplicados os preços dos itens específicos da listagem de preços de insumos e serviços do Município. 

Escavação mecânica de valas, em solo seco, com emprego de retroescavadeira de acionamento 

hidráulico. Compreende a escavação em si, a regularização manual do fundo de vala e a descarga do 

material escavado à beira da vala ou diretamente em caminhões basculantes. A deposição do 

material a beira da vala deverá ser feita quando houver possibilidade de aproveitamento do mesmo 

para o reaterro. Nesse caso, a deposição do material deve ser feita de forma cuidadosa, de modo a 

não permitir, com segurança, o seu deslizamento para o interior da vala. Quando o material de 

escavação não se prestar para reaterro, deverá ser descarregado diretamente no veículo 

transportador. No caso anterior, para os serviços de transporte, descarga e espalhamento do material 

escavado em bota fora, serão aplicados os preços dos itens específicos da listagem de preços de 

insumos e serviços do Município. Aterro com emprego de soquete de ferro, compactadores 

pneumáticos ou compactadores de placas vibratórias, em valas e cavas de fundação e outras áreas 

confinadas, compreendendo: Preparo da base, lançamento manual do material de aterro; 

Espalhamento e regularização das camadas com no máximo 20 cm de homogeinização das camadas 

pela remoção de torrões secos controle de teor de umidade com apiloamento, nivelamento e 

acabamento. Compreende a desagregação com a retirada de terra das sarjetas onde as vassouras 

não foram capazes de removê-las. Esses serviços serão executados de acordo com a programação 

prévia emitida através de Ordem de Serviço pela Prefeitura Municipal. As raspagens e retirada de 

terra deverão ser realizadas preferencialmente integradas aos demais serviços complementares da 

limpeza urbana, como capina, varrição manual e pintura de guias. 

Demarcar a vala conforme o projeto. A escavação da vala e a retirada do material serão executadas 

mecanicamente, utilizando-se retroescavadeira e obedecendo aos critérios de segurança 

recomendados. O escoramento da escavação será formado por tábuas de acordo com o 

cumprimento (cm) de espessura e estroncas de madeira com seções dimensionadas para os 

esforços que irão suportar. A distância livre entre tábuas dependerá da natureza do terreno. Em solos 

menos resistentes as tábuas deverão ficar juntas. O número e a disposição das estroncas 

dependerão da resistência das tábuas utilizadas e da profundidade da escavação. Itens de controle: 

profundidade, largura, comprimento, prumo das paredes, retificação da superfície plana de fundo, 

travamento das escoras (quando necessário). O serviço de aterro compactado mecanicamente 

compreende na execução de espalhamento e compactação mecânica de solo em local estabelecido. 

O aterro compactado mecanicamente visa executar camadas de material próprio para aterro nos 

locais indicados para a implantação do projeto. Os aterros serão feitos com material selecionado livre 

de entulho ou vegetação. Para o serviço de aterro compactado poderão ser utilizados os seguintes 



 

 

equipamentos: motoniveladora, trator agrícola equipado com grade de discos, pá carregadeira, rolos 

compactadores (liso, pé de carneiro, estático e vibratório), caminhão tanque irrigador e trator de 

esteira com lâmina e ripper. Antes do início da execução dos serviços todos os equipamentos devem 

ser examinados e aprovados pela Fiscalização. O material deverá ser espalhado no local 

estabelecido e compactado mediante a utilização do equipamento adequado. Os aterros serão feitos 

com material selecionado e em camadas de no máximo 0,20 m de espessura, molhadas e bem 

comprimidas mecanicamente. Todos os aterros deverão ser executados nas larguras e inclinações 

indicadas no projeto. Determina-se que a medição deste serviço será em metro cúbico (m3), 

efetivamente executado, conforme atestado pela Fiscalização, relatório fotográfico e memória de 

cálculo. Escavações: A escavação da vala para a construção dos interceptores e redes será iniciada 

somente após a aprovação da locação dos interceptores e redes. Os serviços serão conduzidos 

conforme os melhores procedimentos técnicos, sendo adotada a escavação mecanizada e, 

eventualmente, a escavação manual. A FISCALIZAÇÃO determinará a extensão máxima da vala que 

poderá ser aberta, objetivando a imediata construção dos interceptores e redes e poços de visita, 

reaterro das valas, recomposição do pavimento e testes. Somente quando for absolutamente 

indispensável, será admitido o uso de explosivos para abertura de valas. Ocorrendo a hipótese, a 

FISCALIZAÇÃO dará a autorização apropriada, cabendo à EMPREITEIRA a obtenção de todas as 

permissões e o cumprimento de todas as exigências legais relacionadas com o uso de explosivos. A 

EMPREITEIRA arcará com todas as responsabilidades e prejuízos decorrentes do emprego destes. 

O material resultante da escavação ou demolição que não puder ser empregado será imediatamente 

removido para locais aprovados pela FISCALIZAÇÃO. O material passível de aproveitamento será 

depositado, provisoriamente, de um só lado da vala, a uma distância adequada, de modo a não 

perturbar os serviços, não comprometer a estabilidade dos taludes e não permitir a invasão da vala 

pelas águas das chuvas. Somente após vistoria e aprovação pela FISCALIZAÇÃO, os trabalhos de 

escavação de qualquer trecho serão considerados terminados. Para a vistoria, a vala deverá estar 

limpa e desimpedida de fragmentos de rocha, lama ou detritos de qualquer natureza. Dependendo do 

tipo de material encontrado, as escavações a serem realizadas serão:  - Escavações em terra ou 

moledo;  - Escavação em rocha. Quando não indicada, a escavação será de terra ou moledo. Nesta 

categoria enquadram-se todos os solos que não necessitam de meios especiais para a sua extração. 

Incluem-se nesta classificação, além da terra propriamente dita, a piçarra, o cascalho, os xistos 

argilosos, o grês mole, rocha decomposta e todos os materiais semelhantes. Estão incluídos também 

os blocos soltos de rocha ou material duro, de diâmetro inferior ou igual a 0,30 metros. Já a 

escavação de valas em rocha compreende os solos que necessitam de brocas, marretas ou marrões, 

encunhamentos e outros para a sua extração e ainda os blocos soltos de materiais idênticos, de 

diâmetro maior que 0,30 metros. Qualquer processo de escavação ou depressão no fundo de vala 

deverá ser preenchido com areia, pó de pedra ou outro material granular de boa qualidade. 

Quaisquer danos causados em canalizações de água potável, água pluvial, cabos elétricos, 



 

 

telefônicos, esgotos sanitários e etc., ainda que não sejam por má execução ou falta de proteção, 

serão reparados às expensas da EMPREITEIRA, ficando claro que a CONTRATANTE, em hipótese 

alguma, indenizará a EMPREITEIRA pela execução destes reparos. As escavações em rochas 

decompostas, pedras soltas e rocha viva devem ser feitas abaixo do nível inferior da tubulação, para 

que seja possível a execução de um berço de material granular de espessura igual à indicada no item 

a seguir. O fundo da vala deve ser regular e uniforme, obedecendo a declividade e as cotas previstas 

no projeto, isento de saliências e reentrâncias. As eventuais reentrâncias devem ser preenchidas com 

material adequado, convenientemente compactado, de modo a se obter as mesmas condições de 

suporte da vala normal.  Antes de iniciar o reaterro da vala, deverá ser realizado, pela 

EMPREITEIRA, com a FISCALIZAÇÃO presente ou a critério dela, o teste do espelho. Após o 

reaterro superior da vala, até uma altura de 30 cm da geratriz superior da tubulação, mas sempre 

antes do reaterro final, será feito novo teste de espelho para verificar o eventual deslocamento dos 

tubos, durante a compactação e o teste de estanqueidade da manutenção. O complemento do aterro 

dos interceptores e redes só será executado após estes testes e autorização da FISCALIZAÇÃO. O 

aterro será executado com material apropriado, proveniente da escavação da vala ou de empréstimo. 

O serviço será feito em camadas sucessivas que serão devidamente compactadas com o grau de 

umidade adequado. O adensamento será feito até obter-se, no mínimo, o grau de compactação de 

97% (noventa e sete por cento). No caso de vias sem pavimentação, o grau de compactação será tal 

que a densidade do material do reaterro seja aproximadamente a mesma das paredes da vala. O 

reaterro deverá ser executado em três etapas distintas: lateral, superior e final, conforme desenho 

seguinte. O solo do reaterro latera (desenho 2) deverá ser colocado em volta da tubulação e 

compactado manualmente, em ambos os lados simultaneamente, em camadas não superiores a 

10cm, sem deixar vazios sob a tubulação. Se houver escoramento na vala, este deverá ser retirado, 

progressivamente, procurando-se preencher todos os vazios. O material utilizado deve ser de acordo 

com a NBR 7367. O reaterro superior (desenho 3) deverá ser feito com material selecionado, sem 

pedras ou matacões, em camadas de 10 a 15cm, compactando-se, manualmente, apenas as regiões 

compreendidas entre o plano vertical tangente à tubulação e à parede da vala. A região diretamente 

acima da tubulação não deve ser compactada para evitar deformações nos tubos. Nesta etapa, não 

será admitido despejar o solo do reaterro na vala. Ele deverá ser puxado em pequenas porções para 

evitar matacões ou pedras. O reaterro final (desenho 4) deverá ser lançado em camadas sucessivas, 

de 20 a 30 cm, e compactadas de tal forma a se obter o mesmo estado do terreno das laterais das 

valas, com grau de compactação de 97%, até a altura da sub-base do pavimento da via (quando for o 

caso). A partir daí deverá ser feita a recomposição do pavimento com as especificações e técnicas 

inerentes ao mesmo. Em toda vala, com profundidade superior a 1,25 m, será obrigatório o 

escoramento. A EMPREITEIRA, com aprovação da FISCALIZAÇÃO, providenciará, sob a sua 

responsabilidade, o escoramento adequado das valas ou escavações em geral, de modo a garantir a 

integridade física das pessoas, evitar danos a terceiros e possibilitar o desenvolvimento normal dos 



 

 

trabalhos. Em qualquer tempo a FISCALIZAÇÃO poderá exigir a apresentação de memória de cálculo 

referente ao escoramento utilizado, caso a EMPREITEIRA queira usar escoramentos diferentes dos 

recomendados pela contratante. 

Reaterro compactado de vala com equipamento placa vibratória. Antes de iniciar o reaterro da 

tubulação, será feito o teste hidrostático, e também, logo após o recebimento total da tubulação. O 

reaterro das redes só será executado após autorização da fiscalização e com material adequado 

proveniente de escavação de vala ou empréstimo, sempre que possível. O reaterro de valas será 

executado mecanicamente, com a utilização de equipamentos compatíveis com a largura da vala, 

desde que a atuação destes equipamentos não comprometa a obra que está sendo reaterrada. 

Eventualmente, em função das condições locais, o reaterro será executado manualmente. 

A compactação será feita em camadas sucessivas com o máximo de 25 cm de espessura, utilizando-

se equipamentos mecânicos e com o grau mínimo de 95% ( noventa e cinco por cento ) do Proctor 

Normal. 

Trata-se de serviço manual de regularização de vala para execução da base da ala com emprego de 

solo local selecionado e compactado. A compactação será executada manualmente através de 

soquetes de madeira. Após a compactação a superfície será coberta por uma camada de brita nº 1. 

Especial atenção deve ser dada à compactação junto às paredes dos tubos. O reaterro deve 

prosseguir até se atingir uma espessura de, no mínimo, 60 cm acima da geratriz superior externa do 

corpo do bueiro. Deverá ser executado até a altura de 20 cm acima da geratriz superior do tubo e não 

serão objeto de levantamento à parte. 

A compactação do pavimento deverá ser feita com o uso de placas vibratórias. Esta terá por função 

rasar os blocos pela face externa, iniciar o adensamento da camada de areia, e fazer o material 

granular penetrar, de baixo para cima, nas juntas entre as faces laterais para produzir o 

intertravamento dos blocos. Caso haja quebra dos blocos na primeira etapa de compactação, deverá 

ser retirado e substituído antes das fases de rejunte e compactação final. 

Trata-se de serviço manual de regularização de vala para execução da base da ala com emprego de 

solo local selecionado e compactado. A compactação será executada manualmente através de 

soquetes de madeira. Após a compactação a superfície será coberta por uma camada de brita nº 1. 

Apiloamento do fundo de valas com placa. Feita a escavação em um trecho qualquer onde se 

instalará a rede tubular de concreto para drenagem pluvial, deverá ser feita a verificação da 

declividade (mínima de 1%) no sentido de montante para jusante com o auxílio de aparelhos 

topográficos ou de mangueira de nível. Os desníveis existentes deverão ser regularizados aterrando-

se ou escavando-se a fim de que o terreno tenha declividade contínua. O fundo da vala receberá 

então o apiloamento manual. 

Lançamento, espalhamento, homogeneização do material e controle do teor de umidade, 

compactação com controle de Grau de Compactação (GC) maior ou igual 95% do Proctor Normal 

(PN), nivelamento e acabamento. ESPECIFICAÇÃO: - Sempre que a vala estiver localizada no leito 



 

 

carroçável. - O reaterro das valas, no local compreendido entre o fundo da vala e 0,30m acima da 

geratriz superior do tubo, deverá merecer cuidados especiais, compactando-se manualmente em 

camadas de no máximo 0,15m de material solto, com um soquete apropriado, igualmente a cada um 

dos lados da tubulação. - O complemento do reaterro de valas deverá ser procedido por compactação 

mecânica apropriada em camadas de no máximo 0,20m de material solto. 

Escoramento é o reforço aplicado às paredes de uma vala, com a finalidade de evitar 

desbarrancamentos, proporcionando segurança durante a execução de redes de drenagem. 

Escoramento contínuo é aquele que cobre toda a superfície lateral da vala, ou seja, as peças da 

posição vertical deverão estar justapostas, somente deverá ser usado em solos instáveis. Ficha é a 

parte da peça vertical que fica abaixo do greide do fundo da vala. Os escoramentos contínuos foram 

divididos da seguinte forma, com as peças componentes definidas a seguir. Escoramento contínuo 

tipo A: Pranchões verticais são as peças de madeira colocadas na posição vertical dentro da vala; 

Longarinas são as peças assentadas longitudinalmente nos laterais interiores da vala e que servem 

de suporte para a verticalidade dos pranchões;  Estroncas são as peças transversais à vala que 

garantem o suporte vertical dos pranchões.  Escoramento contínuo tipo B:  Estacas verticais são as 

peças metálicas (perfis ―I‖) cravadas verticalmente nas laterais das futuras valas; Pranchões 

horizontais são as peças de madeira colocadas na posição horizontal da forma a cobrir toda a 

superfície lateral da vala entre estacas verticais adjacentes;  Longarinas são as peças longitudinais à 

vala que servem ao apoio das estroncas e à distribuição das cargas;  Estroncas são peças 

transversais à vala que garantem a posição vertical das estacas.  Escoramento contínuo tipo C: 

Estacas verticais são as peças metálicas (―estacas pranchas‖) cravadas verticalmente nas laterais 

das futuras valas; Pranchões horizontais são as peças de madeira coloca das na posição horizontal 

de forma a cobrir toda a superfície lateral da vala entre estacas verticais adjacentes;  Longarinas são 

as peças longitudinais à vala que servem ao apoio das estroncas e à distribuição das cargas; 

Estroncas são peças transversais à vala que garantem a posição vertical das estacas.  O 

escoramento contínuo deverá ser usado nos casos em que o terreno não apresentar estabilidade 

suficiente, tais como argila mole, solos arenosos e/ou na presença de água, ou quando a 

profundidade de escavação for superior a 3 m. É obrigatório o escoramento para valas de 

profundidade superiores a 1,25 m, conforme Portaria nº 18, do Ministério do Trabalho. Não será 

permitido usar como escoramento qualquer material diferente dos padronizados e especificados. a. 

Escoramento contínuo tipo A O uso de escoramento contínuo tipo A se limita a uma profundidade 

máxima de 4 m e uma largura máxima de 3 m. No escoramento contínuo tipo B, as estacas verticais, 

longitudinais e estroncas serão em perfil ―I‖. O escoramento contínuo tipo C deverá ser estanque à 

água e é recomendado somente para profundidades superiores a 5 m. Os escoramentos em estaca 

prancha tipo C deverão ser perfeitamente estanques ao carreamento de material. As estacas verticais 

serão metálicas e de acordo com os perfis estabelecidos nos desenhos, com as seguintes 

características:  No escoramento contínuo em estaca prancha tipo C, as estroncas serão em perfil ―I‖ 



 

 

- 1ª alma - padrão americano, de dimensões estabelecidas na figura a seguir;  As estacas prancha 

deverão ser novas ou estarem em perfeito estado de conservação, não se admitindo na sua cravação 

qualquer irregularidade que comprometa a estabilidade e estanqueidade. Na cravação deverá ser 

garantida a sua verticalidade; 

E obrigatório o escoramento para valas de profundidade superiores a 1,25 m, conforme Portaria nº 

18, do Ministério do trabalho, item 18.6.5. O escoramento deverá ser utilizado sempre que as paredes 

laterais da vala, poços e cavas forem constituídas de solo possível de desmoronamento, bem como 

em casos que, devido aos serviços de escavação, seja constatada a possibilidade de alteração da 

estabilidade do que estiver próximo à região dos serviços. Normalmente utilizado em terrenos firmes, 

sem a presença do lençol freático e com profundidade até 3 m.   Escoramento descontínuo é aquele 

que não cobre toda a superfície lateral da vala, ou seja, as peças da posição vertical ficam 

distanciadas entre si;  Pranchões verticais são as peças de madeira colocadas verticalmente dentro 

das valas;   Longarinas são as peças longitudinais à vala que servem ao apoio das estroncas e à 

distribuição das cargas;  Estroncas são peças transversais à vala que garantem a posição vertical dos 

pranchões;  Ficha é a parte do pranchão vertical que fica abaixo do greide de fundo da vala.  O 

escoramento descontínuo somente deverá ser usado em solos estáveis. Em solos de argila mole, 

arenosos e na presença de água não deverá ser usado escoramento descontínuo. O escoramento 

descontínuo deverá ser usado em valas com profundidade máxima de 3 (três) metros. Não será 

permitido usar como escoramento qualquer material diferente dos padronizados e especificados.  O 

escoramento descontínuo tipo A é constituído por pranchões de madeira e estroncas para travamento 

transversal, com espaçamento entre eixos de 1,8 m. O escoramento descontínuo tipo B é constituído 

por pranchões e estroncas com espaçamento entre eixos de 1,80 m, com reforço entre eixos de mais 

um pranchão e uma longarina disposta longitudinalmente na extensão da vala. As especificações 

mínimas das peças e os espaçamentos máximos usados nos escoramentos devem ser especificados 

em projeto ou seguir os tipos aqui padronizados. Os ensaios aqui preconizados são os exigidos pela 

NBR 7190. 

