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RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL PELA INTERNET 

TOMADA DE PREÇOS N° 002/2020 – 1ª ALTERAÇÃO 

 

 

Denominação:  

 

CNPJ/CPF n°:  

 

Endereço:  

 

E-mail:  

 

Cidade:        Estado:  

 

Telefone:          

 

Obtivemos, através do acesso à página www.licitacoes.jaguariuna.sp.gov.br, nesta data, 

cópia do instrumento convocatório da licitação acima identificada.  

 

Local: ________________, de ______________ de 2020. 

 

__________________________ 

Assinatura 

 

Senhora Licitante,  

 

Visando à comunicação futura entre esta Prefeitura e sua empresa, solicitamos a Vossa 

Senhoria preencher o recibo de retirada do Edital e remetê-lo ao Departamento de 

Licitações e Contratos, preferencialmente pelo e-mail: 

renato_licitacoes@jaguariuna.sp.gov.br    

 

A não remessa do recibo exime a Prefeitura do Município de Jaguariúna da 

responsabilidade da comunicação por meio de e-mail de eventuais esclarecimentos e 

retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer 

informações adicionais, não cabendo posteriormente qualquer reclamação. 
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EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS N° 002/2020 – 1ª ALTERAÇÃO 

TITULO: Serviços de Obras e Instalações de Passarela sobre a Rodovia SP-095 – 

Parque Florianópolis – Jaguariúna/SP. 

TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço    

REGÊNCIA: Lei Federal nº 8.666 de 21 de Junho de 1993 e Lei Complementar nº 

123/2006. 

REGIME DE EXECUÇÃO: Empreitada por Preço Global 

 

1.0 OBJETO: 

1.1 Serviços de Obras e Instalações de Passarela sobre a Rodovia SP-095 – Parque 

Florianópolis – Jaguariúna/SP, com fornecimento de material, mão de obra e 

equipamentos necessários, conforme Memorial Descritivo, Cronograma Físico-

Financeiro e demais documentos constantes de todos os Anexos, partes integrantes 

deste Edital.  

 

1.2 Todo o material, mão de obra e equipamentos necessários são de responsabilidade 

da licitante vencedora, inclusive a promoção de readequações, sempre que detectadas 

impropriedades que possam comprometer a consecução do objeto contratado. 

 

1.3 DOCUMENTOS INTEGRANTES 

1.3.1 Integram o presente edital, como parte indissociável, os seguintes anexos: 

ANEXO I – Memorial Descritivo; 

ANEXO II – Projetos em CD-R; 

ANEXO III – Planilha orçamentária e Planilha de Quantitativos; 

ANEXO IV – Cronograma de Execução (Físico-Financeiro); 

ANEXO V – Modelo de Proposta de Preço (Planilha Orçamentária e Cronograma de 

Execução); 

ANEXO VI – Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte; 

ANEXO VII – Modelo de Carta de Credenciamento; 

ANEXO VIII– Modelo de Declaração – Artigo 7º, Inc. XXXIII da Constituição 

Federal; 

ANEXO IX – Modelo de Declaração de Habilitação e Fato Superveniente; 

ANEXO X – Modelo de Declaração de conhecimento da Lei Municipal nº 2003 de 23 

de Setembro e 2010; 

ANEXO XI – Minuta de Contrato; 

ANEXO XII – Termo de Ciência e Notificação; 

ANEXO XIII – Modelo de Ordem de Início de Serviço; 

ANEXO XIV – Termo de Recebimento Provisório; 

ANEXO XV – Termo de Recebimento Definitivo. 

 

1.4 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:  

1.4.1 As despesas decorrentes desta execução correrão por conta da seguinte dotação 

orçamentária: 02.12.01.15.452.0024.2529.4.4.90.51.00 – Ficha 231 – FINISA. 

 

2.0 DATA, HORÁRIO E LOCAL DE ENTREGA DOS ENVELOPES: 

2.1 O recebimento dos Envelopes contendo a documentação de Habilitação e a Proposta 

de Preços dar-se-á até às 09:00 horas do dia 23 de julho de 2020, no Departamento de 
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Protocolo e Arquivo, localizado na Rua Alfredo Bueno, 1235, Centro, no Município de 

Jaguariúna. 

 

3.0 DATA, HORÁRIO E LOCAL DE ABERTURA DOS ENVELOPES: 

3.1 A abertura dos Envelopes contendo a documentação de Habilitação e a Proposta de 

Preços dar-se-á no Departamento de Licitações e Contratos, localizado no mesmo 

endereço indicado no Campo 2.0, as 09:30 horas do dia 23 de julho de 2020. 

 

4.0 PRAZO, LOCAL E CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO: 

4.1 O objeto (Serviços de Obras e Instalações de Passarela sobre a Rodovia SP-095 

– Parque Florianópolis – Jaguariúna/SP) deverá será executado em 05 (cinco) meses, 

contados da data da Ordem de Serviço, conforme Memorial Descritivo, Planilha 

Orçamentária, Cronograma de Execução e demais documentos constantes nos Anexos 

deste Edital, podendo o prazo ser prorrogado nas hipóteses previstas no artigo 57, § 1º, 

da Lei 8.666/93, mediante requerimento da licitante vencedora, devidamente 

fundamentado e instruído com provas da situação ensejadora da prorrogação. 

 

4.1.1. A Ordem de Serviço será emitida pela Secretaria de Mobilidade Urbana. 

 

4.2. O contrato terá vigência de 07 (sete) meses contados da Ordem de Serviços, 

observando-se, quanto ao recebimento provisório e definitivo do objeto, o previsto na 

cláusula 4.6. 

 

4.3. Será nomeado pela Prefeitura profissional devidamente habilitado para exercer a 

fiscalização da execução do objeto. 

  

4.4. Será de responsabilidade da Licitante Vencedora o fornecimento de EPI’s 

(Equipamentos de Proteção Individual) e EPC’s (Equipamentos de Proteção Coletiva), 

necessários à execução do objeto e em atendimento às legislações vigentes. 

 

4.5. O transporte de funcionários e maquinários ao local de execução dos serviços será 

de responsabilidade da licitante vencedora. 

 

4.6. O recebimento provisório ocorrerá quando do término da obra, observado o prazo 

previsto na cláusula 4.1 e eventual prorrogação autorizada pela Administração, sendo 

que o recebimento definitivo será atestado após 30 (trinta) dias da data do recebimento 

provisório. 

 

4.7. Caberá à licitante vencedora cumprir e garantir o pleno cumprimento do 

instrumento de Contrato, praticando as melhores técnicas administrativas e operacionais 

de mercado. 

 

4.8. Observar as normas e regulamentos internos do CONTRATANTE, bem como 

fazer com que seus empregados os observem. 