O material dos cortes, empréstimos e aterro será transportado em caminhão basculante para local 

adequado, bota fora ou seção de aterro, considerando-se a distância média de transporte. Considera-

se por distância média de transporte aquela que vai do centro de gravidade de volume extraído ao 

centro de gravidade correspondente de volume aplicado, seguindo o percurso mais curto, 

efetivamente viável. Os botas foras serão estabelecidos e autorizados pela contratante. 

 

4.6. SERVIÇOS DE DRENAGEM 

As obras de execução das redes de drenagem, executadas com tubos de concreto, deverão 

obedecer rigorosamente a NBR 8890 e NBR 12266, às recomendações específicas dos fabricantes 

dos materiais empregados e aos requisitos exigidos pela FISCALIZAÇÃO. 

Os serviços iniciais para a implantação da rede tubular, como a locação feita por instrumentação 



 

 

topográfica após desmatamento e regularização, deverão estar concluídos e liberados pela 

FISCALIZAÇÃO, antes da escavação das valas, que será executada em profundidade que comporte 

a execução do berço. Quando a declividade longitudinal do bueiro for superior a 5 %, o berço deve 

ser provido de dentes, fundidos simultaneamente, e espaçados de acordo com o previsto no projeto 

tipo adotado. Opcionalmente podem ser executados bueiros tubulares sem berço desde que 

expressamente indicado no projeto e aceito pelo FISCAL. Na ausência de projeto tipo específico 

devem ser utilizados os dispositivos padronizados neste caderno. A largura da cava deve ser superior 

à do berço em no máximo 50 cm para cada lado, de modo a garantir a implantação de fôrmas nas 

dimensões exigidas e adequada segurança no trabalho. Em todos os locais onde ocorrerem 

escavações ou aterros necessários à implantação das obras, devem ser tomadas medidas que 

proporcionem a manutenção das condições locais, através de replantio da vegetação nativa ou de 

grama. As valas deverão estar devidamente escoradas de acordo com os critérios deste Caderno, 

garantindo a segurança. Para melhor orientação da profundidade e declividade da canalização 

recomenda-se a utilização de gabaritos para a execução dos berços e assentamento através de 

cruzetas. Somente serão permitidas valas sem escoramento para profundidades até 1,25 m, onde a 

largura da vala será no mínimo igual ao diâmetro do tubo coletor, acrescido de 0,5 m para tubos com 

diâmetro até 500 mm e 0,6 m para tubos de diâmetros iguais ou superiores a 500 mm. Deverá ser 

utilizado escoramento sempre que as paredes laterais da vala, poços e cavas forem constituídas de 

solo passível de desmoronamento, bem como nos casos em que, devido aos serviços de escavação, 

seja constatada a possibilidade de alteração da estabilidade do que estiver próximo à região dos 

serviços. 

O terreno deverá estar compactado mecanicamente por compactadores manuais, placa vibratória ou 

compactador de impacto para garantir o grau de compactação satisfatório e a uniformidade de apoio 

na execução do berço. A execução da porção inferior do berço deve ser feita até se atingir a linha 

correspondente à geratriz inferior dos tubos vibrando o concreto mecanicamente. Quando existir solo 

com baixa capacidade de suporte no terreno de fundação o berço deve ser executado sobre um 

enrocamento de pedra de mão jogada, ou atender à solução especificada no projeto. Será feita a 

instalação dos tubos sobre a porção superior do berço, tão logo o concreto utilizado apresente 

resistência suficiente. Se necessário, utilizar guias ou calços de madeira ou de concreto pré-moldado 

para fixar os tubos na posição correta. Os tubos devem estar limpos antes de sua aplicação. 

Inclinação dos dispositivos deve estar entre 0,4 % e 5 %. A complementação da concretagem do 

berço, após a instalação dos tubos deverá ser executada vibrando o concreto mecanicamente. 

Opcionalmente, o berço pode ser fundido em uma só etapa, com o tubo já assentado sobre guias 

transversais de concreto pré-moldados (2 guias por tubo). Caso ocorra deslocamento do eixo do 

bueiro do leito natural, executar o preenchimento da vala com pedra de mão para proporcionar o fluxo 

das águas, de infiltração ou remanescentes, da canalização do talvegue. A declividade longitudinal do 

bueiro deve ser contínua e somente em condições excepcionais permitir descontinuidades no perfil 



 

 

dos bueiros. Retirar as fôrmas laterais ao berço, após a cura do concreto e proceder o rejuntamento 

dos tubos internamente (porção inferior) e externamente (porção superior). Quando o bueiro tiver sua 

saída em descida d'água ou dissipador de energia, cuidados especiais devem ser tomados na 

execução da conexão com estes dispositivos, no sentido de manter a continuidade do conjunto. A 

soleira da boca do bueiro deve ter sempre seu nível coincidente com o nível do terreno. Execução do 

reaterro, preferencialmente com o próprio material escavado, desde que este seja de boa qualidade. 

Caso não seja, importar material selecionado. A compactação do material de reaterro deve ser 

executada em camadas individuais de no máximo 15 cm de espessura, por meio de "sapos 

mecânicos", placas vibratórias ou soquetes manuais. Especial atenção deve ser dada à compactação 

junto às paredes dos tubos. O reaterro deve prosseguir até se atingir uma espessura de, no mínimo, 

60 cm acima da geratriz superior externa do corpo do bueiro. 

Os tubos de PEAD devem ser colocados no centro da vala obedecendo o espaçamento mínimo para 

ambos os lados. A descida do tubo até o fundo da vala pode ser efetuada manualmente ou com 

auxílio de cordas e vigas de madeira, formando rampas, por onde os tubos poderão ser rolados 

vagarosamente. Na utilização de equipamentos mecânicos, a tubulação deverá ser suspensa por 

cordas amarradas em no mínimo 2 pontos de apoio. Estacas ou piquetes presentes no fundo da vala 

deverão ser removidos para evitar tensões localizadas na parede do tubo. A escavação da vala 

deverá obedecer a largura e profundidade indicada em projeto e seguir o procedimento adequado 

com a especificação deste caderno e que minimize o impacto ambiental. Devem ser verificados o tipo 

do solo e as condições do local da escavação e definida a necessidade de escoramento. A fundação 

deve apresentar resistência suficiente para suportar solicitações dos esforços sem recalque 

excessivo ou diferencial. Se houver ocorrência de águas nascentes no fundo da vala, executar dreno 

convencional especificado para redes tubulares. Em locais onde possa ocorrer a migração de finos 

entre o solo nativo e o envoltório do tubo, deve-se utilizar manta geotêxtil de modo a garantir a 

integridade do envoltório na lateral do tubo. O fundo da vala deverá ser regular e uniforme, 

obedecendo a declividade prevista no projeto, isento de saliências e reentrâncias. Em terreno com 

capacidade de suporte a tubulação deverá ser apoiada sobre berço de material granular sem coesão 

(ex.: areia, pedra britada, cascalho, outros) com 15 cm de espessura e declividade conforme projeto. 

Ala de rede tubular é o dispositivo a ser executado na entrada e/ou saída das redes, com o objetivo 

de conduzir o fluxo no sentido de escoamento, evitando o processo erosivo a montante e a jusante. 

As paredes e o piso da ala serão em concreto estrutural com resistência FCK 20 Mpa e o concreto 

deve obedecer às especificações próprias contidas no projeto. As armaduras devem obedecer às 

especificações próprias contidas no projeto 

A boca de lobo pode ser instalada em pontos intermediários ou em pontos baixos das sarjetas. Não 

deverá ser permitida a instalação da boca de lobo em rua sem sarjeta. As bocas de lobo podem ser 

divididas em 2 tipos, com as seguintes variações: A boca de lobo tipo A, possui o conjunto quadro, 

grelha e cantoneira em ferro fundido nodular e pode ser: simples, simples com cantoneira, dupla e 



 

 

dupla com cantoneira; A boca de lobo tipo B, possui o conjunto quadro, grelha e cantoneira em 

concreto e pode ser: simples, simples com cantoneira, dupla e dupla com cantoneira. As caixas serão 

construídas em alvenaria estrutural de blocos de concreto com 0,19 m de largura, assentados em 

argamassa de cimento com areia, traço 1:3 e revestidos internamente com argamassa também de 

traço 1:3. Deverão ser empregados blocos de 1ª categoria conforme NBR 6136 e NBR 12118, sendo 

os vazios dos mesmos preenchidos com concreto, traço mínimo de 10 MPa. 

As grelhas para boca de lobo serão em ferro fundido nodular (dúctil) classe C 250 kN, articulada até 

110º e com travamento automático, seguindo aos requisitos de classificação e métodos de ensaio, 

prescritos na NBR 10160. Estão classificadas no Grupo 3 Classe C250 da NBR 10160 que abrange 

aos dispositivos recomendados para uso em sarjetas e locais, que se estendem desde a guia ou 

meio-fio até 0,5 m na via de circulação de veículos e até 0,2 m na calçada. Todas as peças devem 

ser isentas de defeitos que afetem seu desempenho, sem reparos posteriores à sua fabricação e 

devem conter o nome do fabricante, a classe do ferro fundido e o ano de fabricação em tamanho 

suficiente e posição tal que não interfira na sua aplicação. As peças deverão satisfazer às dimensões, 

pesos e ensaios de compressão previstos nos padrões do projeto. As peças em ferro fundido nodular 

deverão ser garantidas pelo fabricante até 6 meses contra defeitos não detectados quando da 

aceitação. As peças pré-moldadas de concreto serão fabricadas e curadas por processos que 

assegurem a obtenção de concreto homogêneo e compacto de bom acabamento, não sendo 

permitida. 

Para atender às diversas situações encontradas durante a elaboração do projeto, foram padronizados 

3 (três) tipos de caixas de passagem: Tipo A: são caixas de passagem que não possuem dispositivo 

de queda interno (rampa); Tipo B: são caixas de passagem que possuem dispositivo de queda interno 

(rampa em calha) com altura máxima de 50 cm; Tipo C: são caixas de passagem que possuem 

dispositivo de queda interno (rampa em calha) com altura máxima de 100 cm. As paredes laterais e 

fundo das caixas de passagem serão em concreto estrutural com FCK ≥ 20 MPa e as espessuras 

indicadas nos desenhos. A tampa das caixas de passagem constitui-se de laje pré-moldada de 

concreto armado, de resistência, FCK ≥ 20 MPa. Para conformação da calha interna da caixa de 

passagem será feito o enchimento em concreto com FCK ≥ 20 MPa. As fôrmas devem ser 

constituídas de chapas de compensado resinado travadas, de forma a proporcionar paredes lisas e 

sem deformações. A espessura do compensado deverá ser compatível com os esforços que atuam 

durante e após a concretagem. Entretanto, é estabelecida a espessura mínima de 12 mm. 

Todos os poços de visita serão vedados com tampões articulados. Os tampões serão fixados sobre a 

extremidade superior da chaminé ou câmara de acesso, ao nível da via pública. Sobre as paredes 

laterais dos poços de visita localizados em cima do pavimento devem ser colocadas lajes de concreto 

armado, com espessura e armadura suficientes para suportar um trem de carga do tipo TB-45. Deve 

ser fundida na laje uma tampa circular de diâmetro Ø 0,60 m, de ferro dúctil, articulada até 110º, com 

travamento automático e junta elástica em polietileno, classe 400 kN. Deve ser deixado rebaixo 



 

 

suficiente para execução do pavimento. Para atender às diversas situações encontradas durante a 

elaboração do projeto, foram padronizados 3 (três) tipos de poços de visita: Tipo A: são poços de 

visita que não possuem dispositivo de queda interno (rampa); Tipo B: são poços de visita que 

possuem dispositivo de queda interno (rampa em calha) com altura máxima de 50 cm; Tipo C: são 

poços de visita que possuem dispositivo de queda interno (rampa em calha) com altura máxima de 

100 cm. As paredes laterais e o fundo do poço de visita serão em concreto estrutural com FCK ≥ 20 

MPa e nas espessuras indicadas nos projetos. As fôrmas devem ser constituídas de chapas de 

compensado resinado travadas, de forma a proporcionar paredes lisas e sem deformações. A 

espessura do compensado deverá ser compatível com os esforços que atuam durante e após a 

concretagem. Entretanto, é estabelecida a espessura mínima de 12 cm. 

As chaminés dos poços de visita serão constituídas de cimento e areia lavada no traço volumétrico 

1:3. Serão empregados blocos de concreto simples espessura 19 cm preenchido com concreto 1:3:6. 

Deverão ser de concreto pré-moldado, macho-fêmea, classe PA-1, diâmetro 800 mm e produzidos 

conforme a especificação NBR 8890. Também poderão ser empregados anéis de concreto pré-

moldados, desde que atendam esta especificação. Para o tipo A a alvenaria de blocos de concreto 

será executada obedecendo ao diâmetro de 800 mm de abertura da laje da câmara de trabalho. A 

alvenaria se estenderá até a altura prevista em projeto e deverá ser revestida internamente com 

argamassa 1:3, conforme desenho padrão da chaminé. A chaminé tipo B será executada com tubos 

ou anéis pré-moldados de concreto, macho-fêmea, diâmetro 800 mm, assentados com argamassa 

1:3. Para se obter a altura de projeto, o último tubo assentado poderá ser cortado e arrematado com 

argamassa 1:3. Para se evitar o corte do tubo poderá ser executada um anel complementar pré-

moldado de concreto com altura tal que, após o assentamento dos anéis ou tubos, seja obtido a 

altura especificada. 

O tampão será de ferro fundido nodular devendo apresentar textura compacta e granulação 

homogênea. O processo de fabricação será a critério do fabricante, mas deverá atender as 

exigências desta padronização. Os tampões e grelhas devem ser fabricados com um dos seguintes 

materiais: Ferro fundido nodular conforme NBR 6916; Para os telares poderão ser de aço laminado, 

desde que sejam protegidos contra corrosão (com revestimento de zinco por imersão a quente de 

acordo com a norma), ou sejam utilizados somente com combinação com tampas ou grelhas de ferro 

fundido nodular. Assentamento da laje de redução sobre as paredes da chaminé; Execução de 

alvenaria 20 cm com blocos simples de concreto preenchido com concreto 1:3:6 com diâmetro interno 

de 60 cm, acompanhando a abertura da laje. Poderá ser utilizado o anel complementar pré-fabricado 

de concreto para adequação a cota do pavimento. É expressamente proibido a utilização de tijolos 

maciços requeimados para o assentamento do tampão. Assentamento do tampão e caixilho sobre 

concreto de coroamento da alvenaria, na espessura de 15 cm; Revestimento interno da alvenaria 

com argamassa traço 1:3; A alvenaria executada sobre a laje de redução deverá ter altura variável 

para permitir o assentamento do tampão acompanhando as declividades transversal e longitudinal da 



 

 

pista. O trânsito sobre o tampão deverá ser evitado durante o tempo que for necessário à cura inicial 

do concreto. Em situações em que haja necessidade de rápida liberação da via utilizar concreto de 

alta resistência inicial e anel complementar pré-fabricado de concreto. 

Para atender às diversas situações encontradas durante a elaboração do projeto foram padronizados 

2 (dois) tipos de descida d’água: Tipo degrau - são descidas d’água que possuem dispositivos de 

amortecimento de queda (degraus), devendo ser aplicadas em taludes de altura superior a 3 m. Tipo 

calha - são descidas d’água que não possuem dispositivos de amortecimento de queda (degraus) 

para a redução da velocidade das águas, devendo ser aplicadas em taludes com altura máxima de 3 

m. As descidas d’água serão sempre da forma padronizada obedecendo ao desenho tipo, constante 

nesta especificação. Concreto estrutural: As paredes laterais e laje de fundo serão em concreto 

estrutural com FCK  20 MPa e as espessuras, como indicadas nos desenhos; Regularização: Para 

os padrões armados, o fundo da vala será regularizado na espessura de 10 cm com concreto magro, 

traço volumétrico 1:3:6. 

A água proveniente das chuvas, toma caminhos diferentes: uma parte se infiltra no solo, podendo 

formar lençóis subterrâneos, outra permanece sobre a superfície do solo (da qual uma fração 

evapora). Estes destinos não são dicotômicos, havendo variações de condições que tornam os solos 

mais – ou menos – permeáveis, e sendo tais condições função de clima, topografia, natureza do solo. 