 

4.9. Selecionar e preparar rigorosamente os empregados que irão prestar os serviços, 

tendo funções profissionais legalmente registradas em suas carteiras de trabalho. 
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4.10. Responsabilizar-se por todo e qualquer dano que, por dolo ou culpa, os seus 

profissionais causarem às dependências, móveis, utensílios ou equipamentos do 

CONTRATANTE, ou a terceiros. 

 

4.11. Responsabilizar-se por todas as providências e obrigações estabelecidas na 

legislação específica de acidentes do trabalho quando, em ocorrência da espécie, forem 

vítimas, os seus empregados ou prepostos alocados na execução dos serviços, ainda que 

verificados nas dependências do CONTRATANTE. 

 

4.12. Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas de seus funcionários, 

ficando a CONTRATANTE isenta de qualquer vínculo empregatício. 

 

4.13. Manter seus empregados devidamente uniformizados e identificados por crachás. 

 

4.14. Manter, durante toda a execução do contrato, as condições de habilitação e 

qualificação exigidas para a contratação. 

 

4.15. A Licitante vencedora deverá manter profissional habilitado pelo CREA 

permanentemente na obra, durante toda a sua execução. O profissional responsável pela 

obra deverá manter a caderneta de obra devidamente preenchida e atualizada, devendo 

ser vistoriada conjuntamente com a Fiscalização da Prefeitura. 

 

4.16. A Licitante vencedora deverá instalar e manter, em local visível determinado pela 

fiscalização, placa de obra, conforme modelo a ser apresentado pela Prefeitura 

Municipal, antes do início das obras. 

 

4.17. Quando determinado ou especificado, a Licitante vencedora deverá manter abrigo 

provisório para depósito de materiais e ferramentas, alojamento, escritório, instalações 

sanitárias e as necessárias ao bem estar dos seus funcionários, atendendo sempre as 

condições de segurança para a sua utilização. 

 

4.18. A Licitante vencedora é responsável pelo isolamento e sinalização das áreas 

de trabalho, de modo a garantir a segurança de pedestres e veículos no local, com 

aprovação do DER/SP. A interdição, seja total ou parcial, deverá ser submetido a 

aprovação prévia da Prefeitura e do DER/SP. A obra será executada sem 

interrupção, assim a empresa executora deverá garantir a proteção e segurança 

dos seus funcionários e também dos usuários, no que diz respeito a queda de 

materiais e qualquer outra atividade que possa causar acidentes decorrentes da 

execução da obra.  

 

4.19. Todos os serviços, equipamentos e sua aplicação ou instalação, devem obedecer 

no prescrito pelas normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e do 

DER/SP, aplicáveis, ou outras específicas para cada caso. 

 

4.20. Durante as obras, a CONTRATANTE manterá uma equipe de acompanhamento 

que será responsável por dirimir as dúvidas, porventura surgidas, bem como fornecer as 

informações e detalhes adicionais na realização dos trabalhos. 
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4.21. Antes do início dos serviços, será elaborado o cronograma, determinando os 

equipamentos necessários bem como as implicações quanto ao trânsito de veículos e 

pedestres no local da obra.    

  

5.0 DAS CONDIÇÕES GERAIS PARA PARTICIPAÇÃO: 

5.1 Poderão participar da licitação as licitantes devidamente cadastradas junto à 

licitadora. 

 

5.2 As licitantes não cadastradas que desejem participar do certame poderão fazê-lo 

desde que protocolem toda a documentação necessária para o cadastro até o 

terceiro dia anterior à data assinalada para o recebimento dos envelopes de 

Habilitação e Proposta de Preços, ou seja, até o dia 20 de julho de 2020,  no 

Departamento de Protocolo e Arquivo, até às 16:00 horas.  

 

5.2.1.Os documentos referidos na cláusula anterior são os relativos à habilitação 

jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista e à qualificação econômico-financeira 

previstos, respectivamente, nos artigos 28, 29 e 31 da Lei 8.666/93. 

 

5.3 Todos os licitantes cadastrados ou que tenham apresentado toda a 

documentação para tanto até o terceiro dia anterior à data assinalada para o 

recebimento e abertura dos Envelopes apresentarão documentação conforme 

Cláusula 7.4. na sessão. 

 

5.4 Para os fins do disposto em 5.2, os interessados poderão dirigir-se ao Departamento 

de Licitações e Contratos, situado na sede da licitadora, no horário das 8:00 às 17:00 

horas, de segunda à sexta-feira, ou através do telefone (19) 3867-9825, com Renato, ou 

(19) 3867-9807, com Rafael, ou (19) 3867-9807, com Nayma, onde poderão obter as 

Normas para Cadastramento e, assim, cientificarem-se das condições para tal. 

 

5.5 Será vedada a participação de pessoa impedida por força de lei. 

 

5.6 Não será permitida a participação de Empresa em regime de consórcio. 

 

5.7 A subcontratação de empresas de pequeno porte e microempresas será permitida a 

critério da Administração. 

 

5.8 Cada licitante poderá nomear representante para atuar em seu nome nesta licitação, 

mediante apresentação de Procuração por instrumento público ou particular ou carta-

credencial, conferindo poderes ao representante para atuar em todas as fases deste 

procedimento licitatório, inclusive para oferecer impugnações, assinar atas, interpor ou 

renunciar ao direito de interposição de recursos e para todos os demais atos necessários. 

Caso seja titular da empresa, deverá portar documento que comprove sua capacidade de 

representar a mesma. 

5.9 A ausência de representação não inabilitará a licitante, mas impedirá o representante 

de se manifestar e responder pela mesma no transcurso do certame. 

5.10 Não será permitida a participação de um mesmo representante para mais de uma 

licitante. 
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5.11 A credencial ou procuração integrarão os autos do respectivo processo 

administrativo e deverão ser entregues em separado dos envelopes, no local, data e 

horário designados no preâmbulo deste edital. 

 

6.0 DA VISITA TÉCNICA 

6.1 A visita técnica deverá ser agendada junto à Secretaria de Mobilidade Urbana, por 

meio do telefone (19) 3837-4300, com o Engenheiro Regis Totti Seben, no horário de 

segunda a sexta feira das 08h00 às 17h00, ou pelo e-mail regis@jaguariuna.sp.gov.br , 

para vistoria do local onde serão realizados os serviços e esclarecimentos de eventuais 

dúvidas. A licitante deverá identificar-se com a Razão Social e o nome do profissional 

que a licitante repute adequado para a realização da visita técnica.  

 

6.2. Após a realização da visita técnica, será emitido o Atestado para a licitante, que 

deverá compor o Envelope de Habilitação, conforme Cláusula 7.4.1. 

 

6.3. Quando da realização dos serviços contratados não serão aceitas alegações de 

desconhecimento, incompreensão, dúvida, esquecimento de qualquer detalhe ou falta de 

informação a respeito dos serviços a serem prestados, declarando expressamente a 

contratada ter conhecimento de todas as etapas e ações a serem desenvolvidas nesta 

prestação, devendo arcar com eventuais ônus resultantes de falha, não ensejando estas 

situações quaisquer tipos de aditamentos contratuais, uma vez que as especificações e a 

visita ao local da prestação dos serviços se completam. 

  

7.0 DA HABILITAÇÃO E PROPOSTA DE PREÇOS: 

7.1 Os Envelopes contendo os documentos de habilitação e as propostas de preços, 

deverão ser entregues na data, horário e local mencionados na Cláusula 2.0 deste 

Edital, separadamente, tendo o primeiro envelope o título HABILITAÇÃO e o 

segundo o título PROPOSTA DE PREÇOS, os quais deverão estar lacrados e conter 

ainda na parte externa e frontal os seguintes dizeres: 

 

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA OU CARIMBO DO CNPJ 

DATA E HORÁRIO DA LICITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2020 

 

7.2 O Envelope nº 1 – HABILITAÇÃO deverá conter, obrigatoriamente, os 

documentos relacionados em cláusula 7.4, os quais poderão ser apresentados no 

original, por qualquer processo de cópia autenticada por Cartório competente. 

Nota: A aceitação de documento sob a forma de fotocópia não autenticada fica 

vinculada a apresentação do respectivo original para conferência. 

 

7.3 Deverá ser observado o prazo de validade das certidões solicitadas e, no caso de 

omissão desse prazo, serão aceitas as que foram emitidas nos 180 (cento e oitenta) 

dias anteriores à data determinada para a abertura dos envelopes. 
 

7.4 CONTEÚDO DO ENVELOPE Nº 1 – HABILITAÇÃO: 

7.4.1. O envelope relativo à habilitação deverá conter: 

 

a) Certificado de registro cadastral (CRC) vigente junto ao Município de Jaguariúna; 
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a.1) Devem ser apresentadas Certidões atualizadas que, porventura, constem estar 

vencidas no rol de documentos listados no CRC; 

 

b) Atestado de visita técnica, de acordo com a Cláusula 6.2 deste edital; 

 

c) Declaração de que não emprega menor, nos moldes do Anexo VIII deste Edital; 

 

d) Declaração de fato superveniente, nos moldes do Anexo IX deste Edital; 

 

e) Declaração de que conhece a Lei Municipal 2003/10, nos moldes do Anexo X deste 

Edital; 

 

f) Declaração de ME/EPP, nos moldes do Anexo VI deste Edital, se for o caso; 

 

g) Os documentos apresentados em forma de cópia devem estar acompanhados dos 

originais para conferência pela Comissão de Licitação. 

 

h) Declaração, sob as penas da lei, de que nenhum sócio da empresa é servidor do 

município de Jaguariúna; 

 

7.4.2. DOCUMENTOS RELATIVOS À MICROEMPRESA E EMPRESA DE 

PEQUENO PORTE 

7.4.2.1 Declaração de Microempresa ou empresa de pequeno porte visando ao exercício 

da preferência prevista na Lei Complementar n. 123/2006, que deverá ser feita de 

acordo com o modelo estabelecido no Anexo VI.  

 

7.4.2.2 A falta de apresentação da declaração especificada acima não inabilitará a 

licitante, entretanto a mesma não fará jus ao tratamento diferenciado previsto na Lei 

Complementar nº 123/2006 – Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de 

Pequeno Porte. 

 

8.0 CONTEÚDO DO ENVELOPE Nº 2 – PROPOSTA DE PREÇOS 

a) Proposta, seguindo os moldes do Anexo V, deverá ser rubricada e assinada pelo 

representante legal, em papel timbrado da licitante, sem emendas, rasuras ou ressalvas, 

com seu respectivo prazo de validade, apresentando o seguinte: 

 

a.1) Preço global dos serviços, expresso em números e por extenso, em moeda corrente 

nacional, com no máximo duas casas decimais (sendo desprezadas as demais); 

 

a.2) Planilha Orçamentária, em conformidade com os elementos técnicos e com seus 

quantitativos, exatamente iguais e na mesma ordem em que se apresentam os itens na 

Planilha Orçamentária (Anexo III), contendo os valores unitários e totais de cada item; 

 

a.3) A proposta apresentada pela licitante deverá ainda conter a composição do índice de 

Bonificação e Despesas Indiretas (BDI), em cumprimento ao  art. 7º, § 2º, inciso II da 

Lei nº 8.666/93 c/c Súmula nº 258 do Tribunal de Contas da União – TCU, 

especialmente quanto à necessidade de detalhamento e explicitação de sua composição 

por item de orçamento ou conjunto deles, não sendo admitida a inclusão de tributos de 

caráter personalístico como IRPJ, CSLL e custos com Administração local, instalação de 
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canteiro/acampamento, mobilização/desmobilização e demais itens que possam ser 

apropriados com custos diretos da obra, conforme Modelo anexo; 

 

a.4) Cronograma Físico-Financeiro, rubricado e assinado pelo engenheiro/arquiteto 

responsável pela obra, compatível com o Cronograma de Execução apresentado pela Prefeitura 

(Anexo IV); 

 

b) Os valores unitários e totais não poderão exceder aos das planilhas indicadas pela 

Prefeitura neste Edital. 

 

c) A proponente deverá informar na proposta os dados da pessoa (nome, endereço e CPF) 

que irá assinar o Contrato, caso seja vencedora da licitação. 

 

d) prazo de validade da Proposta, não inferior a 60 (sessenta) dias, contados da data da 

licitação.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

e) A apresentação da proposta de preços será considerada como evidência de que a proponente 

examinou criteriosamente os documentos deste Edital, e julgou-os suficientes, para elaboração 

de proposta voltada a execução do objeto licitado em todos os seus detalhamentos.  

 

f) No preço proposto considerar-se-ão inclusos todos os custos com salários, encargos 

trabalhistas, sociais, fiscais e previdenciários, alimentação, uniformes, EPIs (equipamentos 

de proteção individual), EPCs (equipamentos de proteção coletiva), seguros, equipamentos, 

materiais, despesas de administração, equipamentos necessários e outras despesas de 

qualquer natureza que se fizerem necessárias à perfeita execução do objeto. 

 

g) Todos os preços deverão estar expressos em Reais (R$), com duas casas decimais, 

sendo o valor global escrito em algarismos e por extenso. 

 

h) Além do meio físico, solicita-se que a proposta também seja apresentada em meio 

magnético/eletrônico, necessariamente em CD/DVD ou pen drive, sendo as planilhas 

gravadas para “leitura”.  

 

h.1) A licitante deverá declarar que a proposta e planilhas apresentadas, impressa e 

em mídia, são iguais (compatíveis). Se houver divergência entre elas, será considerada a 

versão impressa.   
 