A água subterrânea poderá prejudicar a estrutura das vias, devendo ser eliminada ou reduzida por 

rebaixamento dos lençóis freáticos, que devem ser mantidos pelo menos a profundidade de 1,5 a 2 

metros do subleito das vias, dependendo do tipo de solo da área considerada. O dreno de talvegue 

utilizado para interceptar ou rebaixar o lençol freático protegendo o corpo da via e executado 

previamente à execução do aterro. Geralmente é aplicado em locais onde a implantação da obra não 

é coincidente com a linha do talvegue e em talvegues naturais. O tipo aqui padronizado é destinado à 

captação de talvegues secos, quando da implantação de maciços de terra. Os equipamentos devem 

ser do tipo, tamanho e quantidade que venham a ser necessários para a execução satisfatória dos 

serviços. Podem ser utilizados os seguintes equipamentos: Betoneira ou caminhão betoneira; 

motoniveladora; pá-carregadeira; retroescavadeira ou valetadeira; depósito de água; carrinho de 

concretagem; compactador portátil (manual ou mecânico); perfuratrizes pneumáticas e ferramentas 

manuais. 

A barragem do tipo A será constituída de sacaria preenchida com solo de natureza argilosa, siltosa ou 

arenosa, isento de matéria orgânica, raízes, tocos, etc. A do tipo B será utilizada especificamente 

para a proteção das obras ou da praça de trabalho quando se tratar de vazões mais elevadas; é 

constituída por sacaria preenchida com solo-cimento, na proporção de 50 kg/m³ de mistura, 

preparada manual ou mecanicamente antes do enchimento dos sacos de ráfia. O serviço consiste no 

preenchimento da sacaria com terra, costura e a montagem dos sacos em local definido para a 

liberação da praça de trabalho. No caso de execução da Barragem tipo B deverá ser executada 

homogeneamente a mistura da terra e o cimento nas quantidades especificadas e posterior 



 

 

preenchimento do saco de ráfia. O serviço também contempla a desmontagem da barragem e a 

limpeza completa do local. 

Canal triangular longitudinal situado nos bordos das pistas, junto ao meio-fio, destinado a coletar as 

águas superficiais da faixa pavimentada da via e conduzi-las às bocas de lobo. A aplicação da sarjeta 

se dá em todas as vias a serem pavimentadas pela Prefeitura e é obrigatória a execução de sarjetas 

de concreto. A sarjeta tipo A se aplica a vias onde há grandes declividades longitudinais; A sarjeta 

tipo B ou C terá uso obrigatório nas vias sanitárias; A sarjeta deverá ser dimensionada 

hidraulicamente para cada caso específico. O concreto deve ter resistência (FCK) mínima de 20 Mpa. 

A cava de fundação deverá ser regularizada e apiloada manualmente e não pode ser liberada para a 

concretagem sem a execução deste serviço; O corte do bordo da capa asfáltica deverá estar 

corretamente perpendicular à estrutura do pavimento. Cortar a capa asfáltica, na junção com a futura 

sarjeta, empregando ferramenta de corte adiamantado; Empregar equipamento de corte 

convencional, como os marteletes pneumáticos, nas situações de espessuras maiores por 

sobrecapas asfálticas ou pavimentos poliédricos subjacentes. Realinhar o corte com ferramentas 

adequadas; Adensar o concreto lançado e evitar manchas de cimento sobre a capa asfáltica. Em 

hipótese alguma lançar o concreto usinado a ser empregado na execução de sarjeta sobre o 

revestimento asfáltico recém executado; Verificar a espessura e largura da sarjeta a cada segmento 

de 25 m; Observar as tolerâncias mínimas de largura em  1 cm e espessura em  0,5 cm a cada 

segmento de 25 m. Fixar régua para direcionar a ação da desempenadeira e evitar rescaldos de 

concreto sobre a capa asfáltica; Alisar a superfície com desempenadeiras de aço para diminuir a 

rugosidade das peças. Observar declividade correta do escoamento pluvial, afim de evitar 

empoçamentos; Colocar chapas de ferro ou madeira reforçada sobre os trechos de entrada de 

garagens, durante o período de execução e cura; Reparar eventuais pisoteamentos, rolagem de 

pneus ou vandalismos sobre as peças executadas, durante o período de cura do concreto; Proteger 

toda extensão do serviço executado, empregando sinalizadores como cones, pedras, demolições de 

asfalto existentes no local de serviço; Inserir juntas secas para dilatação das peças, com 

espaçamento de 5 metros, antes do endurecimento do concreto, utilizando ferramenta cortante como 

indução do processo, sem seccionar totalmente a estrutura. Aspergir água para cura do concreto, em 

intervalos, conforme estado do tempo; Antes da execução de pavimento poliédrico, executar a sarjeta 

conjuntamente com o meio-fio. Empregar formas para o correto alinhamento da sarjeta. 

As canaletas serão levantadas pelo comprimento de projeto, em metros, de acordo com o projeto tipo 

padronizado. Os materiais deverão ser controlados, conforme a exigências das ABNT, para cada tipo 

de material. Não deverão ser deixados espaços vazios entre o concreto e a canaleta. Em todos os 

tipos de canaletas, o terreno de fundação deverá ser regularizado e apiloado manualmente. O 

concreto deve ser constituído de cimento Portland, agregados e água, com resistência (FCK) mínima 

de 20 MPa para concretos moldados ―in loco‖ e deverá atender às especificações próprias do capítulo 

6 - Estrutura de Concreto e de Aço, deste Caderno de Encargos. A execução dos serviços será 



 

 

acompanhada pelo FISCAL que fará o controle visual do alinhamento das canaletas e exigirá o 

controle dos materiais. 

E obrigatório o escoramento para valas de profundidade superiores a 1,25 m, conforme Portaria nº 

18, do Ministério do trabalho, item 18.6.5. O escoramento deverá ser utilizado sempre que as paredes 

laterais da vala, poços e cavas forem constituídas de solo possível de desmoronamento, bem como 

em casos que, devido aos serviços de escavação, seja constatada a possibilidade de alteração da 

estabilidade do que estiver próximo à região dos serviços. Normalmente utilizado em terrenos firmes, 

sem a presença do lençol freático e com profundidade até 3 m. Escoramento descontínuo é aquele 

que não cobre toda a superfície lateral da vala, ou seja, as peças da posição vertical ficam 

distanciadas entre si; Pranchões verticais são as peças de madeira colocadas verticalmente dentro 

das valas; Longarinas são as peças longitudinais à vala que servem ao apoio das estroncas e à 

distribuição das cargas; Estroncas são peças transversais à vala que garantem a posição vertical dos 

pranchões; Ficha é a parte do pranchão vertical que fica abaixo do greide de fundo da vala. O 

escoramento descontínuo somente deverá ser usado em solos estáveis. Em solos de argila mole, 

arenosos e na presença de água não deverá ser usado escoramento descontínuo. O escoramento 

descontínuo deverá ser usado em valas com profundidade máxima de 3 (três) metros. Não será 

permitido usar como escoramento qualquer material diferente dos padronizados e especificados. O 

escoramento descontínuo tipo A é constituído por pranchões de madeira e estroncas para travamento 

transversal, com espaçamento entre eixos de 1,8 m. O escoramento descontínuo tipo B é constituído 

por pranchões e estroncas com espaçamento entre eixos de 1,80 m, com reforço entre eixos de mais 

um pranchão e uma longarina disposta longitudinalmente na extensão da vala. As especificações 

mínimas das peças e os espaçamentos máximos usados nos escoramentos devem ser especificados 

em projeto ou seguir os tipos aqui padronizados. Os ensaios aqui preconizados são os exigidos pela 

NBR 7190. 

Os tubos perfurados, utilizados em drenos sub-superficiais, geralmente são de concreto ou de 

plástico (PVC ou PEAD), com dimensões e características de resistência indicadas no projeto. Os 

tubos perfurados de concreto devem satisfazer aos requisitos impostos pelas especificações da NBR 

8890. Tubos flexíveis de PVC ou PEAD devem atender as recomendações dos fabricantes, e NBR 

15073. Tubos de concreto que são utilizados na construção dos drenos devem ser adquiridos em 

indústria de artefatos de cimento, sendo exigíveis, os procedimentos de controle e acompanhamento 

do processo construtivo, de acordo com o que dispõem a NBR 8890, além de outros procedimentos 

prescritos no projeto. 

A geomembrana consiste-se em uma manta de liga plástica, elástica e flexível, feita de diversos 

materiais como PVC, agentes anti-envelhecimento, antioxidantes, absorvente ultravioleta, 

estabilizadores, dentre outros compostos químicos.  Todos eles, em conjunto, dão à geomembrana a 

característica de baixa permeabilidade e resistência à exposição aos raios UV. Além disso, 

a resistência é um ponto-chave, que faz com que a geomembrana também seja o material 
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selecionado para aplicações na qual geomembrana deverá ter contato com elementos degradantes. 

 

4.7. SERVIÇOS DE TRANSPORTES 

Material proveniente de demolição não poderá em hipótese alguma, ser carregado em caçambas ou 

caminhão, juntamente com outros materiais provenientes de escavações, desmatamento, etc. Na medição 

do serviço de ―transporte em carrinho de mão‖ e das operações de ―carga manual ou mecânica de 

caminhão‖, será adotado o mesmo critério de levantamento, devendo seus valores de volumes serem 

coincidentes. Os volumes de materiais oriundos de demolições, provenientes de reparos de vícios 

construtivos e/ou falhas de responsabilidade da CONTRATADA, não serão objeto de levantamento, medição 

e pagamento. As áreas de destinação ambientalmente adequadas, devidamente licenciadas, poderão vir a 

ser alteradas ficando a definição e aprovação a critério da FISCALIZAÇÃO. Eventuais alterações do trajeto 

por interesse dos transportadores, em decorrência das condições de tráfego ou estado das vias, não serão 

considerados acréscimos de custos. A medição da carga será realizada apenas para transporte em 

caminhão, adotando o mesmo critério de levantamento de transporte. Quando o material for transportado em 

caçambas, a carga manual não será objeto de medição, já que a mesma foi executada pelo transporte em 

carrinho de mão. 

 

4.8. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM PAVIMENTAÇÃO E FORNECIMENTO DE MAQUINAS E 

EQUIPAMENTOS 

Sub-base é a camada complementar à base, quando, por circunstâncias técnicas e econômicas, não 

for aconselhável construir a base diretamente sobre a regularização ou reforço do subleito. Os 

materiais a serem empregados devem apresentar índice de suporte Califórnia igual ou superior a 40 

% e expansão máxima de 1 %, determinados segundo o método DNIT 172-2016-ME e com a energia 

de compactação correspondente ao método do DNIT 164-2013-ME ou correspondente ao ensaio T-

180-57 da AASHTO (Proctor Modificado), conforme indicação do projeto. O índice de grupo deverá 

ser igual a zero. O agregado retido na peneira n 10 deve ser constituído de partículas duras e 

duráveis, isentas de fragmentos moles, alongados ou achatados, isento de matéria vegetal ou outras 

substâncias prejudiciais. O diâmetro máximo dos elementos da sub-base deverá ser, no máximo, 

igual a 5 cm (2‖), devendo-se reduzir este diâmetro, sempre que possível. Os materiais constituintes 

são solos, mistura de solos, materiais britados, materiais cimentados, asfálticos e reciclados. 

Entende-se por brita de bica corrida, o produto total de britagem do britador primário ou secundário, o 

qual não é objeto de peneiramento e classificação, sendo transportado diretamente para estocagem 

ou aplicação em pista. São normalmente empregadas em vias de tráfego médio e baixo. Para os fins 

da presente especificação, não se exige que o material esteja isento de contaminação por solos 

residuais, sendo até mesmo desejável que haja frações argilosas presentes, de modo a proporcionar-

lhe certa plasticidade (IP da ordem de 4%). Compreende as operações de espalhamento, 

pulverização, umedecimento ou secagem, compactação e acabamento dos materiais importados, 

realizadas na pista devidamente preparada na largura desejada, nas quantidades que permitam após 

a compactação, atingir a espessura constante do projeto. Quando houver necessidade de se executar 
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camadas de sub-base com espessura final superior a 20 cm, elas deverão ser subdivididas em 

camadas parciais, sempre com espessura máxima de 20 cm e mínima de 10 cm, após a 

compactação. O grau de compactação deverá ser conforme determinação do projeto: No mínimo 100 

% em relação à massa específica aparente seca máxima, obtida no ensaio DNIT 164/2013-ME ou; 

No mínimo 100 % em relação à massa específica aparente seca máxima, obtida no ensaio T-180- 57 

da AASHTO (Proctor Modificado). A determinação do desvio máximo de umidade admissível será 

estabelecida pelo projeto ou pela FISCALIZAÇÃO, em função das características do material a ser 

empregado. 

O pavimento intertravado deverá obrigatoriamente ter contenções laterais que evitem o deslizamento 

dos blocos, seja pelos procedimentos de compactação durante a construção seja pelo tráfego durante 

sua vida útil, mantendo a continuidade da camada de blocos de concreto evitando a separação entre 

eles e a perda do intertravamento. O confinamento é, portanto, parte fundamental do pavimento 

intertravado. Há dois tipos de confinamento: Externo: rodeia o pavimento em seu perímetro 

(normalmente sarjetas e meios-fios); Interno: rodeia as estruturas que se encontram dentro dele 

(bocas-de- lobo, canaletas, jardins etc). Devem ser construídos antes do lançamento da camada de 

areia de assentamento dos blocos de concreto, de maneira a colocar a areia e os blocos dentro de 

uma ―caixa‖, cujo fundo é a superfície compactada da base e as paredes são as estruturas de 

confinamento. Os confinamentos podem estar no nível da superfície do pavimento ou acima dele. A 

condição ideal é que o confinamento seja de parede vertical no contato com os blocos intertravados. 

Deverão ser de concreto de boa qualidade e bem acabados. Por essa razão, é desejável que sejam 

pré-moldados ou moldados no local, devendo ser normalmente fabricados com concreto de 

resistência característica à compressão simples (fcK), medida aos 28 dias de idade, igual ou superior 

a 25 MPa. Devem estar firmes, sem que corram o risco de desalinhamento, e com altura suficiente 

para que penetrem na camada de base. Quando o confinamento interno estiver junto a um dispositivo 

de drenagem do pavimento, deverão ter paredes drenantes, ou seja, atravessadas por tubos de 12 

mm de diâmetro a cada 25 cm, colocados ao nível da camada de areia de assentamento dos blocos, 

tomando-se o cuidado de protegê-los com uma manta para evitar a fuga da areia. 

Quando se tratar de serviços de recomposição de valas de drenagem ou de execução de remendos 

em pavimentos já existentes, será admitido o uso de equipamentos de menor porte para a 

compactação do subleito, desde que a área da vala ou do remendo a ser trabalhado não permita o 

uso dos equipamentos usuais, a critério da FISCALIZAÇÃO. As camadas devem apresentar uma 

espessura máxima de 10 cm e as valas dever ser reaterradas em comprimentos, por segmento, de 

no máximo 10 m. Deverá também apresentar o grau de compactação, no mínimo, 100 % em relação 

à massa específica aparente seca máxima obtida no ensaio DNIT 164/2013-ME e o teor de umidade 

deverá ser a ótima do ensaio citado 2 %. Esta especificação aplica-se também a situações em que 

não há possibilidade do emprego de equipamentos convencionais, em razão dos locais de acentuada 

declividade, espaços exíguos para operação dos mesmos e ainda pequenas áreas a serem 



 

 

trabalhadas, como os entornos de poços de visita, caixas de boca-de-lobo e outros eventuais 

obstáculos à operação de equipamento pesado. 

 

4.10. SERVIÇOS DE CONTENÇÕES 

Desdobrar a caixa sobre a superfície plana e rígida, tirando as eventuais irregularidades. Levantar as 

laterais e o diafragma para formar uma caixa, juntando os cantos superiores com os arames que 

saem dos mesmos, fixando o arame de amarração na parte inferior e costurando as caixas em vários 

grupos, posicionando-os no local indicado no projeto. Para um melhor acabamento, fixar gabaritos de 

madeira na face externa dos gabiões para alinhamento horizontal e vertical do conjunto, antes de 

enchê-los. No enchimento de cada caixa, colocar os tirantes nos dois primeiros terços da caixa e 

completar a arrumação das pedras até 3 ou 5 centímetros acima da altura da caixa. Não empregar 

brita ou outro tipo de material para acertar as saliências das pedras na camada final. Devido aos 

gabiões de 50 cm de altura suportarem cargas maiores e grandes esforços de compressão, é 

aconselhável o seu emprego em camadas inferiores, para muros com altura superior a 6 m e em 

apoio de pontes. Proceder à amarração de todas as caixas entre si, para formação de um conjunto 

sólido e homogêneo. Fechar a tampa de cada caixa, amarrando-as do mesmo modo. Todas as 

arestas da caixa são ligadas e reforçadas com fios de diâmetro maior que aquele usado na fabricação 

da malha, para robustecer a armação metálica e facilitar a sua colocação na obra. As caixas dos 

gabiões podem ser subdivididas em células, mediante a inserção de diafragmas, com as funções de 

fortalecer a estrutura e de facilitar as operações de enchimento. Tais diafragmas possuem as 

mesmas características da malha que constitui os gabiões e são unidos diretamente à tela de base 

durante a sua fabricação. Cuidar para que a contra flecha seja executada como indicada em projeto, 

voltada para face externa, visando a maior estabilidade da contenção. A ancoragem da contenção, 

através de estaiamento, somente será executada quando especificada em projeto e as condições 

urbanas do local assim o permitirem. Para gabiões do tipo caixa de malha galvanizada e plastificada, 

o fio utilizado para costura da malha também deve ser plastificado. 

As paredes do muro serão com blocos de concreto classe A, com resistência à compressão (fbk) de 

6,0 MPa, com espessura nominal de 25 cm, com amarrações em vergas e pilaretes, com demais 

detalhes em projeto. Os blocos deverão ser preenchidos com concreto estrutural em fiadas 

alternadas, e armados vertical e horizontalmente de modo a reforçar e aumentar a rigidez do 

paramento. Os blocos deverão possuir resistência e uniformidade, bem como deverão ser 

apresentados os laudos de resistência dos mesmos devendo estar de acordo com as normas da 

ABNT. As cintas de travamento inferior, e superior deverão ser em blocos de concreto do tipo 

canaleta. 

A contenção será executada com a utilização de alvenaria de blocos de concreto, que deverão ser 

preenchidos com concreto, em panos e alturas conforme projeto anexo. As alvenarias de blocos de 

concreto serão assentadas com argamassa traço 1:0,5:8 (cimento, cal e areia). As fiadas deverão ser 



 

 

perfeitamente niveladas e aprumadas. Os blocos de concreto devem ser subdivididos em trechos de 

comprimento máximo de 2,62 m. Entre cada trecho deverá ser executado um pilar de concreto 

armado, para o travamento do muro, conforme detalhe em projeto. Deverá ser previsto um desvio de 

prumo, na ordem de 2,0% entre a base e o topo do arrimo, de forma a contribuir com sua 

estabilidade. 

O serviço de plantio de grama será demandado para formação de gramados com fins ornamentais ou 

esportivos, bem como para o tratamento de pequenas áreas remanescentes e canteiros (inclusive 

para o recobrimento superficial do ―berço‖ de plantio das árvores em logradouros e em pátios), 

visando a proteção do solo e a manutenção de sua permeabilidade.  A CONTRATADA, após a 

execução do plantio da grama, bem como do restante do paisagismo que compõe o mesmo projeto, 

deve elaborar relatório técnico fotográfico com o registro de todas as etapas do plantio e o registro 

quali-quantitativo de todos os insumos empregados, principalmente as espécies ornamentais 

especificadas, para que possa ser apresentado ao órgão ambiental competente que aprovou o 

projeto. A CONTRATADA deve se responsabilizar, após a conclusão dos plantios, pela manutenção 

da área por pelo menos 120 dias, de forma a garantir o pegamento/ estabelecimento do paisagismo, 

mantendo ainda a obrigação, sem custos adicionais à CONTRATANTE, de replantar e corrigir 

quaisquer falhas que possam ocorrer nesse período. Ao término desse período deve ser elaborado 

novo relatório técnico fotográfico demonstrando que o paisagismo implantado está satisfatoriamente 

estabelecido. Transcorridos os 120 dias após o plantio, com a manutenção sob responsabilidade da 

CONTRATADA, e havendo a aprovação da implantação do projeto após a inspeção final da 

FISCALIZAÇÃO, o órgão com jurisdição sobre o espaço onde se deu o plantio deverá ser notificado 

por ocasião da entrega dos serviços, para que se encarregue da manutenção rotineira da vegetação 

implantada. Para tanto, deve ser disponibilizado ao referido órgão o Manual do Usuário com as 

diretrizes e orientações a serem seguidas para a manutenção da área, estando contemplados nesse 

manual, todos os tratos culturais necessários, além da sua frequência, como lâmina d’água e turnos 

de rega da irrigação, podas para cada uma das espécies especificadas no projeto e adubações de 

cobertura. 

 

4.10. SERVIÇOS DE EXPANSÃO DE REDE DE ÁGUA 

O padrão de água Copasa, deve ter um afastamento de  no máximo 1,50 m (um metro e meio) em 

relação à testada do lote (muro de frente). No caso em que as prefeituras municipais exigirem um 

afastamento da fachada superior a 1,50 m em relação à divisa do passeio, o padrão poderá ser 

deslocado, a critério da Copasa; se você for instalar o padrão próximo ou paralelo ao padrão de 

energia elétrico, observe que deverá existir uma distância mínima de 30cm entre eles e os seus 

respectivos ramais internos; O local de instalação do cavalete padrão de água Copasa deve ser de 

livre acesso, facilitando a leitura mensal do hidrômetro. 

Para a instalação hidráulica predial interna do imóvel, utilize o material adequado de maneira o evitar 



 

 

vazamentos. Não recomendamos o uso de mangueiras. 

O tubo em ferro galvanizado deve ter 60 cm, ficando 40 cm acima do piso e o restante enterrado e 

fixado na base de concreto. O tubo (gabarito para hidrômetro) deve ficar perfeitamente nivelado. Esse 

tubo será posteriormente substituído pelo hidrômetro. O tubo em ferro galvanizado deve ter 75 cm, 

ficando 40 cm acima do piso e o restante enterrado e fixado no base de concreto; O padrão deve ter 

um afastamento de, no máximo, 1,50 m (um metro e meio) em relação à testada do lote (muro de 

frente). A tubulação que vai até o passeio que será colocada pela Copasa, é em PEAD (polietileno de 

alto densidade), flexível, na cor azul, DN 20. A base do cavalete é fabricada em concreto. O nicho / 

abrigo para abrigar o padrão de 1/2‖ ou de 3/4‖. O nicho a ser construído no muro ou em mureta deve 

ter, no mínimo, as dimensões abaixo, para permitir a instalação, manutenção e leitura do hidrômetro. 

Largura: 60cm altura: 50cm profundidade: 12cm. O revestimento interno do nicho deve ser feito com 

emboço e reboco. A Copasa aceita acabamento mais fino, desde que mantidos as dimensões 

mínimas, NÃO sendo, entretanto, permitido o uso de caixas de qualquer tipo. Se você quiser proteger 

o padrão instalando uma tampo no nicho, esta tampa não pode ter nenhum tipo de fecho ou 

fechadura. Ela deve ter um puxador para facilitar sua abertura e ser provido de aletas para ventilação 

adequada. 

O padrão copasa múltiplo  é um padrão especial derivado de apenas um ramal da rede de água com 

derivações para 2 hidrômetros, 3 hidrômetros ou 4 hidrômetros usados para ligações de água para 

imóveis independentes e com instalações hidráulicas próprias. 

APLICAÇÕES:  Conjuntos/imóveis residenciais multifamiliares; Imóveis de uso misto (residenciais, 

comerciais etc.); ou Prédios comerciais e pequenos shopping centers. Registro em esfera com corpo 

em latão com banho de cromo, classe de pressão de 10kgf/cm21, junta roscavel interna e externa 

(macho/fêmea), acionada por borboleta metálica, conforme norma ABNT-NBR 6834, tabela A-7, 

designação 383.0 e orifício para uso de lacre da Copasa. Esfera em latão cromado ou aço inox, 

sedes e vedação da haste em PTFE, passagem reduzida, acionamento por borboleta metálica 

protegida contra corrosão com tinta na cor verde, notação Munsell, conforme norma ABNT-NBR 

6493. Amostragem, especificações, procedimentos e requisitos para testes e inspeção de qualidade, 

conforme NBR 5426 e NBR14788. 

Visando facilitar a leitura mensal dos hidrômetros, o padrão múltiplo deverá ser instalado em local de 

fácil acesso, em uma das opções a seguir a ser definida na vistoria prévio realizado pelo Copasa: no 

muro/mureta lateral ou paralelo ao muro/divisa lateral; no muro/moreia frontal; Observações:  O 

padrão múltiplo cavalete Copasa deverá manter uma distância mínimo de 30 cm do padrão de 

energia elétrica;  Os materiais a serem empregados na instalação predial interna do imóvel devem ter 

qualidade necessária para se evitar vazamentos, sendo que o uso de mangueiras, não é 

recomendado. Muro/mureta lateral (nicho): Para instalação no muro/moreia lateral deverá ser 

obedecido o afastamento de, no máximo, 1,50 m (um metro e meio) em relação à testado do lote 

(muro de frente) conforme figura 6. No caso em que as posturas municipais exigirem um afastamento 



 

 

da fachada superior a essa medida, o padrão poderá ser deslocado, o critério do Copasa. Quando da 

impossibilidade de se instalar no muro lateral ou diante do sua inexistência, o padrão múltiplo poderá 

ser assentado paralelo ao muro lateral ou divisa com afastamento mínimo de 20 cm. Muro/mureta de 

fachada (nicho): Para instalação no muro frontal deve ser utilizado o nicho, conforme figura 8, de 

acordo com o tipo de padrão múltiplo (duplo, triplo ou quádruplo) sendo recomendado a instalação de 

tampo no nicho sem nenhum tipo de fecho ou fechadura. Ela deve ter um puxador para facilitar sua 

abertura e ser provido de aberturas para ventilação adequada. O revestimento interno do nicho deve 

ser feito com emboço e reboco. A Copasa aceita acabamento mais fino, desde que mantidas as 

dimensões mínimas, não sendo permitido o uso de caixas de qualquer tipo. 

 

4.11. SERVIÇOS DE EPANSÃO E MANUTENÇÃO EM REDE ESGOTO 

Os tubos perfurados, utilizados em drenos sub-superficiais, geralmente são de concreto ou de plástico 

(PVC ou PEAD), com dimensões e características de resistência indicadas no projeto. Os tubos 

perfurados de concreto devem satisfazer aos requisitos impostos pelas especificações da NBR 8890. 

Tubos flexíveis de PVC ou PEAD devem atender as recomendações dos fabricantes, e NBR 15073. 

Tubos de concreto que são utilizados na construção dos drenos devem ser adquiridos em indústria de 

artefatos de cimento, sendo exigíveis, os procedimentos de controle e acompanhamento do processo 

construtivo, de acordo com o que dispõem a NBR 8890, além de outros procedimentos prescritos no 

projeto. 

O terreno deverá estar compactado mecanicamente por compactadores manuais, placa vibratória ou 

compactador de impacto para garantir o grau de compactação satisfatório e a uniformidade de apoio na 

execução do berço. A execução da porção inferior do berço deve ser feita até se atingir a linha 

correspondente à geratriz inferior dos tubos vibrando o concreto mecanicamente. Quando existir solo 

com baixa capacidade de suporte no terreno de fundação o berço deve ser executado sobre um 

enrocamento de pedra de mão jogada, ou atender à solução especificada no projeto. Será feita a 

instalação dos tubos sobre a porção superior do berço, tão logo o concreto utilizado apresente 

resistência suficiente. Se necessário, utilizar guias ou calços de madeira ou de concreto pré-moldado 

para fixar os tubos na posição correta. Os tubos devem estar limpos antes de sua aplicação. Inclinação 

dos dispositivos deve estar entre 0,4 % e 5 %. A complementação da concretagem do berço, após a 

instalação dos tubos deverá ser executada vibrando o concreto mecanicamente. Opcionalmente, o berço 

pode ser fundido em uma só etapa, com o tubo já assentado sobre guias transversais de concreto pré-

moldados (2 guias por tubo). Caso ocorra deslocamento do eixo do bueiro do leito natural, executar o 

preenchimento da vala com pedra de mão para proporcionar o fluxo das águas, de infiltração ou 

remanescentes, da canalização do talvegue. A declividade longitudinal do bueiro deve ser contínua e 

somente em condições excepcionais permitir descontinuidades no perfil dos bueiros. Retirar as fôrmas 

laterais ao berço, após a cura do concreto e proceder o rejuntamento dos tubos internamente (porção 

inferior) e externamente (porção superior). Quando o bueiro tiver sua saída em descida d'água ou 

dissipador de energia, cuidados especiais devem ser tomados na execução da conexão com estes 

dispositivos, no sentido de manter a continuidade do conjunto. A soleira da boca do bueiro deve ter 

sempre seu nível coincidente com o nível do terreno. Execução do reaterro, preferencialmente com o 

próprio material escavado, desde que este seja de boa qualidade. Caso não seja, importar material 

selecionado. A compactação do material de reaterro deve ser executada em camadas individuais de no 

máximo 15 cm de espessura, por meio de "sapos mecânicos", placas vibratórias ou soquetes manuais. 

Especial atenção deve ser dada à compactação junto às paredes dos tubos. O reaterro deve prosseguir 

até se atingir uma espessura de, no mínimo, 60 cm acima da geratriz superior externa do corpo do 



 

 

bueiro. 

Na execução de passeio em rua pavimentada, o passeio será executado em toda a extensão do lote da 

edificação. Deverão possuir largura mínima de 1,5m, largura necessária para o deslocamento de dois 

adultos caminharem confortavelmente lado a lado. Também deve-se observar a largura das áreas de 

separação, além da área mínima de passeio, que são desejáveis, entre o tráfego veicular e o de 

pedestres, para prover maior nível de conforto e segurança ao pedestre. Áreas de separação, utilizando 

o paisagismo, promovem espaço para a locação, placas de sinalização, postes, lixeiras, rampas para 

carga e descarga, além de outros tipos de mobiliário urbano. Além das opções apresentadas neste 

capítulo, poderá ser também utilizado o passeio em blocos intertravados de concreto, por sua facilidade 

de remanejamento e ou manutenção, além da ampliação da micro-drenagem das águas pluviais. Para 

este e outros tipos de acabamento, como o ladrilho hidráulico e calçada portuguesa, deverão ser 

seguidos os tipos e especificações do projeto. As rampas deverão existir em todas as travessias 

(demarcadas ou não por faixas de pedestres). O rebaixamento de calçadas para acesso dos deficientes 

físicos e travessias de pedestres deverão obedecer a norma NBR 9050, que preconiza, entre outros 

tópicos: Não deve haver desnível entre o término do rebaixamento da calçada e o leito carroçável; Os 

rebaixamentos de calçadas devem ser construídos na direção do fluxo de pedestres. A inclinação deve 

ser constante e não superior a 8,33% (1:12); Os rebaixamentos das calçadas localizados em lados 

opostos da via devem estar alinhados entre si; As calçadas devem ser rebaixadas junto às travessias de 

pedestres sinalizadas com ou sem faixa, com ou sem semáforo, e sempre que houver foco de pedestres; 

Deve ser garantida uma faixa livre no passeio de, no mínimo, 0,80m além do espaço ocupado pelo 

rebaixamento, sendo recomendável 1,20m; As abas laterais dos rebaixamentos devem ter projeção 

horizontal mínima de 0,50 m e compor planos inclinados de acomodação. A inclinação máxima 

recomendada é de 10%; O piso do rebaixamento deve ter diferenciação de textura (piso tátil) em relação 

ao piso adjacente, destinado a constituir alerta ou linha guia, perceptível por pessoas com deficiência 

visual; Especificamente para o caso de rebaixos para deficientes físicos, não é conveniente o 

posicionamento de dispositivos de captação de drenagem (bocas-de-lobo) e de outras utilidades públicas 

(hidrantes, postes, etc.) no alinhamento das rampas de pedestres. Quando da execução do passeio, 

deverão ser deixadas aberturas para o plantio de árvores de formato quadrado (60x 60 cm), ou de 

circunferência (D= 60 cm), de dimensão mínima. As distâncias entre os eixos das covas deverão seguir 

as orientações do Roteiro para representação de passeios da Secretaria de Regulação Urbana, de 

acordo com o tamanho do passeio, e o afastamento de 10 cm do meio-fio. Em passeios com maior fluxo 

de pedestres, ou onde foram plantadas árvores de maior porte, considerar uma cova maior, podendo 

serem utilizadas grelhas de concreto ou metálicas, conforme projeto. 

O sistema de esgotamento sanitário constitui-se no conjunto de obras, instalações e serviços destinados 
a coletar, tratar e afastar os esgotos produzidos, tendo como principal objetivo a disseminação da saúde 
pública e a conservação do meio ambiente. Buscou-se acompanhar o processo de elaboração e 
execução da rede de esgoto projetada em área urbana. A rede coletora é o conjunto de tubulações 
constituídas por ligações prediais, coletores de esgoto, coletores tronco e seus órgãos acessórios. Sua 
função é receber as contribuições dos domicílios, prédios e economias, promovendo o afastamento do 
esgoto sanitário coletado em direção aos grandes condutos de transportes (interceptores e emissários) 
para o local de tratamento e descarga final (corpo receptor). Sua implantação tem por finalidade atender 
a três aspectos: higiênico, social e econômico (ARAUJO apud NUVOLARI, 2011, p. 61). A implantação 
de um sistema de esgoto sanitário é disciplinada pela Norma Brasileira NBR 9648 – Estudo de 
Concepção de Sistema de Esgoto Sanitário da Associação Brasileira de Normas Técnicas (1986).  A 
manutenção nos sistemas de saneamento ocorre quando há uma falha ou ocorrência de vazamentos 
nas redes de água ou esgoto. A informação sobre esses vazamentos geralmente é obtida por meio da 
reclamação do cliente. No sistema de coleta de esgoto a manutenção corretiva possui uma necessidade 
de atendimento maior, pois, além dos transtornos ao cliente, há o risco à saúde e o impacto ao meio 
ambiente (NASCIMENTO JUNIOR, 2008, p. 19). 
O Fundo de PL-POÇO LUMINAR é fabricado em concreto de alta resistência, com cimento resistente a 



 

 

sulfatos. Ele substitui o processo de construção de caixa de alvenaria, in loco, que apresenta 

durabilidade reduzida e grandes chances de segregar pedaços da própria construção na rede, causando 

entupimentos. ―A funcionalidade do produto permite a máxima eficiência operacional e evita custos com 

manutenções após sua instalação‖, afirma. Um dos componentes do Fundo de PL, que também deve 

ser destacado, é o tampão desenvolvido pela Artefacil. O produto dispõe de fechamento hermético que 

evita a saída de insetos e gases, além de ter um custo menor quanto comparado aos de ferro fundido, 

normalmente utilizados. Por ser de concreto, coíbe furtos e possíveis acidentes no local da sua 

instalação. A tecnologia atende às especificações estabelecidas nas planilhas de obras dos sistemas de 

esgotamento sanitário da Copasa (Companhia de Saneamento de Minas Gerais) e da Copanor (Copasa 

– Serviços de Saneamento Integrado do Norte e Nordeste de Minas Gerais). 

O procedimento de limpeza de poço pode estar inserido no processo de manutenção de caráter 

preventivo ou corretivo, dependendo do poço em questão. Toda e qualquer ação como a limpeza de 

poço artesiano será previamente estudada pela equipe da empresa prestadora de serviço, na coleta de 

amostras para a análise da água, a partir das quais será determinado se há ou não contaminação. 