9.0 DO PROCEDIMENTO: 

9.1 No dia, horário e local indicados no Campo 2.0, o Departamento de Protocolo e Arquivo 

efetuará o recebimento dos Envelopes, e em sessão pública, na data, horário e local indicados no 

Campo 3.0, a Comissão Permanente de Licitação procederá à abertura do Envelope n° 01 – 

HABILITAÇÃO. 

 

9.2 Nas sessões públicas, a licitante poderá se fazer representar por procurador ou pessoa 

devidamente credenciada em instrumento escrito firmado pelo representante legal da mesma, a 

quem sejam conferidos amplos poderes para representá-la em todos os atos e termos do 

procedimento licitatório. 

 

9.3 No caso de representação, o procurador ou a pessoa credenciada deverá exibir o instrumento 

que a habilita a representar a licitante, acompanhado de Cédula de identidade e do CPF, antes do 

início dos trabalhos de abertura dos Envelopes. 
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9.4 Se o portador dos Envelopes da licitante não detiver instrumento de representação, tal 

pessoa ficará impedida de se manifestar sobre quaisquer fatos relacionados com a presente 

licitação.  

 

9.5 Não serão aceitos envelopes abertos, ou documentos enviados por via fac-símile, telex 

ou Internet. 

 

9.6 Nessa mesma sessão serão analisados os documentos contidos no Envelope nº 01 – 

HABILITAÇÃO e anunciado o resultado da habilitação ou designados dia e hora certa para a 

divulgação. 

 

9.7 Será julgada inabilitada a licitante que: 

a-) Deixar de atender a alguma exigência constante neste Edital; 

b-) Colocar documentos em envelopes trocados; 

c-) Não apresentar no prazo definido pela Comissão de Licitação os eventuais esclarecimentos 

exigidos. 

 

9.8 Uma vez proferido o resultado da Habilitação, e desde que tenha transcorrido o prazo sem 

interposição de recurso, ou tenha havido desistência expressa, ou após o julgamento dos 

recursos interpostos, serão devolvidos os Envelopes Propostas de Preços fechados aos licitantes 

inabilitados, diretamente ou pelo correio. 

 

9.9 Após a devolução supramencionada será procedida à abertura dos Envelopes nº 02 – 

PROPOSTA DE PREÇOS, dos licitantes habilitados, sendo os documentos neles encontrados, 

verificados e rubricados pelos membros da Comissão Permanente de Licitação e demais 

participantes. 

 

9.10 Das sessões realizadas para a abertura dos Envelopes, bem como daquelas realizadas pela 

Comissão Permanente de Licitação, serão lavradas Atas circunstanciadas. 

 

9.11 Se houver empate será assegurado o exercício do direito de preferência às microempresas e 

empresas de pequeno porte, nos seguintes termos: 

 

9.11.1 Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas de preços apresentadas 

pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) 

superiores à proposta de menor valor, nos seguintes termos:  

 

a) para tanto, será convocada para exercer seu direito de preferência e apresentar nova proposta 

no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data da sessão pública, sob pena de 

preclusão; 

 

b) se houver equivalência dos valores das propostas apresentadas pelas microempresas e 

empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 10.1.1., será 

realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá exercer a 

preferência e apresentar nova proposta; 

 

b1) entende-se por equivalência dos valores das propostas as que apresentarem igual valor, 

respeitada a ordem de classificação. 

 

9.12 O exercício de direito de preferência somente será aplicado quando a proposta de menor 

valor não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte; 

 

http://www.licitacoes.jaguariuna.sp.gov.br/


Prefeitura do Município de Jaguariúna 
Departamento de Licitações e Contratos  

Rua Alfredo Bueno, 1235 - Centro -Jaguariúna-SP - CEP 13810-027 
Fone: (19) 3867 9801 / 9780 / 9707 / 9757 / 9786 – www.licitacoes.jaguariuna.sp.gov.br  

 

 

Página 10 de 90 
 

9.12.1 Na hipótese de não contratação da microempresa e empresa de pequeno porte, será 

declarada vencedora a proposta que tenha ofertado menor preço global. 

 

9.13 Serão desclassificadas as propostas que descumprirem as exigências do edital, 

especialmente as que: 

 

9.13.1 Estiverem em desacordo com as exigências contidas neste edital. 

9.13.2 Forem omissas ou vagas, bem como apresentarem irregularidade ou defeito capaz de 

dificultar o julgamento. 

9.13.3 Basearem seus preços nos dos outros concorrentes ou oferecerem reduções sobre as 

propostas mais vantajosas. 

9.13.4 Impuserem condições ou contiverem ressalvas em relação às condições estabelecidas 

neste Edital. 

9.13.5 Apresentarem preços excessivos ou manifestamente inexequíveis. 

9.13.6 Consideram-se excessivos os preços unitários e globais superiores aos valores unitários e 

globais estimados pela Administração na Planilha Orçamentária. 

9.13.7 Consideram-se potencialmente inexequíveis os preços globais que sejam inferiores a 

70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores e que não tenham sua exequibilidade 

demonstrada, quando exigido pela Administração Pública Municipal: 

9.13.7.1 Média aritmética dos valores globais das propostas superiores a 50% (cinquenta por 

cento) do valor global orçado pela PMJ; ou 

9.13.7.2 Valor global orçado pelo Prefeitura de Jaguariúna, indicado na Planilha Orçamentária. 

9.13.7.3 O critério definido nos itens anteriores conduz a uma presunção relativa de 

inexequibilidade de preços, cabendo ao licitante fazer prova em contrário, no prazo de 02 (dois) 

dias úteis conferido pela Administração em diligência, mediante a demonstração de que o valor 

da proposta é compatível com a execução do objeto licitado no que se refere aos custos dos 

insumos e aos coeficientes de produtividade adotados nas composições de custos unitários. 

9.13.7.4 A análise de exequibilidade da proposta não considerará materiais e instalações a serem 

fornecidos pelo licitante em relação aos quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da 

remuneração, desde que a renúncia esteja expressa na proposta e haja efetiva comprovação de 

propriedade. 

9.14 Contenham informações inverídicas. 

9.15 A licitante não responda às diligências, quando solicitadas, dentro do prazo estabelecido. 

9.16 Administração Pública poderá realizar diligências para aferir a exequibilidade das 

propostas ou exigir das licitantes que ela seja demonstrada. 

9.17 Não será considerada qualquer oferta de vantagem não prevista neste edital, nem preços 

referenciados a outras propostas apresentadas. 

9.18 Na ocorrência de empate entre duas ou mais propostas, após obedecido o disposto nos 

incisos II a V, parágrafo 2º do Artigo 3º da Lei Federal nº 8.666/93, o desempate será feito por 

meio de sorteio, em ato público, para o qual serão convocados todos os participantes. 