O Hidrojateamento e Vácuo consistem na limpeza e desobstrução de redes coletoras de esgoto, galerias 

de águas pluviais e tubulações industriais através de hidrojateamento de alta pressão. Os equipamentos 

operam com bombas de grande potência e alta vazão, limpando internamente o tubo. Bombas de alto 

poder de sucção fazem a coleta dos detritos. 

Estes equipamentos combinados (hidrojato e vácuo) dotados de unidades de reciclamento são utilizados 

na limpeza de redes de grande diâmetro e têm como vantagem a capacidade de utilizar a água existente 

na própria rede, permitindo o desenvolvimento dos trabalhos sem a necessidade de interrupção dos 

serviços. 

 

4.12. FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

VIGIA: O Vigia tem como trabalho vigiar, zelar e guardar um patrimônio, com o objetivo de inibir ou 

detectar tentativas de crimes. Esse profissional ainda pode observar e fiscalizar o local, mas 

não é sua função proteger. 

TECNICO SEGURANÇA TRABALHO: Orientar e coordenar o sistema de segurança do trabalho, 

investigando riscos e causas de acidentes, analisando esquemas de prevenção. Inspecionar locais, 

instalações e equipamentos da empresa e determinar fatores de riscos de acidentes. Propor normas e 

dispositivos de segurança, sugerindo eventuais modificações nos equipamentos e instalações e 

verificando sua observância, para prevenir acidentes. Inspecionar os postos de combate a incêndios, 

examinando as mangueiras, hidrantes, extintores e equipamentos de proteção contra incêndios. 

Comunicar os resultados de suas inspeções, elaborando relatórios. Investigar acidentes ocorridos, 

examinando as condições da ocorrência, para identificar suas causas e propor as providências cabíveis. 

Intermediar junto aos serviços médico e social da instituição, visando facilitar o atendimento necessário 

aos acidentados. Registrar irregularidades e elaborar estatísticas de acidentes. Treinar os funcionários 

da empresa sobre normas de segurança, combate à incêndios e demais medidas de prevenção de 

acidentes. Coordenar a publicação de matéria sobre segurança no trabalho, preparando instruções e 

orientando a confecção de cartazes e avisos, para divulgar e desenvolver hábitos de prevenção de 

acidentes. Participar de reuniões sobre segurança no trabalho, fornecendo dados relativos ao assunto, 

apresentando sugestões e analisando a viabilidade de medidas de segurança propostas, para 

aperfeiçoar o sistema existente. Executar tarefas pertinentes à área de atuação, utilizando-se de 

equipamentos e programas de informática. Executar e apoiar outras tarefas para o desenvolvimento das 

atividades do setor, inerentes à sua função. 

ENGENHEIRO: Atribuições: Coordenar os trabalhos da Equipe Técnica e fiscalizar a execução dos 

serviços correlatos a suas atribuições profissionais, através de vistorias ao canteiro de obras, e da 



 

 

supervisão dos serviços efetuados pela equipe. Elaborar boletins de vistoria semanais sobre o 

andamento das atividades realizadas no canteiro de obras, Efetuar as medições dos serviços, 

apresentando ao Fiscal do Contrato, para cada medição, uma planilha discriminativa indicando o 

percentual de execução de cada serviço da planilha orçamentária da obra e o total acumulado. Controlar 

o regular preenchimento do Diário de Obras durante a execução; Ser o responsável técnico pelos 

serviços de assessoria à fiscalização (autor da ART/RRT) e o signatário dos relatórios previstos no 

escopo dos serviços. Acompanhar os seguintes serviços, em comum acordo com o Fiscal de Contrato: 

Realizar análise crítica dos Projetos Executivos e ―As Built‖, além de resolução de interferências entre 

projetos distintos; Vistoria e eventual parecer sobre etapas já executadas da obra e sua adequada 

retomada; Ligações definitivas de energia, telefonia e água; Parecer sobre similaridade de materiais e 

equipamentos; Solução de problemas de natureza técnica verificados na execução da obra 

(necessidade de aditivos contratuais, solicitações de prorrogação de prazos, interrupções, serviços 

extras, reajustamento e outros); Elaboração de parecer técnico sobre ocorrências no Projeto Básico e/ou 

Projeto Executivo; Proposição e acompanhamento de ensaios tecnológicos;  Acompanhamento da 

execução e testes das instalações e sistemas; Verificação da regularidade trabalhista e previdenciária 

dos empregados da contratada e subcontratadas; Acompanhamento e vistorias de fiscalização para 

aferição da correta execução dos serviços e para efeito de medição; Medição mensal dos serviços 

executados na obra; Elaboração de pareceres acerca de especificação, qualidade, quantitativos e 

preços de materiais e serviços; Elaboração de composição de preços unitários, em conformidade com as 

disposições legais; Solução de dúvidas e questionamentos da fiscalização da obra; Possibilidade de 

recebimento provisório da obra; Possibilidade de recebimento definitivo da obra e eventuais 

esclarecimentos à Comissão de Recebimento Definitivo da Obra. 

ENCARREGADO: Supervisiona colaboradores, leitura e execução de projetos, acompanha 

cronograma e medições de obras e controla equipamentos, contratação de serviços e matéria-prima. 

Participa na compras de suprimentos e prospecção de fornecedores. 

AUXILIAR: As principais atividades envolvidas em seu trabalho são: Elaborar relatórios. Preparar 

correspondência, como cartas e e-mails. Produzir planilhas. Digitar documentos. Cuidar do registro de 

informações relevantes. Preparar a agenda de reuniões. Efetuar a distribuição de tarefas aos 

funcionários do escritório. Fazer o controle do material de escritório, de modo a cuidar de sua 

reposição. Atender clientes no telefone e pessoas presencialmente. Manter os arquivos organizados 

e fazer com que os documentos possam ser facilmente localizados e acessados quando necessários. 

Reunir informações úteis para o embasamento da elaboração e da execução dos projetos da 

organização para a qual trabalha. 

O OPERADOR DE CAPINADEIRA/CAPINADOR/OPERADOR DE ROÇADEIRA deve preparar, 

ajusta e opera máquinas de produção. Garante a qualidade das máquinas por meio da realização de 

testes, frequência e padrões estipulados. Mantém a limpeza das máquinas e a organização do setor. 

Conserva equipamento com a execução de manutenções corretivas e preventivas. 

COLETOR DE LIXO: O coletor de lixo realiza a coleta de resíduos de residências, hospitais e 

empresas, limpa e conserva áreas.  

JARDINEIRO: O jardineiro é responsável por escolher os melhores adubos, além de preparar o 

substrato - terra, pedras, areia e o que mais for necessário. Depois disso, é hora de plantar. 

Manutenção: os cuidados com as plantas precisam ser constantes. 



 

 

MOTORISTA: Dirigir veículos transportando pessoas, materiais e outros, conforme solicitação, 

zelando pela segurança. Cumprir escala de trabalho. Verificar o funcionamento de equipamentos de 

sinalização sonora e luminosa. Efetuar a prestação de contas das despesas efetuadas com o veículo. 

Prestar ajuda no carregamento e descarregamento de materiais, encaminhando-os ao local 

destinado. Preencher relatórios de utilização do veículo com dados relativos a quilometragem, horário 

de saída e chegada e demais ocorrências durante a realização do trabalho. Auxiliar o médico e ou 

paramédico em emergências na ambulância. Providenciar reposição de materiais médico-

hospitalares utilizados na ambulância conforme solicitado.  Informar-se sobre o itinerário e conduzir 

veículo em viagens dentro e fora do território nacional.  Operar equipamentos pesados, tratores e 

caminhões com equipamentos acoplados ou não e executar sua manutenção periódica. Registrar os 

serviços executados pela máquina/equipamento. Abastecer os dispositivos da máquina com produtos 

necessários às operações agrícolas. Controlar o consumo de combustível e lubrificantes, efetuando 

reabastecimento e lubrificação de veículos, máquinas e equipamentos, bem como prazos ou 

quilometragem para revisões. Zelar pela conservação e segurança dos veículos, máquinas e 

equipamentos, providenciando limpeza, ajustes e pequenos reparos, bem como solicitar manutenção 

quando necessário. Manter-se atualizado com as normas e legislação de trânsito. Participar de 

programa de treinamento, quando convocado. Executar tarefas pertinentes à área de atuação, 

utilizando-se de equipamentos e programas de informática específicos. Executar outras tarefas 

compatíveis com as exigências para o exercício da função. 

 

4.13. SINALIZAÇÃO 

A sinalização – vertical e horizontal – constitui a línguagem comum, claramente definida, portadora 

das informações que vão permitir o escoamento do tráfego sem incidentes. 

Esta sinalização padronizada é destinada a todas as categorias de usuários: condutores de veículos, 

ciclistas e pedestres. 

As placas refletivas de sinalização possuem material refletivo que permite refletir os raios de luz 

proporcionando um efeito de brilho. 

A remoção da tinta no pavimento poderá ser feita através de métodos de livre escolha, sujeitos 

aprovação da Prefeitura. A remoção das marcas viárias no pavimento poderá ser feita por processos 

de decapagem por abrasão ou por queima, através de: Equipamento composto por compressor, 

reservatório de gás propano; ou Maçarico a gás butano e raspa. 

O totem é um painel vertical, com a finalidade de fornecer propaganda ou identificação para uma 

empresa, organização, loja e/ou estabelecimento comercial. Pode ser utilizado também para 

sinalização direcional ou instrução, complemento de decoração e etc., trazendo um visual sofisticado 

ao ambiente. 

 

4.14. MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO  



 

 

A Contratada deve instalar seu escritório e depósito de materiais nos locais definidos pela 

Fiscalização, a partir da Ordem de Início de Serviços a ser emitida pela Contratante, ficando 

responsável pela mobilização, manutenção, operação e desmobilização de todas as suas instalações 

durante o período de vigência do contrato.  

As áreas cedidas a Contratada devem seguir as normas especificadas na NR-18 e devem ser 

mantidas em ―ordem‖ e ―limpas‖. 

Ficarão a cargo exclusivo da Contratada todas as providências correspondentes às instalações 

provisórias da mesma, compreendendo o aparelhamento, maquinário e ferramentas necessárias à 

execução dos serviços. É de responsabilidade da Contratada a limpeza e remoção dos entulhos das 

obras e suas instalações. 

Concluídos os serviços, o canteiro será desativado, devendo ser feita imediatamente a retirada das 

máquinas, equipamentos, restos de materiais de propriedade da Contratada e entulhos em geral. A 

área deverá ser deixada perfeitamente limpa e em condições de ser utilizada. 

 

5. DAS MEDIÇÕES 
 

5.1. Cada medição será formalizada e datada no último dia útil de cada mês, juntamente com a 

respectiva GLP - Guia de Liberação de Pagamento. E a sua liquidação será efetuada em até 

30(trinta) dias após sua emissão, devendo as faturas serem emitidas em reais. Admitir-se-á 

medições quinzenais e antecipação de pagamentos, desde que, autorizadas pelo órgão contratante, 

e observadas as especificidades do caso, oportunidade em que a solicitação deve ser devidamente 

fundamentada pela contratada. 

5.2. O Pagamento decorrente da concretização do objeto desta licitação será efetuado de forma 

parcelada, mensalmente, em até 30 (trinta) dias após a apresentação de Nota Fiscal e CND’s 

Federal, Estadual, FGTS e Trabalhista, acompanhadas das ordens de fornecimento, devidamente 

assinadas. 

a) Para emissão das faturas, serão tomadas como base, as ordens de fornecimento apresentadas. 

b) Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o prazo de pagamento será 

contado a partir de sua reapresentação, desde que devidamente regularizados. 

c) Nos casos de eventuais atrasos de pagamentos, não superior a 10 (dez) dias após o prazo 

indicado no item 5.2, o valor da fatura não sofrerá acréscimos a qualquer título. 

d) Nos casos de eventuais atrasos de pagamentos, superiores a 10 (dez) dias após o prazo 

indicado no item 5.2, o valor da fatura sofrerá acréscimos com base no índice do IGP- M/FGV. 

 

6. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 



 

 

6.1. O pagamento decorrente da prestação de serviço, objeto desta licitação será efetuado em até 30 

(trinta) dias após o recebimento da nota fiscal/fatura, devidamente acompanhada das certidões de 

regularidade junto às Fazendas Federal, Estadual e Municipal, ao FGTS e à Seguridade social e 

Regularidade Trabalhista vigentes. 

6.2. Os pagamentos à Contratada somente serão realizados mediante a efetiva prestação do serviço 

nas condições estabelecidas, que será comprovado por meio de Recibo pelo Servidor responsável. 

6.3. O Servidor responsável pela fiscalização do serviço, identificando qualquer divergência na nota 

fiscal/fatura, deverá devolvê-la à Contratada para que sejam feitas as correções necessárias, sendo 

que o prazo estipulado acima será contado somente a partir da reapresentação do documento, desde 

que devidamente sanado o vício. 

6.4. Nenhum pagamento será efetuado enquanto estiver pendente de liquidação qualquer obrigação 

por parte da Contratada, sem que isso gere direito a alteração de preços, correção monetária, 

compensação financeira ou paralisação da execução do objeto do Contrato. 

 

7. DA FISCALIZAÇÃO 
 

7.1. Observado o disposto no artigo 67 da Lei n. 8.666/93, a gestão/fiscalização da entrega do objeto 

será realizada por Servidor designado para tal pela CONTRATANTE. 

7.2. Os serviços serão acompanhados e fiscalizados por um representante do Município contratante, 

ao qual competirá dirimir junto à EMPRESA, as dúvidas que surgirem no curso da prestação dos 

serviços. 

7.3. A fiscalização acima mencionada não exclui e nem reduz a responsabilidade da EMPRESA, 

inclusive perante terceiros por qualquer irregularidade, ou ainda, resultante de imperfeições técnicas, 

emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, e na ocorrência desta, não implica em co-

responsabilidade do Município contratante. 

7.4. A fiscalização não aceitará sob nenhum pretexto, a transferência de qualquer responsabilidade 

da EMPRESA para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos, subempreiteiros, dentre outros. 

7.5. Ao Município contratante será reservado o direito de rejeitar no todo ou em parte, os serviços prestados, se em 

desacordo com o Edital e/ou especificações, devendo a empresa refazer ou substituir as partes que apresentem 

defeitos, sem 

ônus adicionais à contratante. 
 

8. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

8.1. Responsabilizar-se por todas as obrigações e encargos decorrentes das relações de trabalho 

com os profissionais contratados, previstos na legislação vigente, sejam de âmbito trabalhista, 

previdenciário, social, securitários, bem como com as taxas, impostos, frete e quaisquer outros que 

incidam ou venham a incidir sobre o objeto desta licitação. 

8.2. Cumprir os prazos previstos nos cronogramas. 



 

 

8.3. Manter-se durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela 

assumidas, com todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na Lei no. 8.666/93 e no 

presente Edital. 

8.4. Executar os serviços conforme especificações do Edital seus anexos e de sua proposta, com os 

recursos necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais. 

8.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no 

prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou 

incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados, a critério da Administração. 

8.6. Fornecer os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na qualidade e 

quantidade especificadas, nos termos de sua proposta. 

8.7. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem executados, 

de conformidade com as normas e determinações em vigor. 

8.8. Relatar à AMMESF e/ou município aderente, toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer 

da prestação dos serviços. 

8.9. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua 

proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo 

complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o 

atendimento ao objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do 

§ 1º do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993. 

8.10. Facultar ao fiscalizador do CONTRATANTE pleno acesso às informações do sistema, inclusive 

para a extração, a qualquer tempo, de relatórios referentes aos serviços prestados, discriminados, com 

os respectivos custos. 

8.11. Relatar ao CONTRATANTE toda e qualquer irregularidade observada em virtude do 

fornecimento dos produtos e prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados, cujas 

reclamações obriga-se a atender prontamente. 

8.12. Pagar os profissionais no prazo previsto em lei, sendo também de sua responsabilidade o 

pagamento de todos os tributos que, direta ou indiretamente, incidam sobre a aquisição, inclusive as 

contribuições previdenciárias fiscais e parafiscais, FGTS, PIS, emolumentos, seguros de acidentes de 

trabalho etc, ficando excluída qualquer solidariedade da Administração por eventuais autuações 

administrativas e/ou judiciais uma vez que a inadimplência da CONTRATADA, com referência às suas 

obrigações, não se transfere ao Consórcio. 

 

9. DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO CONTRATANTE 
 
 

9.1. Prestar, com clareza, à Contratada, as informações necessárias para a prestação dos serviços; e 

proporcionar todas as condições para que a Contratada possa desempenhar seus serviços acordo com 

as determinações do Contrato, do Edital e seus Anexos, especialmente do Termo de Referência; 



 

 

9.2. Notificar a Contratada sobre qualquer irregularidade encontrada na prestação do serviço, 

fixando-lhe, quando não pactuado, prazo para corrigi-la. 

9.3. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as 

cláusulas contratuais e os termos de sua proposta; 

9.4. Exigir, se entender necessário, a prestação de garantia de execução, nos termos do artigo 56 da 

Lei n° 8.666/1993, nas modalidades em direito admitidas. 

9.5. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente 

designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o 

nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade 

competente para as providências cabíveis; 

9.6. Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução 

dos serviços, fixando prazo para a sua correção; 

9.7. Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, na forma do contrato; 

9.8. Zelar para que durante toda a vigência do Contrato sejam mantidas, em compatibilidade com as 

obrigações assumidas pela Contratada, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 

licitação. 