9.19 O resultado do julgamento das propostas será publicado no Diário Oficial do Município de 

Jaguariúna. 
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10.0 DOS RECURSOS, DA HOMOLOGAÇÃO E DA CONVOCAÇÃO: 

10.1 Das decisões proferidas pela Comissão de Licitação caberão os recursos previstos no art. 

109 da Lei nº 8.666/93, dirigidos ao Presidente da Comissão Permanente de Licitação. 

 

10.2 Uma vez proferido o julgamento pela Comissão e decorrido “in albis” o prazo recursal, ou 

tendo havido desistência expressa, ou após o julgamento dos recursos interpostos, o processo 

licitatório será encaminhado à Ilustríssima Senhora Secretária de Gabinete, para a competente 

deliberação. 

 

10.3 Homologado o resultado prolatado pela Comissão, a licitante vencedora será comunicada, 

dentro do período de validade da proposta, a comparecer, em 05 (cinco) dias, no Departamento 

de Licitações e Contrato, localizado na Rua Alfredo Bueno, nº 1235, Centro, Jaguariúna – SP, 

para assinatura do competente Contrato. 

 

11.0 DO CONTRATO: 

11.1 Constam da Minuta de Contrato, que compõe o ANEXO XI, as condições e forma de 

pagamento, as condições de recebimento do objeto, as sanções para o caso de inadimplemento e 

demais obrigações das partes, fazendo a mesma parte integrante deste Edital. 

 

11.2 Até a data de assinatura do contrato, poderá ser eliminada da licitação qualquer licitante 

que tenha apresentado documento(s) ou declaração(ões) incorreta(s), bem como aquela cuja 

situação técnica ou econômico/financeira tenha se alterado após início de processamento do 

pleito licitatório, prejudicando o seu julgamento. 

 

11.3 A não assinatura do Contrato, por qualquer motivo, dentro do prazo de cinco dias, por parte 

da licitante convocada, implicará em sua eliminação além da incidência de multa de 10% (dez 

por cento) sobre o valor do Contrato, sem prejuízo das demais sanções previstas no Art. 87, da 

Lei n.º 8.666/93. 

 

12.0 DA GARANTIA 

12.1 O contratado deverá comprovar a prestação de garantia no valor correspondente a 

5% (cinco por cento) do valor contratado, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis a 

contar da data da assinatura do Contrato, exceto para os casos em que a prestação se dê 

através da modalidade caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, admitidos tão 

somente no ato da assinatura do instrumento contratual. 

 

12.1.1. A garantia poderá ser prestada por uma das seguintes modalidades: 

a) Caução em dinheiro ou títulos da dívida pública; 

b) Seguro garantia, na forma da legislação aplicável; 

c) Fiança bancária. 

 

12.1.2. A fiança bancária deverá conter: 

a) Prazo de validade que deverá corresponder ao período de vigência do contrato; 

b) Expressa afirmação do fiador de que, como devedor solidário, fará o pagamento que 

for devido, independentemente de interpelação judicial, caso o afiançado não cumpra 

suas obrigações; 

c) Não poderá constar ressalva quanto à cobertura de multa administrativa, em 

consonância com o inciso III do artigo 80 da Lei Federal nº 8.666/93. 
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12.1.3. Se efetuada por meio de caução em dinheiro, esta deverá ser recolhida junto às 

exigências dos bancos autorizados a receber receitas municipais, com fornecimento de 

comprovante de pagamento com autenticação digital. 

 

12.1.4. A não prestação de garantia estipulada nos itens anteriores equivale à recusa 

injustificada para a celebração do contrato, caracterizando descumprimento total da 

obrigação assumida, sujeitando o adjudicatário à multa no importe de 1% (um por 

cento) do valor estimado desta contratação. 

 

12.1.5. A garantia prestada pelo adjudicatário será liberada ou restituída após a 

execução do contrato e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente. 
 

13.0 DAS CONDIÇÕES E FORMA DO PAGAMENTO: 

13.1 Mensalmente, conforme cronograma físico-financeiro, será realizada a medição e 

conforme a execução dos serviços poderá ser emitida a nota fiscal. 
 

13.1.1 O pagamento será realizado no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da 

atestação da nota fiscal e aprovação do fiscal do contrato. Os serviços deverão ser 

realizados conforme Anexo IV. 
 

13.2 Ocorrendo a aprovação e rubrica das medições, conforme mencionado na Cláusula 

anterior, a Licitante Vencedora emitirá Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), a qual deverá ser enviada 

ao seguinte endereço eletrônico transito@jaguariuna.sp.gov.br , com cópia para 

regis@jaguariuna.sp.gov.br , a qual será conferida e vistada pelos fiscais do contrato e enviada 

ao responsável pela Secretaria de Mobilidade Urbana, para conhecimento, atesto e rubrica. 

 

13.3 Deverá estar indicado nas Notas Fiscais Eletrônicas o número da Tomada de Preço n° 

002/2020 e o número do Contrato.  

 

13.4 É obrigatória a indicação na NF-e, do número da Agência e da conta bancária, na qual 

serão efetivados os pagamentos. 

 

13.4.1. A conta bancária onde será efetivado o pagamento deverá estar no mesmo CNPJ da 

CONTRATADA.   
 

13.5 Os pagamentos serão efetuados após a devida aprovação das medições pelo fiscal do 

contrato, desde que os recursos financeiros tenham sido repassados ao Município. 

 

13.5.1. O pagamento da Nota Fiscal ocorrerá em até 30 (trinta) dias após seu recebimento pela 

Administração e atestação da Secretaria de Mobilidade Urbana, desde que a medição se 

encontre em acordo ao pactuado. 

 

13.6 Nenhum pagamento será autorizado sem a efetiva constatação de sua execução na forma 

estabelecida neste Edital e seus anexos. 

 

13.7. Para o efetivo pagamento da nota fiscal, a licitante vencedora deverá apresentar a relação 

dos nomes de seus funcionários envolvidos na execução do objeto e os comprovantes de 

recolhimento do INSS (Seguridade Social) e FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço), 

além do pagamento dos salários.  
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13.8 Em hipótese alguma será efetuado pagamento antecipado ou sem as aferições realizadas 

pela licitadora. 

 

13.9 À licitante vencedora fica vedado negociar ou efetuar a cobrança ou o desconto da fatura 

emitida através de rede bancária ou com terceiros, permitindo-se tão somente cobrança em 

carteira simples, ou seja, diretamente na Prefeitura. 

 

13.10 No caso de estar envolvida a utilização/emprego de produtos e subprodutos florestais, 

deverá estar obrigatoriamente anexada à Fatura/Nota Fiscal da Licitante vencedora, cópia da 

Nota Fiscal da compra do produto ou subproduto de origem florestal, com documentos de 

origem florestal-DOF, expedido pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 

Naturais Renováveis – IBAMA, ou pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SMA.  