9.9. Arcar com as despesas de publicação do deste contrato, bem como dos termos aditivos que 

venham a ser firmados; 

9.10. O Município deverá, ao final da obra, quando do seu recebimento, providenciar a emissão do 

Termo de Recebimento Provisório, e após a fiscalização integral e aprovação, emitir o Termo de 

Recebimento Definitivo dos serviços, nos moldes legais. 

 

10. DO ENQUADRAMENTO DO OBJETO A SER CONTRATADO 

 
10.1. O objeto a ser contratado enquadra-se na categoria de bens e serviços comuns, de que tratam a 

Lei nº 10.520/02 e o Decreto nº 5.450/05, por possuir padrões de desempenho e características gerais 

e específicas, usualmente encontradas no mercado, podendo, portanto, ser licitado por meio da 

modalidade Pregão. 

 

11. DA VIGÊNCIA 

11.1. O prazo de vigência do Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, a contar da data 

de sua assinatura. 

11.2. Tendo em vista o caráter contínuo da prestação do serviço, o contrato poderá ser prorrogado 

nos termos do artigo 57, inciso II da Lei Federal 8.666/93. 

 

12. DOS PREÇOS 

12.1. Será considerada vencedora a empresa que apresentar a proposta com o menor valor global. 

12.2. Nos preços propostos deverão estar inclusos todos os custos e despesas diretas e indiretas, 



 

 

como impostos, taxas e insumos. 

 

13. DO VALOR ESTIMADO 

13.1. O valor total estimado para esta contratação é de R$ 328.460.586,11 (trezentos e vinte e oito 

milhões, quartocentos e sessenta e seis mil, quinhentos e oitenta e seis reais e onze centavos), 

conforme Planilha Orçamentária em anexo. 

13.2. A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas as disposições contidas na 

Lei nº 8.666/93 e no Decreto nº 7.892/2013 e suas alterações. 

13.3. Os preços registrados na Ata de Registro de Preços são fixos e irreajustáveis, salvo com a 

condição de restabelecer o equilíbrio econômico- financeiro do contrato, mediante requerimento e 

justificativa expressos do Fornecedor e comprovação documental, decorrência de eventual redução dos 

preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços, cabendo ao órgão 

gerenciador promover as negociações junto aos fornecedores, observadas as disposições contidas na 

alínea ―d‖ do inciso II do caput do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993. 

13.4. A solicitação de revisão de preço(s) deverá ser devidamente justificada e acompanhada de 

documentos comprobatórios da sua necessidade, originais ou cópias autenticadas, a qual será 

analisada pela Consultoria Jurídica da Associação. 

13.5. Para a solicitação de revisão de preço(s), o Signatário Detentor terá que apresentar planilha 

atualizada da composição de preços do(s) produto(s), considerando todos os itens constantes na 

proposta anterior apresentada, quando da apresentação da proposta. 

 

14. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 

14.1. Em sendo contratado o objeto da presente licitação, as despesas dela decorrentes correrão por 

conta dos Entes Associados, e/ou correrá por conta das dotações orçamentárias consignadas na 

Adesão ao presente Registro de Preços pelos Municípios aderentes; 

14.2. As dotações orçamentárias para o exercício de 2021/2022 serão consignadas quando da 

abertura do orçamento individual de cada Município. 

 

15. - CONDIÇÕES GERAIS 

15.1. A AMMESF, bem como os Municípios associados reserva para si o direito de alterar 

quantitativos sem que isso implique alteração dos preços ofertados, obedecido ao disposto no §1º, do 

artigo 65, Lei nº 8.666/93. 

15.2. A AMMESF, bem como os Municípios associados reserva para si o direito de não aceitar a 

prestação de serviço em desacordo com o previsto neste Termo, ou em desconformidade com as 

normas legais ou técnicas pertinentes ao seu objeto, podendo rescindir a contratação nos termos do 

previsto nos artigos 77 e seguintes da Lei 8.666/93, sem prejuízo das sanções previstas. 

15.3. A contratação não estabelece qualquer vínculo de natureza empregatícia ou de 



 

 

responsabilidade entre a AMMESF e/ou Municípios associados e os agentes, prepostos empregados 

ou demais pessoas da Contratada, sendo ela a única responsável por todas as obrigações e encargos 

decorrentes das relações de trabalho entre ela e seus profissionais ou contratados, previstos na 

legislação pátria vigente, seja trabalhista, previdenciária, social, de caráter securitário ou qualquer 

outra. 

15.4. Qualquer tolerância por parte da AMMESF e/ou Municípios associados, ora contratante, no que 

tange ao cumprimento das obrigações assumidas pela Contratada, não importará, em hipótese alguma, 

em alteração contratual, novação, transação ou perdão, permanecendo em pleno vigor todas as 

condições do ajuste e podendo o Município exigir o seu cumprimento a qualquer tempo. 

15.5. A Contratada, por si, seus agentes, prepostos, empregados ou qualquer encarregado, assume 

inteira responsabilidade por quaisquer danos ou prejuízos causados, direta ou indiretamente, ao 

Município contratante, seus servidores ou terceiros, produzidos em decorrência da execução do objeto 

contratado, ou da omissão em executá-lo, resguardando-se ao Município o direito de regresso na 

hipótese de ser compelido a responder por tais danos ou prejuízos. 

 

16. DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS POR ÓRGÃO NÃO PARTICIPANTE 

 
16.1. Poderão utilizar-se da Ata de Registro de Preço todos os Municípios que fazem parte da 

AMMESF, ou qualquer Órgão ou entidade da Administração que não tenha participado do certame, 

mediante prévia consulta ao Órgão Gerenciador da Ata e anuência da empresa beneficiária, desde que 

devidamente comprovada a vantagem e respeitadas, no que couber, as regras contidas na Lei nº 

10.520/2002, na Lei nº 8.666/93, no Decreto nº 7.892/2013 e demais normas em vigor e respectivas 

atualizações. 

16.2. Os órgãos que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso da ata de 

registro de preços, deverão consultar o órgão gerenciador da ata para manifestação sobre a 

possibilidade de adesão. 

16.3. Poderá o beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela 

estabelecidas, optar pela aceitação ou não da execução decorrente de adesão, desde que não 

prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o órgão gerenciador. 

16.4. O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na 

totalidade, ao dobro do quantitativo registrado na ata de registro de preços para o Órgão Gerenciador, 

independente do número de Órgãos não participantes que aderirem. 

16.5. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere o art. 22 do Decreto nº 7.892/2013, 

não poderão exceder, por órgão, a cinquenta por cento dos quantitativos do instrumento convocatório e 

registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador. 

16.6. Após a autorização do Órgão Gerenciador, o Órgão não participante deverá efetivar a 

contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata. 



 

 

16.7. Compete ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do cumprimento pela 

Detentora das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o 

contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em 

relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador. 

 
Pirapora, 06 de outubro de 2021. 

 
 
 

 

Pedro Henrique Soares Braga 

Presidente da AMMESF 

 
 
 
 
 

 
Engenheiro



 

 

  

ANEXO II 
MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 

... Timbre ou identificação do Licitante ... 

 

À AMMESF 

Senhor Pregoeiro, 

 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 06/2021 
PREGÃO ELETRÔNICO POR REGISTRO DE PREÇOS Nº. 02/2021 

 
Prezado(a) Senhor(a), 

 
................., inscrita no CNPJ sob o nº.................., através de seu representante 

legal, Sr.(a) ..........., inscrito no CPF sob o nº ..........., Cédula de Identidade nº 

........... declara, para efeito de julgamento, nos termos do edital origem e tendo como base nossa 

cotação de preços unitários aplicados à planilha de proposta, acompanhada do cronograma físico-

financeiro, acostada à presente, responsabilizamo-nos pela integral construção das obras e produtos 

licitados e garantimos adequação técnica e fiel observância dos projetos fornecidos, formalizando 

nossa proposta fornecimento completo, conforme planilha orçamentária anexa, no valor total de R$...(. 

). 

No preço acima proposto, estão inclusos todos os custos necessários para os itens, objeto do 

PREGÃO ELETRÔNICO em referência, como todas as despesas com a mão-de-obra a ser utilizada, 

bem como todos os tributos, seguros, encargos trabalhistas, comerciais ou quaisquer outras despesas 

que incidam ou venham a incidir sobre o objeto desta licitação, e que influenciem na formação dos 

preços desta Proposta. 

O objeto desta proposta, será realizado de acordo com as condições e prazos estabelecidos no 

PREGÃO ELETRÔNICO Por Registro de Preços nº 00/2021 e seus Anexos. 

O prazo de validade da proposta é de ( ) dias, contados da data 

de abertura do Pregão nº 00/2021.(Não poderá ser inferior a 60 dias). 

Local e data 

Nome, identificação e assinatura do responsável legal



 

 

 
 
 
  

ANEXO III 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO 

... Timbre ou identificação do Licitante ... 
 

À AMMESF 

Senhor Pregoeiro, 

 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 06/2021  
PREGÃO ELETRÔNICO POR REGISTRO DE 
POREÇOS Nº. 02/2021 

 
Prezado(a) Senhor(a), 

 

 
................., inscrita no CNPJ sob o nº.................., através de seu representante 

legal, Sr.(a) ..........., inscrito no CPF sob o nº ..........., Cédula de Identidade nº 

........... declara à AMMESF que não possui fato impeditivo que altere os dados para efetivação da sua 

habilitação no Processo Licitatório no. 06/2021, na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO no. 02/2021, 

ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, e se compromete a prestar os serviços 

que lhes forem adjudicados conforme a descrição do Anexo I deste Edital, desconsiderado qualquer 

erro que porventura houver cometido na elaboração da proposta. 

 
Declara também, para fins do disposto no inciso V do artigo 27, da Lei no. 8.666/93 que não emprega 

menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis 

anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos. 

Declara ainda, sob as penas da Lei, para os fins requeridos no inciso III, artigo 9º da Lei no. 8.666/93, 

que não tem em seus quadros de empregados, servidores públicos da Contratante exercendo funções 

de gerência, administração ou tomada de decisões. 

O signatário assume responsabilidade civil e criminal por eventual falsidade. Local e data. 

Assinatura do Representante Legal.



 

 

 
 
 
 

 

ANEXO IV 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONDIÇÃO DE ME OU EPP 

 
... Timbre ou identificação do Licitante ... 

 
À AMMESF 
Senhor Pregoeiro, 

  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 06/2021 PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº. 02/2021 

 
Prezado(a) Senhor(a), 

 
 

................., inscrita no CNPJ sob o nº.................., através de seu representante 

legal, Sr.(a) ..........., inscrito no CPF sob o nº ..........., Cédula de Identidade nº 

........... declara, sob as penas da Lei, que cumpre os requisitos legais para qualificação como

 (incluir a condição da empresa: Microempresa (ME) ou Empresa 

de Pequeno Porte (EPP), artigo 3º da Lei Complementar n.º 123/2006 e que não está sujeita a quais- 

quer dos impedimentos do §4º deste artigo, estando apta a usufruir do tratamento fa- vorecido 

estabelecido nos artigos 42 a 49 da citada lei. 

 
 

Local e data. 
 
 

Assinatura do Representante Legal.



 

 

 
 

  

ANEXO V 
MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

Aos dias / /2020, a AMMESF (Associação dos Municípios da Bacia do Médio São Francisco), pessoa 

jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF sob o n.º . 02.519.886/0001-00, com endereço à 

Av. Montes Claros, Nº 1.144, Bairro Nossa Senhora de Fátima, Pirapora – MG, Cep 39.274-1161, 

representado pelo seu Presidente, Senhor PEDRO HENRIQUE SOARES BRAGA, doravante 

denominado de ÓRGÃO GERENCIADOR. 

 
DETENTORA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 

1. RAZÃO SOCIAL e nome Fantasia (se tiver), tipo de sociedade (Ltda, S.A, ME etc.), endereço 

completo, CEP, telefone, cidade, estado, inscrita no CNPJ sob o nº [xxxx], Inscrição Estadual n. [xxx], 

neste ato representada pelo [cargo] [nome do representante legal], portador da Carteira de Identidade 

nº [xxxx], inscrito no CPF nº [xxxx], nacionalidade, estado civil, profissão, residente e domiciliado 

endereço, CEP, telefone, cidade, estado. 

 
As partes acima elencadas RESOLVEM, por meio desta Ata e com integral observância das 

normas: Lei Federal nº 10.520/2007; Decreto nº 3.555, de 08.08.2000, do Decreto nº 7.892, de 

23.01.2013, e suas alterações, da Lei Complementar nº 123, de 14.12.2006, e alterações, 

subsidiariamente, da Lei Federal nº 8.666, de 21.06.1993, demais normas pertinentes e respectivas 

atualizações, e, ainda, pelas condições estabelecidas pelo Instrumento Convocatório do PREGÃO 

ELETRÔNICO 00/2021 e seus anexos: FIRMAM A PRESENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS-

ARP cujo objeto é o Registro de Preços para contratação de empresa especializada na execução 

dos serviços de reparos e manutenção em dispositivos de infraestrutura urbana, visando atender aos 

munícipios associados à AMMESF, conforme especificações e condições constantes deste Edital e 

seus Anexos, e PREÇOS REGISTRADOS das respectivas propostas apresentadas, classificadas, 

aceitas/negociadas no certame do PREGÃO ELETRÔNICO 00/2021 realizado em 00/00/2021, 

conforme ata de sessão, conforme as Cláusulas e condições que seguem: 

DO FUNDAMENTO LEGAL 

 
A presente Ata de Registro de Preços decorre de Adjudicação do PREGÃO ELETRÔNICO Por 

Registro de Preços 00/2021, na forma da Lei Federal nº 10.520/02, e, subsidiariamente, pela Lei nº 

8.666, de 21 de junho de 1.993, e Termo de Homologação de / /2021, do qual passa 

a fazer parte  

integrante esta Ata de Registro de Preços com força de Instrumento Contratual. 

 

 



 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
 
 

1.1 - O Objeto desta Ata é Registro de Preços para contratação de empresa especializada na 

execução dos serviços de reparos e manutenção em dispositivos de infraestrutura urbana, visando 

atender aos munícipios associados à AMMESF, conforme especificações e condições constantes 

deste Edital e seus Anexos, pelo menor valor global, em conformidade com as especificações 

contidas no Edital do PREGÃO ELETRÔNICO 00/2021 e seus Anexos. 

1.2 A AMMESF e seus Municípios Consorciados não se obrigam a contratar a quantidade total ou 

parcial do objeto adjudicado constante do Edital e da Ata de Registro de Preços. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA E PUBLICIDADE DA ATA DO REGISTRO DE PREÇOS 

 

2.1 Esta Ata de Registro de Preços deverá ser assinada por representante legal, diretor, ou sócio 

da empresa, com apresentação, conforme o caso e respectivamente, de procuração ou contrato 

social, acompanhados de cédula de identidade. 

2.2 A Ata de Registro de Preços terá validade de 12(doze) meses a contar da data da 

publicação de seu extrato. 

2.2.1 A Ata de Registro de Preços referente ao PREGÃO ELETRÔNICO 00/2021, terá seu extrato 

publicado no Jornal Minas Gerais, e a sua íntegra, após assinada e homologada, será disponibilizada 

no site oficial da AMMESF durante sua vigência. 

2.2.2 O prazo de validade da ata de registro de preços não será superior a doze meses, incluídas 

eventuais prorrogações, conforme o inciso III do § 3º do art. 15 da Lei nº 8.666, de 1993. 

2.3 É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, inclusive 

o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993. 

2.4 Se durante a vigência da Ata de Registro de Preços for constatado que os preços registrados 

estão inferiores aos de mercado, caberá à Administração convocar os fornecedores registrados para 

negociar o novo valor. 

 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO FORNECIMENTO, DO RECEBIMENTO E DO ACEITE DO 

OBJETO. 

 

3.1 Os serviços serão solicitados conforme a necessidade do Município aderente, mediante a 

assinatura e publicação de adesão a Ata de Registro de Preços, no prazo imediato, mediante 

apresentação de requisição/solicitação devidamente assinada, com identificação do respectivo 

servidor público municipal competente. 

3.2 Os serviços deverão ser executados a partir da assinatura e publicação da Ata de Registro de 

Preços até findar a vigência da mesma. 

3.3 A não execução do objeto será motivo de aplicação das penalidades previstas na Cláusula 



 

 

Décima Primeira desta Ata de Registro de Preços, bem como nas sanções elencadas no Instrumento 

Convocatório do Pregão, e ainda conforme rege a Lei Federal nº 8.666/93. 

 
CLÁUSULA QUARTA – DOS PREÇOS REGISTRADOS E DA FORMA DE PAGAMENTO 

 

4.1 O pagamento das faturas à(s) licitante(s) vencedora(s) será efetuado mediante a apresentação 

da Nota Fiscal referente aos serviços executados, mediante a apresentação da Nota Fiscal que será 

conferida e atestada por responsável da Administração, juntamente com as Ordens de Serviços 

emitidas, devidamente assinada por servidor identificado e autorizado para tal, desde que, no ato do 

recebimento dos serviços seja atendida todas as especificações do Termo de Referência, que passa 

a fazer parte integrante desta Ata de Registro de Preços. 

4.2 O prazo para a efetivação do pagamento referente ao(s) serviços(s) solicitado e devidamente 

executados será de até 30 (trinta) dias após a emissão da Nota Fiscal, acompanhada da(s) 

respectiva(s) Ordem de Serviços e demais documentação necessária, de acordo com o Termo de 

Referência, desde que não haja fator impeditivo provocado pela Detentora da Ata. 

4.3 Nenhum pagamento será efetuado à Detentora da Ata enquanto pendente de liquidação, 

qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, que 

poderá ser compensada com o(s) pagamento(s) pendente(s), sem que isso gere direito a acréscimos 

de qualquer natureza. 

4.4 A Nota Fiscal/Fatura emitida pela fornecedora deverá conter, em local de fácil visualização, a 

indicação do nº do Processo Licitatório, nº do Pregão, nº da Ata de Registro de Preços e da Ordem 

de Serviço, a fim de se acelerar o trâmite de recebimento e posterior liberação do documento fiscal 

para pagamento. 

 
CLÁUSULA QUINTA – DAS ALTERAÇÕES DA ATA DO REGISTRO DE PREÇOS 

 

5.1 A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas as disposições contidas na 

Lei nº 8.666/93 e no Decreto nº 7.892/2013. 

5.2 Os preços registrados na Ata de Registro de Preços são fixos e irreajustáveis, salvo com a 

condição de restabelecer o equilíbrio econômico- financeiro do contrato, mediante requerimento e 

justificativa expressos do Detentor e comprovação documental, decorrência de eventual redução dos 

preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, 

cabendo ao órgão gerenciador promover as negociações junto aos fornecedores, observadas as 

disposições contidas na alínea ―d‖ do inciso II do caput do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993. 

5.3 O gerenciador da ata de registro de preços acompanhará a evolução dos preços de mercado, 

com a finalidade de verificar sua compatibilidade com aqueles registrados na ata.



 

 

 

5.4 Quando o valor registrado tornar-se inferior ao preço praticado no mercado por motivo 

superveniente, o órgão gerenciador convocará os fornecedores para negociarem a redução dos 

preços aos valores praticados pelo mercado. 

5.4.1 Os fornecedores que não aceitarem aumentar seus preços aos valores praticados pelo 

mercado serão liberados do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade. 

5.4.2 A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem aumentar seus preços aos valores 

de mercado observará a classificação original. 

5.5 Se ocorrer do preço de mercado tornar-se inferior aos preços registrados e o fornecedor não 

puder cumprir o compromisso, o Órgão gerenciador poderá: 

a) Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido 

de execução, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e 

comprovantes apresentados; e 

b) Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação. 

5.6 Não havendo êxito nas negociações, o Órgão gerenciador deverá proceder à revogação da ata 

de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa. 

5.7 O registro do fornecedor será cancelado mediante formalização por despacho do órgão 

gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa, quando o fornecedor: 

a) Descumprir as condições da ata de registro de preços; 

b) Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela 

Administração, dentro da validade da proposta comercial, sem justificativa aceitável; 

c) Não aceitar aumentar o seu desconto registrado, na hipótese deste se tornar inferior àqueles 

praticados no mercado; ou 

d) Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, ou no 

art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002. 

5.9 O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso 

fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e 

justificados: 

a) Por razão de interesse público; ou 

b) A pedido do fornecedor. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DOS ENCARGOS 

6.1 Nos valores registrados quanto aos serviços a serem executados, incluem- se todos e quaisquer 

materiais, encargos fiscais, trabalhistas, previdenciários, fretes, seguros e mão de obra. 

 
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS E RECURSOS 

 
 



 

 

7.1 As despesas correrão por conta da Dotação Orçamentária consignadas no Orçamento dos 

Municípios Consortes, sem qualquer ônus para a AMMESF. 

 
CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

 
 

8. Além das obrigações resultantes da observância da Lei nº 8.666/93, são obrigações: 

a) Executar com pontualidade os serviços solicitados conforme solicitação/requisição emitida pelo 

Município Aderente, devidamente assinada por servidor competente para tal; 

b) Comunicar imediatamente e por escrito a AMMESF, através da Fiscalização, qualquer 

anormalidade verificada, para que sejam adotadas as providências de regularização necessárias; 

c) Atender com prontidão às reclamações por parte do recebedor dos serviços, objeto da presente 

Ata; 

d) Manter todas as condições de habilitação exigidas na presente licitação; 

e) Comunicar a AMMESF modificação em seu endereço ou informações de contato, sob pena de se 

considerar perfeita a notificação realizada no endereço constante nesta Ata; 

f) Cumprir todas as obrigações de execução dos serviços descritas no Termo de Referência, que 

passa a fazer parte desta Ata de Registro de Preços. 

8.1.2 Todos os materiais, mão de obra, impostos, taxas, fretes, seguros e encargos sociais e 

trabalhistas, que incidam ou venham a incidir sobre a presente Ata de Registro de Preços ou 

decorrentes de sua execução serão de exclusiva responsabilidade da empresa Fornecedora. 

a) Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a 

Fornecedora/Detentora desde que não haja impedimento legal para o fato; 

b) Acompanhar e fiscalizar a execução desta Ata de Registro de Preços, nos termos do art.65 da 

Lei nº8.666/93; 

c) Notificar, formal e tempestivamente a Fornecedora/Detentora sobre as irregularidades 

observadas no cumprimento desta Ata; 

d) Notificar a Fornecedora/Detentora por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades 

e quaisquer débitos de sua responsabilidade; 

e) Aplicar as sanções administrativas contratuais pertinentes, em caso de inadimplemento; 

f) Prestar à contratada todos os esclarecimentos necessários à execução da Ata de Registro de 

Preço; 

g) Arcar com as despesas de publicação do extrato desta Ata; 

 

h) Emitir requisição dos serviços a serem executados. 
 
 



 

 

CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
 

9.1A Ata de Registro de Preço poderá ser rescindida de pleno direito: 

9.1.2 Pela Administração independentemente de interpelação judicial, precedido de processo 

administrativo com ampla defesa, quando: 

9.1.3 A Detentora não cumprir as obrigações constantes da Ata de Registro de Preços; 

9.1.4 A Detentora não formalizar Ata de Registro de Preços decorrente ou não retirar o instrumento 

equivalente no prazo estabelecido, sem justificativa aceita pela Administração; 

9.1.5 A Detentora der causa a rescisão administrativa da Ata de Registro de Preços; 

9.1.6 Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial da Ata de Registro de Preços; 

9.1.7 Não aceitar aumentar o seu desconto registrado, na hipótese de este se tornar inferior aquele 

praticado no mercado; 

9.1.8 Por razões de interesse público, devidamente justificado pela 

administração; 

9.1.9 No caso de falência ou instauração de insolvência e dissolução da sociedade da empresa 

Detentora; 

9.1.10 Caso ocorra transferência a terceiros, ainda que em parte, das obrigações assumidas pela 

empresa detentora; 

9.2.2 Pela Detentora quando: 

9.2.2.1 Mediante solicitação escrita, comprovar a ocorrência de caso fortuito ou força maior; 

9.2.2.2 A solicitação da Detentora para cancelamento do desconto registrado deverá ocorrer antes 

do pedido de execução dos serviços pelo Município Aderente. 

9.3 A inexecução total ou parcial das obrigações pactuadas na presente Ata de Registro de Preços 

enseja a rescisão do objeto, unilateralmente pela Administração, ou bilateralmente, com as 

consequências contratuais e as previstas em lei ou no Ato Convocatório, mediante formalização e 

assegurados o contraditório e ampla defesa, com fundamento nos arts. 77 e 78 da Lei 8.666/93, 

contudo, sempre atendida a conveniência administrativa. 

9.4 Poderá ainda ser rescindido por mútuo consentimento, ou unilateralmente pela Administração, a 

qualquer tempo, mediante notificação prévia de 30 (trinta) dias à CONTRATADA, por motivo de 

interesse público e demais hipóteses previstas nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei 8.666/93, 

ou ainda, judicialmente, nos termos da legislação pertinente. 

9.5 Da rescisão procedida com base nesta cláusula não incidirá multa ou indenização de qualquer 

natureza. 

9.6 A comunicação do cancelamento do desconto registrado, nos casos previstos em Lei, será feita 

por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante aos autos que deram 

origem ao Registro de Preços; 



 

 

9.7 No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da Detentora, a comunicação será 

feita por publicação na imprensa oficial, por 01 (uma) vez, considerando-se cancelado o preço 

registrado a partir da última publicação. 

CLÁUSULA DÉCIMA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS POR ÓRGÃO NÃO 

PARTICIPANTE 

10.1 Poderão utilizar-se da Ata de Registro de Preço todos os Municípios que fazem parte do 

AMMESF ou qualquer Órgão ou entidade da Administração que não tenha participado do certame, 

mediante prévia consulta ao Órgão Gerenciador da Ata e anuência da empresa beneficiária, desde 

que devidamente comprovada a vantagem e respeitadas, no que couber, as regras contidas na Lei 

nº 10.520/2002, na Lei nº 8.666/93, no Decreto nº 7.892/2013 e demais normas em vigor e 

respectivas atualizações. 

10.2 Os órgãos que não participaram do Certame, quando desejarem fazer uso da ata de registro 

de preços, deverão consultar o Órgão Gerenciador da ata para manifestação sobre a possibilidade 

de adesão. 

10.3 Poderá o beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela 

estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, desde que não 

prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o órgão 

gerenciador. 

10.4 As aquisições ou contratações adicionais não poderão exceder, por órgão, a cem por cento 

dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços 

para o órgão gerenciador. 

10.5 O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na 

totalidade, ao dobro do quantitativo do valor do registro de preços para o Órgão Gerenciador, 

independentemente do número de Órgãos não participantes que aderirem. 

10.6 Após a autorização do Órgão Gerenciador, o Órgão não participante deverá efetivar a 

contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata. 

10.7 Compete ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo 

fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o 

contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em 

relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS PENALIDADES 

11.1 Sem prejuízo da cobrança de perdas e danos, a AMMESF e os Municípios Consortes poderão 

sujeitar a Detentora/Contratada às penalidades seguintes: 

a) Suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração direta e indireta, pelo prazo de 

até 02 (dois) anos (Art. 87 III, da Lei 8.666/93), em função da natureza e da gravidade da falta 

cometida ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição à pessoa física ou jurídica 



 

 

que praticar quaisquer atos previstos no Art. 7º da Lei Federal n. 10.520, de 17 de julho de 2002; 

b) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, 

considerando, para tanto, reincidência de faltas, sua natureza e gravidade. O ato da declaração de 

inidoneidade será proferido por Autoridade Superior na esfera municipal, mediante publicação no 

Diário Oficial do Estado. 

11.2 Pelo atraso injustificado na execução do ajuste, a Detentora/Contratada incorrerá em multa 

diária de 0,3% (três décimos por cento) sobre o valor ajustado, excluída, quando for o caso, a parcela 

correspondente aos impostos incidentes, se destacados em documento fiscal. 

11.3 Pela inexecução total ou parcial do ajuste a multa será de 10% (dez por cento) sobre o valor 

da obrigação não cumprida. 

11.3.1 A aplicação das multas independerá de qualquer interpelação judicial, precedida de 

processo administrativo com ampla defesa, sendo exigível desde a data do ato, fato ou omissão que 

lhe tiver dado causa. 

11.3.2 As multas e penalidades serão aplicadas sem prejuízo das sanções cíveis ou penais 

cabíveis. 

11.3.3 A Detentora/Contratada será notificada, por escrito para recolhimento da multa aplicada, o 

que deverá ocorrer no prazo de 10 (dez) dias úteis dessa notificação. Se não ocorrer o recolhimento 

da multa no prazo fixado, o seu valor será deduzido das faturas remanescentes. 

11.4 A recusa injustificada da adjudicatária em assinar a Ata de Registro de Preços, aceitar ou 

retirar o instrumento equivalente, incluindo contratos e ordens de fornecimento, dentro do prazo da 

validade da proposta comercial, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, podendo 

a Administração aplicar as penalidades cabíveis. 

11.5 Pelo descumprimento das obrigações assumidas a licitante estará sujeita às penalidades 

previstas na Lei nº 8.666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

E DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR 

 

12.1 O Órgão Gerenciador desta Ata de Registro de preços será a AMMESF. 

12.2 São obrigações do Órgão Gerenciador da Ata de Registro de Preços, dentre a prática de 

todos os atos de controle e administração da ARP, conforme o Decreto nº 7.892/2013 as seguintes 

obrigações: 

a) Gerenciar a presente ata, indicando sempre que solicitado, o nome do detentor da ata, o 

preço e as especificações dos materiais registrados, observada a ordem de classificação indicada 

na licitação. 

b) Observar que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas as condições de 

habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim, a compatibilidade com as obrigações 



 

 

assumidas. 

c) Conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação de preços registrados, 

para fins de adequação as novas condições de mercado, e de aplicação de penalidades. 

d) Acompanhar a evolução dos preços de mercado, com a finalidade de verificar sua 

compatibilidade com aqueles registrados na ata. 

e) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas na presente Ata. 

f) Consultar o detentor da ata registrada (observando a ordem de classificação) quanto ao 

interesse em fornecer os materiais a outro(s) órgão da Administração Pública que externem a 

intenção de utilizar a presente Ata. 

g) Fiscalizar o bom atendimento das entregas e da qualidade dos produtos, através de Servidor 

designado para tal. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

13.1 Reger-se-á a presente Ata de Registro de Preços, no que for omisso, pelas disposições 

constantes na Lei Federal nº 10.520, de 17.07.2007, no Decreto Federal nº 7.892, de 25.01.2013, na 

Lei Complementar nº 123, de 14.12.2006, e, subsidiariamente, da Lei Federal nº 8.666, de 

21.06.1993, respectivas atualizações e demais normas pertinentes e pelas condições estabelecidas 

pelo no Edital do PREGÃO ELETRÔNICO nº 00/2021. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO 

 
 

14.1 Para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente Contrato, fica eleito o Foro da 

Comarca de Pirapora/MG com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

14.2 Justos e acordados firmam o presente, em quatro vias de igual teor e forma na presença de 

duas testemunhas, para que produza os efeitos legais. 

 

 
Órgão Gerenciador Detentora ata 

AMMESF Contratada 
 
 

 
Testemunhas: 

 
CPF/MF: ............................................. CPF/MF: .............................................



 

 

 

ANEXO VI 
MINUTA DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE XXXXXX, com Sede à Rua xxx, nºxxxx Bairro xxx, Município de xxxxx 

- CEP: xxxxxxxx, inscrita no CNPJ sob o nº xxxxxxxxxxx, neste ato representada pelo seu ........., Sr. 

Xxx CPF nº................., doravante denominada CONTRATANTE, e de outro lado a empresa: 

XXXXXXXXXXXX, com sede à Rua XXXXX, nº XXX, Bairro xxxxxx, Município de XXXXXX/UF, CEP 

XXXXXXXX, inscrita no CNPJ sob o nº XXXXXX, neste ato representado pelo Sr. XXXXXXXX, 

portador da identidade XXXXXX, XXXXXX e CPF: XXX, doravante denominada CONTRATADA, 

firmam o presente Contrato Administrativo para prestação de serviços, em conformidade com o 

Processo Adm. Licitatório nº 0XX/2021 – Modalidade xxxxx, regendo-se o presente instrumento pela 

Lei Federal nº 8666/1993 e alterações posteriores, na Lei Federal nº 10520//2002 - Lei que 

Regulamenta o Pregão e, Lei Complementar nº 123/2006 com alterações posteriores, Lei nº 

11.107/2005, Decreto Municipal nº se houver e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie, 

mediante as cláusulas e condições seguintes: 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1.1. Contratação de empresa especializada na execução dos serviços de reparos e manutenção em 

dispositivos de infraestrutura urbana, visando atender aos munícipios associados à AMMESF, 

conforme especificações e condições comerciais constantes dos Anexos I e II deste Edital. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA - FORMA DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

2.1. O Objeto do presente contrato será executado sob a forma de execução indireta, no regime de 

empreitada por PREÇO UNITÁRIO, nos termos do artigo 10, II, a, da Lei 8666/93. 

 
CLAUSULA TERCEIRA- DO PREÇO, DO PAGAMENTO 

3.1. A CONTRATANTE   pagará   a   CONTRATADA   o   valor   total   de   XXX (XXX), pelos 

serviços prestados no período de 12 (doze) meses. 

3.1.1. Os Preços Unitários são os constantes conforme planilha abaixo: 

 
TABELA/QUADRO 

3.1.2. As medições serão realizadas mensalmente, acompanhadas e / ou aferidas por servidor 

a ser indicado pela CONTRATANTE, sempre no último dia útil do mês e entregues até o 2º 

(segundo) dia útil do mês posterior. Feito o recebimento a CONTRATANTE terá o prazo de até 05 

(cinco) dias úteis para a sua conferência e processamento, liberando e autorizando a emissão da 

respectiva Nota Fiscal pela CONTRATADA, que também terá um prazo de até 05 (cinco) dias úteis 

para protocolar a mesma no Departamento Municipal de Obras; 

3.1.3. Poderão ser realizadas medições quinzenais, desde que, previamente requeridas pelo 



 

 

CONTRATADO, e devidamente justificados os pedidos, que serão analisados e deferidos pela 

autoridade CONTRATANTE; 

3.1.4. O A CONTRATANTE, terá o prazo de 10 (dez) dias, contados a partir da data de 

recebimento de qualquer fatura para se pronunciar sobre o seu aceite ou verificação de 

irregularidades, e os pagamentos serão processados em até 30 (trinta) dias após a emissão da Nota 

Fiscal; 

3.1.5. Deverão constar no corpo da Nota Fiscal o número da Conta Corrente e Agência 

Bancária para fins de pagamento, bem como discriminação resumida dos serviços executados, 

período de execução da etapa, número da licitação e do Contrato, sem rasuras ou entrelinhas e 

certificada pelo Gestor da CONTRATADA; 

3.1.6. Se a fatura for recusada por incorreção material ou financeira, o pagamento só será 

efetuado após as devidas correções, dispondo a CONTRATANTE do prazo estabelecido 

anteriormente para se pronunciar sobre o aceite da fatura corrigida; 

3.1.7. Os serviços serão pagos de acordo com os Preços Unitários da Planilha de Orçamento 

da Proposta da CONTRATADA multiplicados pelos Quantitativos aplicados em cada mês; 

3.1.8. As atividades de administração local, instalação da obra, mobilização e desmobilização 

de equipamentos serão pagas de acordo com os seguintes critérios: 

3.1.9. Administração local: em parcelas mensais de acordo com o Preço Unitário da Planilha de 

Orçamento; 

3.1.10. Mobilização de equipamentos: na primeira medição, em parcela única de acordo com o 

Preço Unitário da Planilha de Orçamento; 

3.1.11. Desmobilização de equipamentos: na última medição, em parcela única de acordo com o 

Preço Unitário da Planilha de Orçamento; 

3.1.12. Instalação da obra: de acordo com os Preços Unitários da Planilha de Orçamento 

multiplicados pelos Quantitativos aplicados em cada mês; 

3.1.13. A CONTRATADA deverá demonstrar, em cada fatura emitida, o percentual vinculado a mão de 

obra e o percentual vinculado a materiais utilizados, para fins de cálculo dos recolhimentos previdenciários. 