 

13.11. No caso de atraso nos pagamentos que não decorra de responsabilidade da licitante 

vencedora, o valor devido será atualizado com base no IPCA-E, incidindo juros na forma do 

artigo 1º-F da Lei 9.494/97, pró rata temporis. 

 

14.0 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 
14.1  A licitante vencedora será a única responsável para com seus empregados e auxiliares, 

no que concerne ao cumprimento da legislação trabalhista, previdência social, seguros de 

acidentes do trabalho ou quaisquer outros encargos previstos em lei, em especial, no que diz 

respeito às normas de segurança do trabalho, previstas na Legislação Federal (Portaria n° 3.214 

de 08/07/1978, do Ministério do Trabalho), sendo que o seu descumprimento poderá motivar a 

aplicação de multas por parte da licitadora ou rescisão contratual com a aplicação das sanções 

cabíveis. 

 

14.2 A empresa vencedora deverá providenciar, em até 02 (dois) dias da emissão da 

Ordem de Serviços, a devida Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de 

Responsabilidade Técnica (RRT), onde deverá constar o nome e o número da carteira 

junto ao CREA / CAU do responsável técnico pela execução dos serviços/obras. 

 

14.3 A licitadora reserva-se o direito de paralisar ou suspender, a qualquer tempo, a execução 

dos serviços contratados, mediante o pagamento único e exclusivo daqueles já executados. 

 

14.4 A licitante vencedora assumirá integral responsabilidade pelos danos que causar a 

licitadora ou a terceiros, por si ou por seus sucessores e representantes na execução dos serviços 

contratados, isentando a licitadora de toda e qualquer reclamação que possa surgir em 

decorrência dos mesmos. 

 

14.5 A licitante vencedora é responsável direta e exclusivamente pela execução do objeto deste 

Contrato, bem como pelo fornecimento dos EPI’s (Equipamentos de Proteção Individual) e 

EPC’s (Equipamento de Proteção Coletiva) que se fizerem necessário para a execução do 

mesmo e, consequentemente, responde civil e criminalmente, por todos os danos e prejuízos 

que, na entrega, venha direta ou indiretamente, a provocar ou causar para licitadora ou para 

terceiros.  

 

14.6. A licitante vencedora deverá permitir o livre acesso dos servidores dos órgãos ou 

entidades públicas concedentes ou contratantes, bem como dos órgãos de controle interno 

e externo, a seus documentos contábeis. 

 

14.7 A responsabilidade pela qualidade da obra, material e serviços executados/fornecidos 

é da licitante vencedora, inclusive a promoção de readequações, sempre que detectadas 

impropriedades que possam comprometer a consecução do objeto contratado. 
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14.8. Aplicam-se a este Edital as disposições da Lei nº 8.666/93, que regulamenta as licitações 

promovidas pela Administração Pública. 

 

14.9. Outros esclarecimentos poderão ser obtidos na sede da licitadora no endereço mencionado 

no Campo 3.1 deste Edital, no horário comercial até 01 (um) dia antes da abertura dos 

Envelopes, ou pelo Telefone: (19) 3867-9801, com Aline; (19) 3867-9792, com Ricardo; (19) 

3867-9757, com Henrique, (19) 3867-9707, com Esther, (19) 3867-9825, com Renato, ou (19) 

3867-9807, com Nayma. 

 

14.10. Qualquer cidadão poderá impugnar o edital, protocolando a impugnação no 

Departamento de Protocolo e Arquivo desta Prefeitura, observado o horário de funcionamento 

específico do setor, ou enviando-o via e-mail para o endereço eletrônico 

renato_licitacoes@jaguariuna.sp.gov.br , até o 5º (quinto) dia útil anterior à data marcada para 

abertura dos envelopes de habilitação. 

 

14.11. Qualquer licitante poderá impugnar o edital, protocolando a impugnação no 

Departamento de Protocolo e Arquivo desta Prefeitura, observado o horário de funcionamento 

específico do setor, ou enviando-o via e-mail para o endereço eletrônico 

renato_licitacoes@jaguariuna.sp.gov.br, até o 2º (segundo) dia útil anterior à data marcada para 

abertura dos envelopes de habilitação. 

 

14.12. Os Projetos poderão ser examinados e adquiridos no endereço descrito na Cláusula 3.1. 

deste Edital. 

    

 

Jaguariúna, 02 de julho de 2020. 

 

 

______________________________ 

Antonia M. S. X. Brasilino 

Departamento de Licitações e Contratos 
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ANEXO I – MEMORIAL DESCRITIVO 

 
Obra: - Passarela sobre a rod. SP-095 - Pq. Florianópolis 

Local: SP-095 – Pq. Florianópolis: 22°42'24.6"S - 46°57'54.2"W 

                                                                                -22.706833, -46.965061 

 

O memorial foi dividido em cinco (5) itens, de acordo com a fase de execução 

da obra: 

 Administração; 

 Infraestrutura: refere-se às fundações da passarela; 

 Mesoestrutura: refere-se aos apoios da passarela; encontros, blocos, 

pilares, travessas e aparelhos de apoio; 

 Superestrutura: refere-se às vigas rampas e de travessia da passarela, 

assim como os seus complementos; 

 Diversos: refere-se às montagens secundárias e equipamentos a 

serem instalados. 
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ADMINISTRAÇÃO 

ITEM 1.1: CONFECÇÃO, MONTAGEM E INSTALACAO DE PLACA INSTITUCIONAL 

 Descrição 

O item remunera o fornecimento de materiais, acessórios para fixação e a mão-de-obra 

necessária para instalação de placa para identificação da obra, englobando os módulos 

referentes às placas do Governo do Estado de São Paulo, da empresa Gerenciadora, e do 

cronograma da obra, constituída por: 

a) Chapa em aço galvanizado nº16 ou nº18, com tratamento anticorrosivo resistente às 

intempéries; 

b) Fundo em compensado de madeira, espessura de 12 mm; requadro e estrutura em madeira; 

c) Marcas, logomarcas, assinaturas e título da obra, conforme especificações do Manual de 

Padronização de Assinaturas do Governo do Estado de São Paulo e da empresa Gerenciadora; 

d) Pontaletes de “Erisma uncinatum” (conhecido como Quarubarana ou Cedrinho), ou “Qualea 

spp” (conhecida como Cambará), de 3" x 3". 

Não remunera as placas dos fornecedores. 

 Medição 

Será medido por área de placa executada (m²). 

ITEM 1.2: ALUGUEL DE CONTAINER E SANITÁRIO 

 Descrição 

Locação de container tipo escritório com 1 vaso sanitário, 1 lavatório e 1 ponto pra chuveiro, 

área mínima de 13.8m² . O item remunera a alocação, translado até o local da obra, montagem, 

instalação, desmontagem e a remoção completa de container. 

 Medição 

Será medido por unidade de container multiplicado pelo número inteiro de meses alocado na 

obra (un x mês). 