3.2. Para o recebimento da fatura a CONTRATADA deverá apresentar os seguintes 

documentos: 

a) Cópia autenticada da GPS - Guia da Previdência Social (GPS específica), quitada e recolhida na 

matrícula; 

b) Cópia autenticada da GFIP - Guia de Recolhimento do FGTS e informações à Previdência 

devidamente quitada, específica da obra (matrícula CEI) com comprovante de entrega na sede 

bancária e devidamente autenticada; 

c) Declaração de regularidade fiscal e contábil (declaração do contabilista); 

d) Certidão Negativa de Débitos junto ao Instituto Nacional de Seguro Social - INSS; 



 

 

e) Certificado de Regularidade do FGTS, sempre que vencido o prazo de validade; 

f) Apresentação do Livro de Registro de Empregados - Original - para Autenticação pelo 

Departamento de Recursos Humanos da CONTRATANTE; 

g) Comprovante de cadastramento do trabalhador no regime PIS/PASEP; 

h) Cartão, ficha ou livro de ponto assinado pelo empregado, em que constem as horas trabalhadas, 

normais e extraordinárias, se for o caso; 

i) Comprovante de recolhimento de contribuição sindical; 

j) Documento que ateste o recebimento de equipamentos de proteção individual ou coletiva, se o 

serviço assim o exigir; 

k) Apresentação de guia paga referente ao ISSQN do período. Não será necessária a apresentação 

da guia paga se houver Lei Municipal que conceda isenção tributária a CONTRATADA. Neste caso 

deverá a CONTRATADA apresentar cópia da Lei Municipal; 

l) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT - Lei Federal nº 12440/2011. 

 

CLAUSULA QUARTA- DO PRAZO 

 

4.1. O prazo para execução dos serviços objeto deste termo é de XX (XX) meses 

consecutivos, a contar da data de assinatura do contrato, sendo os mesmos executados de acordo 

com a necessidade da Prefeitura, de acordo com pedidos. Por tratar-se de prestação de serviços 

continuados, a execução de seu objeto, resultante da contratação, poderá ter sua duração 

prorrogada por iguais e sucessivos períodos nos termos do artigo 57, inciso II da Lei Federal nº 

8666/1993 e alterações posteriores, através de termo aditivo. 

4.1.1. Qualquer solicitação de prorrogação de prazo, somente será analisada se apresentada 

antes do decurso do prazo para tal e devidamente fundamentada. 

4.1.2. A CONTRATANTE reserva para si o direito de alterar quantitativos, sem que isto implique 

alteração dos preços ofertados, obedecido o disposto no §1º, do artigo 65 da Lei Federal nº 

8666/1993 e alterações posteriores. 

 
CLÁUSULA QUINTA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

5.1. As despesas decorrentes do objeto desta licitação correrão mediante a emissão da nota de 

empenho por conta das Dotações Orçamentárias:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

 

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES 

6.1. DA CONTRATADA 

6.1.1. Manter durante todo o período de execução do Contrato situação regular da empresa e dos 

profissionais envolvidos na obra perante o CREA/MG; 



 

 

6.1.2. Promover a anotação, registro, aprovação, licenças, matrícula dos serviços no INSS e 

outras exigências dos órgãos competentes com relação aos serviços, inclusive responsabilizando-se 

por todos os ônus decorrentes; 

6.1.3. Executar os serviços sob sua responsabilidade técnica, mediante o(os) profissional(is) 

detentor(es) do(s) atestado(s) apresentado(s); 

6.1.4. Assumir todos os ônus, encargos sociais, trabalhistas, fiscais e previdenciários 

concernentes à execução de seus serviços, inclusive os resultantes de acidentes no trabalho e 

incêndios; 

a) Responder integralmente pelas obrigações trabalhistas assumidas, e, no caso da não observância 

das mesmas, responsabilizar-se totalmente pelas demandas ou condenações judiciais trabalhistas, 

conforme disposto na Súmula 331 do TST; 

6.1.5. Efetuar as suas expensas todos os ensaios, testes e demais provas, exigidos por normas 

técnicas oficiais para a boa execução do objeto contratado; 

6.1.6. Responder pelas perdas e danos causados por seus sócios, empregados, prepostos ou 

subcontratados, ainda que involuntariamente, às instalações dos prédios, mobiliários, máquinas, 

equipamentos e demais bens do Município contratante ou de propriedade de terceiros, durante a 

execução dos serviços; 

6.1.7. Providenciar, à sua própria custa, treinamento, equipamentos e materiais de segurança 

individuais e coletivos necessários à execução dos trabalhos, observando todas as normas de 

Segurança e Medicina do Trabalho, ficando responsável por qualquer acidente de trabalho dos seus 

funcionários que ocorra durante a execução dos serviços do objeto contratual; 

6.1.8. Acatar, cumprir e fazer cumprir por parte de seus empregados, as disposições contidas 

na legislação específica do trabalho; 

6.1.9. Observar, quanto ao pessoal, disposições da lei de nacionalização do trabalho; 

6.1.10. Responsabilizar-se pela guarda, segurança e proteção de todo o material, equipamentos 

e ferramentas utilizadas nos serviços, até a conclusão dos trabalhos; 

6.1.11. Proceder a minucioso exame de todos os elementos técnicos fornecidos pela 

Contratante para a perfeita execução dos serviços; 

6.1.12. Fornecer, para emprego na execução dos serviços, somente material de primeira mão e 

qualidade, bem como observar, rigorosamente, as especificações técnicas e a regulamentação 

aplicável a cada caso, especialmente as recomendações das Práticas da SEAP - Manual de 

Construção, executando todos os serviços com esmero e perfeição; 

6.1.13. Manter no local dos serviços, com fácil acesso à fiscalização, um ―Diário de Ocorrências‖ 

em que as partes lançarão diariamente os eventos ocorridos, servindo para dirimir dúvidas quando 

for o caso. O referido diário, encadernado e contendo as informações relativas aos serviços, com 

folhas em três vias, das quais duas destacáveis, será fornecido pela Contratada; 

6.1.14. Acatar as decisões e observações feitas pelo Fiscal da Ata de Registro de 



 

 

Preço/Contrato, que serão formuladas por escrito em duas vias e entregues mediante recibo ou 

registrada no ―Diário de Ocorrências‖; 

6.1.15. Retirar do local dos serviços qualquer empregado que não corresponder à confiança, ou 

perturbar a ação da fiscalização, nos termos da notificação desta; 

6.1.16. Entregar os documentos exigidos nos prazos fixados, incluindo o Relatório de Serviços 

Executados (contendo todas as atividades desenvolvidas no período, incluindo todas as alterações 

dos projetos e/ou serviços) ao final de cada fase e, sempre que o Fiscal da Ata de Registro de 

Preço/Contrato exigir, pareceres técnicos sobre fatos relevantes ocorridos no transcorrer da 

execução dos serviços; 

6.1.17. Sempre que pretender aplicar material ou equipamento ―similar‖ na execução dos 

serviços, submeter ao Contratante, por intermédio do Fiscal da Ata de Registro de Preço/Contrato, a 

correspondente consulta, acompanhada de laudos ou pareceres e levantamento de custos para a 

análise e decisão, não servindo tal consulta para justificar o não cumprimento dos prazos previstos 

na Ata de Registro de Preço/Contrato; 

6.1.18. Comunicar por escrito ao Fiscal da Ata de Registro de Preço/Contrato a conclusão dos 

serviços e indicar preposto para acompanhar as vistorias para recebimento provisório e definitivo dos 

serviços; 

6.1.19. Apresentar a Certidão Negativa de Débitos junto ao INSS, relativa à matrícula CEI dos 

serviços, antes do recebimento definitivo; 

6.1.20. Aceitar, nas mesmas condições contratuais e mediante Termo Aditivo, os acréscimos ou 

supressões no quantitativo dos materiais e serviços que se fizerem necessários em razão de 

alterações do Projeto Básico, em até 25% (vinte e cinco) do valor inicial do contrato; 

6.1.21. Manter, durante a execução, as mesmas características e condições de habilitação 

apresentadas durante o processo licitatório; 

6.1.22. Fornecer, até a data de emissão da Ordem de Serviço Inicial, à Prefeitura Contratante, 

um planejamento detalhado da execução dos serviços, contendo obrigatoriamente, sistema de 

segurança e etapas para o desenvolvimento dos trabalhos; 

6.1.23. Apresentar, juntamente com a fatura, cópias das Guias de Recolhimento do INSS e 

FGTS; 

6.1.24. Assumir integral responsabilidade por danos causados ao município Contratante e a 

terceiros, inclusive por acidentes e mortes, perdas e destruições parciais e totais, isentando a 

Prefeitura de todas as reclamações que possam surgir, ainda que tais reclamações sejam resultantes 

de atos de prepostos da contratada ou de qualquer pessoa física ou jurídica, empregada ou ajustada 

na execução dos trabalhos; Todos os serviços de implantação e/ou manutenção somente deverão 

ser iniciados após a instalação de sinalização de segurança (Cones, Cavaletes, Dispositivos 

Refletivos e Piscantes, etc.) a ser fornecida pela CONTRATADA de acordo com as Normas de 

Sinalização do CONTRAN. 



 

 

 
6.2. DA CONTRATANTE 

 

6.2.1. Expedir a ordem de serviço para o início da prestação dos serviços licitados; 

6.2.2. Promover, através de seu representante, todo acompanhamento e a fiscalização dos 

serviços, sob os aspectos quantitativos e qualitativos, anotando em registro próprio todas as falhas 

detectadas e comunicando à Contratada as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam 

medidas corretivas por parte daquela; 

6.2.3. Colocar à disposição da CONTRATADA os documentos técnicos descritivos integrantes 

do acervo do Departamento de Obras do Município, necessários à execução do objeto contratado; 

6.2.4. Relacionar-se com a Contratada exclusivamente através de pessoa por ela credenciada; 

6.2.5. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela 

Contratada; 

6.2.6. Cumprir e fazer cumprir o disposto nas cláusulas do Contrato e do edital sob pena de 

retenção de pagamento; 

6.2.7. Efetuar o pagamento dos serviços nas datas aprazadas; 

6.2.8. Aplicar as sanções administrativas contratuais. 
 

 
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO 

7.1. Pelo descumprimento total ou parcial das condições previstas na proposta ou na Ata de 

Registro de Preço/Contrato, a AMMESF ou a Prefeitura Municipal contratante poderá aplicar à 

adjudicatária ou contratada as sanções previstas no artigo 87 da Lei Federal nº 8666/1993 e 

alterações posteriores, sem prejuízo da responsabilização civil e penal cabíveis. 

7.2. Ficam estabelecidos os seguintes percentuais de multas aplicáveis quando do 

descumprimento contratual: 

a) Advertência; 

b) Suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar com a 

AMMESF no prazo de 02 (dois) anos; 

c) Multa de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso na execução do objeto, até 

o 30º (trigésimo) dia, calculado sobre o valor do serviço não realizado; 

d) Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do serviço não realizado, no caso de atraso 

superior a 30 (trinta) dias na execução do objeto, com a consequente rescisão contratual; 

7.3. O valor das multas aplicadas poderá ser feito: 

a) Através de Documento de Arrecadação Municipal (DAM), emitido pelo município 

contratante, devendo efetivar-se no prazo máximo de 10 (dez) dias contados da notificação; 

b) Retenção dos créditos decorrentes da Ata de Registro de Preço/Contrato até o limite dos 

prejuízos causados à Administração conforme artigo 80, inciso IV; 

c) Ou quando for o caso, cobrado judicialmente. 



 

 

7.4. As penalidades previstas nesta Ata de Registro de Preços/Contrato poderão deixar de ser 

aplicadas, total ou parcialmente, a critério do Presidente do CIMVA/Prefeitura Municipal, se entender 

a justificativa apresentada pela Contratada como relevante. 

 
CLÁUSULA OITAVA - DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

8.1. A Contratada obrigar-se-á a desenvolver os serviços, objeto deste Edital, sempre em 

regime de atendimento com o Departamento de Obras de cada Município, com o CIMVA e seus 

prepostos, dispondo esta de amplos poderes para atuar no sentindo do fiel cumprimento do 

instrumento. 

8.2. As decisões e providências que ultrapassem o limite de competência da fiscalização 

deverão ser solicitadas aos seus superiores para a adoção das medidas cabíveis. 

8.3. Os serviços serão executados, conforme as especificações detalhadas nas Especificações 

Técnicas. 

8.4. As atividades e quantitativos relacionados na planilha de Preços são referências que 

poderão ou não ser aplicados já que os serviços a serem efetivamente contratados pelo município 

serão feitos em função da avaliação da demanda e da necessidade específica de cada serviço, do 

seu projeto e custo, que, avaliada sua viabilidade técnica e financeira, terá sua execução autorizada 

através da emissão da Ordem de Serviço específica. 

8.5. Fica facultado à CONTRATADA recusar os serviços a serem prestados caso os mesmos 

não atinjam a 75% (setenta e cinco por cento) da estimativa contratada. 

8.6. O DEPARTAMENTO DE OBRAS emitirá documento atestando ou não o serviço 

implantado de acordo com as suas especificações e qualidade. 

8.7. Os serviços serão dados como recebidos, a partir da entrega, para efeito de verificação da 

conformidade com as especificações constantes do Edital, termo de referência e da proposta, no 

período máximo de 10 dias úteis, contados da data do recebimento do objeto pelo gestor da Ata de 

Registro de Preço/Contrato no DEPARTAMENTO DE OBRAS, ou servidor expressamente designado 

para tal finalidade. 

8.8. Os materiais necessários aos serviços objeto do presente projeto serão adquiridos e 

fornecidos pela empresa CONTRATADA, devendo ser de primeira qualidade e compatíveis com as 

normas da ABNT e padrões do Município Contratante. 

8.9. A empresa CONTRATADA será a responsável por realizar toda a implantação e manutenção da 

sinalização nos locais a serem indicados pela CONTRATANTE. Toda sinalização deverá atender ao 

estabelecido pelo CTB - Código de Trânsito Brasileiro, CONTRAN / DENATRAN e legislações 

complementares que venham a ser publicadas. 

 
CLÁUSULA NONA - DA FISCALIZAÇÃO 

9.1. O Departamento de Obras da CONTRATANTE será o gestor do contrato resultante desta 



 

 

licitação, sendo responsável pela permanente fiscalização de todas as fases de execução das 

obrigações e do desempenho da CONTRATADA, observados os artigos 67 e 73 a 76, da Lei Federal 

nº 8666/1993 e alterações posteriores. 

9.2. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por servidor designado 

pela CONTRATANTE. 

9.3. Na ocorrência de paralisações e/ou atrasos na prestação dos serviços, a CONTRATANTE 

poderá aplicar as penalidades previstas neste instrumento convocatório. 

9.4. Fica a CONTRATADA obrigada a permitir e facilitar, a qualquer tempo, a fiscalização dos 

serviços ora contratados, facultando o livre acesso a todos os registros e documentos pertinentes, 

sem que essa fiscalização importe, a qualquer título, em transferência de responsabilidade para a 

CONTRATANTE. 

9.5. A CONTRATADA será avaliada quanto à qualidade, prazo e relacionamento na prestação 

dos serviços. 

9.6. A fiscalização ou o acompanhamento do contrato pela Administração não exclui ou reduz 

a responsabilidade da contratada. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - OS CASOS DE RESCISÃO 

10.1. O presente Contrato poderá ser rescindido: 

10.1.1. Por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a XII, 

XVII e XVIII, do artigo 78 da Lei Federal nº 8666/1993 e alterações posteriores; 

10.1.2. Por acordo entre as partes, reduzido a termo; 

10,1.3. Na forma, pelos motivos e em observância às demais previsões contidas nos artigos 77 a 80 

da Lei Federal nº 8666/1993 e alterações posteriores. 

a) Os casos de rescisão contratual deverão ser formalmente motivados, assegurada a 

observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

11.1. Aplicam-se ao presente contrato e tem-se como base de interpretação do mesmo, os 

dispositivos da Lei Federal nº 8666/1993 e alterações posteriores, aplicando-se na ausência de 

revisão legal, as normas e princípios de direito público, da teoria geral dos contratos, e, 

supletivamente, as normas e princípios de direito privado. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - GARANTIA CONTRATUAL 

12.2. Fica dispensada a garantia para a execução do contrato, na forma facultada pelo artigo 56, 

caput da Lei Federal nº 8666/1993 e alterações posteriores. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO 



 

 

13.1. As partes elegem o Foro da Comarca de xxx/xxx, para a solução de qualquer litígio decorrente 

do presente contrato, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

E por se acharem assim justas e contratadas, as partes assinam o presente em 04 (quatro) vias de 

igual teor e forma, para que se produzam os seus efeitos legais. 

 
Cidade/UF, data 

 
 
 

 

Contratante  

 

 

 

Contratada 

 
TESTEMUNHAS: 

1 -    

2 -    

NOME: NOME: 

CPF: CPF: 
 
 

ANEXAR TERMO DE REFERÊNCIA 