ITEM 1.3: LOCAÇÃO DA OBRA 

Item 1.3.1: LOCAÇÃO DE OBRA DE EDIFICAÇÃO 

 Descrição 
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O item remunera o fornecimento de materiais, acessórios para fixação e a mão de obra 

necessária para execução de locação de obra compreendendo locação de estacas, eixos 

principais, paredes, etc.; com pontaletes de 3" x 3" e tábuas de 1" x 12"; ambos em madeira 

“Erisma uncinatum” (conhecido como Quarubarana ou Cedrinho), ou “Qualea spp” (conhecida 

como Cambará). 

 Medição 

Será medido pela área de obra locada, aferida entre os eixos de fundação e acrescentando-se 

0,50 m, a partir do eixo, para o lado externo (m²). 

 

Item 1.3.2: Tapume fixo para fechamento de áreas, com portão 

 Descrição 

O item remunera o fornecimento de chapa compensada resinada de 6 mm, pontalete de “Erisma 

uncinatum” (conhecido como Quarubarana ou Cedrinho), ou “Qualea spp” (conhecida como 

Cambará), de 3" x 3", materiais acessórios e a mão de obra necessária para a execução do 

tapume com portão, conforme padrão da gerenciadora e / ou contratante. Não remunera a 

ferragem completa para portão. Remunera também a desmontagem completa do tapume de 

fechamento e remoção do material utilizado. Remunera também material e a mão de obra 

necessário para a pintura em látex na face externa. 

 Medição 

Será medido por área, aferida na projeção vertical, de tapume executado, previamente aprovado 

pela gerenciadora e/ou contratante (m²). 

 
INFRAESTRUTURA 

Item 2.1.1: Estacas de concreto pré-moldadas de concreto armado com capacidade de 

carga para 70 a 80 ton. 

 Descrição 

Existem 3 tipos de estacas de concreto armado que são utilizadas: 

- concreto vibrado; 

- concreto centrifugado; 

- concreto protendido. 

A contratada deve fornecer as estacas nos tipos e seções previstas no projeto e em segmentos 

parciais, coerentes com os comprimentos estimados e em atendimento às condições técnicas e 

construtivas. Devem ser evitadas emendas e sobras exageradas. 
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O concreto das estacas deve apresentar resistência (fck) mínima de 25 MPa, aproximadamente 

250 kgf/cm². O concreto deve ser adensado e submetido cuidadosamente à cura. 

No caso de ocorrência de águas, ou solos agressivos, devem ser adotadas medidas especiais de 

proteção ao concreto. 

EQUIPAMENTOS 

A implantação das estacas pré-moldadas de concreto no solo deve ser realizada por meio de 

cravação, percussão, ou vibração. Para implantação de estacas sobre nível d’água deve ser 

utilizado guincho para posicioná-las no fundo antes do início da cravação. 

A escolha do equipamento, por parte da contratada, deve ser efetuada em função das dimensões 

das estacas, das características dos solos constituintes das fundações, dos prazos previstos e das 

peculiaridades específicas existentes na obra.  

De maneira geral, devem ser utilizados, preferencialmente, bate-estacas com martelos de queda 

livre, nos quais a relação Pp/Pe, entre o peso do pilão (Pp), e o peso da estaca (Pe), deve ser a 

maior possível, com valor recomendável mínimo de 0,7. Pode, também, ser utilizados martelos 

vibratórios, automáticos a diesel ou hidráulicos. 

EXECUÇÃO 

A contratada deve proceder à locação das estacas no campo em atendimento ao projeto. As 

eventuais dúvidas, ou problemas, devem ser resolvidos com a fiscalização antes do início da 

implantação das estacas. 

Na implantação das estacas no terreno a contratada deve atender às profundidades previstas no 

projeto, salvo se a nega e o repique elástico das estacas anexas e sondagens próximas indicarem 

a presença de camada de solo com resistência suficiente para suportar as cargas de projeto, 

ressalvando a ocorrência de “nega falsa”. 

De qualquer forma, alterações das profundidades das estacas somente podem ser realizadas após 

autorização prévia por parte da fiscalização e projetista da obra. 

O conceito de nega deve ser empregado exclusivamente para controle da cravação da estaca, 

sendo vetado para determinação da capacidade de carga. 

Para a execução de estacas, cujas cotas de arrasamento situem-se abaixo do nível do terreno de 

cravação, devem ser previstos os usos de suplementos provisórios com comprimentos não 

superiores a 2,5 m. 
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No caso de estacas parcialmente cravadas no solo, deve ser apresentada justificativa de 

segurança quanto à flambagem. 

As estacas devem ter o menor número de emendas possível, dentro do comprimento necessário. 

As cabeças das estacas, caso seja necessário, devem ser cortadas com ponteiros até que se atinja 

a cota de arrasamento prevista, não sendo admitida qualquer outra ferramenta para tal serviço. 

Após a execução da estaca, a cabeça deve ser aparelhada para a permitir a adequada ligação ao 

bloco de coroamento, ou às vigas. Para tanto, devem ser tomadas as seguintes medidas: 

a) o corte do concreto deve ser efetuado com ponteiros afiados, trabalhando horizontalmente 

com pequena inclinação para cima; 

b) o corte do concreto deve ser feito em camadas de pequena espessura iniciando da borda em 

direção ao centro da estaca; 

c) as cabeças das estacas devem ficar normais aos seus próprios eixos. 

As estacas devem penetrar no bloco de coroamento em pelo menos 10 cm, salvo especificação 

de projeto. 

As emendas devem apresentar resistência maior, ou, no mínimo, igual às das partes emendadas. 

A execução através de perfurações deve ser efetuada por escavação do terreno, ou pré-furos 

obtidos através da injeção de água sob pressão. Tais procedimentos somente devem ser 

processados quando a estaca deva atravessar horizontes arenosos de elevada compacidade, sem 

provocar grandes vibrações nos terrenos lindeiros para evitar consequentes danos nas obras 

vizinhas. 

A contratada deverá fornecer as estacas em atendimento às seções transversais, e ao par de 

esforços de dimensionamento especificado no projeto e às especificações dos materiais. 

O concreto das estacas deve apresentar resistência (fck) mínima de 25 MPa, aproximadamente 

250 kgf/ cm2. O concreto deve ser adensado e submetido cuidadosamente à cura. Para o caso de 

ocorrência de águas, ou solos agressivos, devem ser adotadas medidas especiais de proteção ao 

concreto, em função da durabilidade da obra. 

O dimensionamento das estacas deve ser efetuado em atendimento às normas NBR 6122 e NBR 

6118. 
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As estacas, em geral, devem ser dotadas de armaduras para resistir também aos esforços de 

transporte, manipulação, além do trabalho a que devem estar sujeitas, inclusive deslocamento 

horizontal. 

Quando ocorrerem estacas com a estrutura danificada, ou comprimento insuficiente junto ao 

topo, devem ser previstos segmentos de complementação atendendo ao seguinte procedimento: 

a) deve ser removido o concreto da estaca de modo a deixar a armadura exposta, em 

comprimento suficiente para fazer emenda por traspasse, de acordo com a NBR 6118; 

b) o corte do concreto deve ser executado de modo a obter uma superfície perpendicular ao eixo 

da estaca; 

c) devem ser empregadas na parte emendada, armaduras longitudinal, transversal e fretagem, 

iguais às encontradas na estaca; 

d) deve ser empregado concreto de resistência característica igual, ou maior, do que o utilizado 

na confecção da estaca; 

e) antes da concretagem, o topo da estaca deve estar limpo e umedecido; 

f) deve-se prever o tratamento do topo da estaca quando ocorrer esmagamento do concreto 

durante a cravação com a reconstituição realizada com grouth ou argamassa epoxícida, de forma 

cuidadosa e criteriosa. 

Em todos estes casos deve haver prévia autorização por parte da fiscalização 

Deve ser conferida especial atenção às estacas pré-moldadas que apresentarem trincas. Caso 

estas sejam consideradas prejudiciais, as estacas afetadas devem ser rejeitadas. 

Devem ser adotados os critérios da NBR 6188 na avaliação das fissuras transversais das estacas. 

A fissuração não é nociva desde que: 

- não seja superior a 0,3 mm e se a estrutura estiver protegida com revestimento; 

- não seja superior a 0,2 mm para estrutura exposta em meio não agressivo; 

As estacas devem ser rejeitadas desde que as fissuras longitudinais e transversais tenham 

abertura superior a 0,6 mm. Para estacas protendidas o limite é de 0,4 mm. 

Nas estacas vazadas de concreto, antes da concretagem do bloco, o furo central deve ser 

convenientemente preenchido. 

Deve ser utilizado um capacete de aço com coxim e cepo de madeira, para proteção contra o 

esmagamento da cabeça da estaca durante a cravação. 
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CONTROLE 

O recebimento de cada lote de estacas deve ser feito, a critério da fiscalização, no local da 

fabricação, ou no canteiro de obras. 

O concreto das estacas deve apresentar resistência característica à compressão simples igual, ou 

superior a 25 MPa, ou à especificada em projeto. 

O controle da resistência característica à compressão simples deve ser determinada conforme 

NBR 12655 . 

A contratada deve manter registro completo da cravação de cada estaca, em duas vias, uma 

destinada à fiscalização. Devem constar neste registro os seguintes elementos: 

a) data de fabricação; 

b) número e a localização da estaca; 

c) dimensões da estaca; 

d) cota do terreno no local da cravação; 

e) nível d’água; 

f) características do equipamento da cravação; 

g) diagrama da cravação; 

h) duração de qualquer interrupção na cravação e hora em que ela ocorreu; 

i) cota final da ponta da estaca cravada; 

j) cota da cabeça da estaca, antes do arrasamento; 

k) comprimento do pedaço cortado da estaca, após o arrasamento na cota de projeto;  

l) nega, penetração, em centímetros, nos dez últimos golpes, em três sequências; 

m) repique elástico, por golpe, nos trinta últimos golpes; 

n) desaprumo e desvio de locação; 

o) suplemento utilizado; 

p) anormalidade de execução; 

q) comprimento real da estaca, abaixo do arrasamento. 

Não são aceitas estacas que não tenham sido registradas pela fiscalização. 
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Deve-se obter o diagrama de cravação em todas das estacas, obrigatoriamente as estacas mais 

próximas aos furos de sondagem. 

Sempre que houver dúvidas sobre uma estaca, a fiscalização deve exigir a comprovação de seu 

comportamento. Se essa comprovação não for julgada suficiente e, dependendo da natureza da 

dúvida, a estaca deve ser substituída, ou após ter seu comportamento comprovado por prova de 

carga. Todos estes procedimentos não acarretam ter ônus. 

Em obras com grande número de estacas, devem ser feitas provas de carga estática em, no 

mínimo, em 1% das estacas. Também devem ser feitos ensaios de carregamento dinâmico em, 

no mínimo, em 3% das estacas. As provas de carga devem ter início juntamente com o início da 

cravação das primeiras estacas de forma a permitir as providências cabíveis em tempo hábil. 

Deve ser evitada a paralisação dos serviços de cravação de uma estaca, principalmente quando 

esta estiver próxima do final. Antes de dar por concluída uma cravação, a nega deve ser obtida 

no mínimo três vezes. 

Deve ser constante a comparação dos comprimentos encontrados na obra com os previstos em 

projeto. 

ACEITAÇÃO 

Os serviços são aceitos e passíveis de medição desde que atendam, simultaneamente, às 

exigências de materiais e de execução estabelecidas nesta especificação. 

A estaca é aceita se o concreto apresentar resistência característica à compressão simples, 

determinada conforme NBR 12655, igual ou superior a 25 MPa, ou à especificada em projeto. 

A estaca cravada é aceita desde que: 

a) sua excentricidade, em relação ao projeto, seja de até 10% do diâmetro; 

b) o desaprumo seja no máximo de 1% de inclinação, do comprimento total útil cravado; 

Os valores diferentes dos estabelecidos devem ser informados à projetista para verificação. 

CONTROLE AMBIENTAL 

Os procedimentos de controle ambiental referem-se à proteção de corpos d’água, da vegetação 

lindeira e da segurança viária. A seguir são apresentados os cuidados e providências para 

proteção do meio ambiente que devem ser observadas no decorrer da execução de estacas pré-

moldadas de concreto. 

Durante a execução devem ser conduzidos os seguintes procedimentos: 

http://www.licitacoes.jaguariuna.sp.gov.br/


Prefeitura do Município de Jaguariúna 
Departamento de Licitações e Contratos  

Rua Alfredo Bueno, 1235 – Centro – Jaguariúna-SP – CEP 13820-000 
Fone: (19) 3867 9801 / 9825 / 9786 / 9707 / 9757 / 9792 / 9825  

www.licitacoes.jaguariuna.sp.gov.br 
 

Página 23 de 90 
 

a) deve ser implantada a sinalização de alerta e de segurança de acordo com as normas 

pertinentes aos serviços; 

b) deve ser proibido o tráfego dos equipamentos fora do corpo da estrada para evitar danos 

desnecessários à vegetação e interferências na drenagem natural; 

c) caso haja necessidade de estradas de serviço fora da faixa de domínio, deve-se proceder à 

liberação ambiental de acordo com a legislação vigente; 

d) as áreas destinadas ao estacionamento e manutenção dos veículos devem ser devidamente 

sinalizadas, localizadas e operadas de forma que os resíduos de lubrificantes, ou combustíveis 

não sejam carreados para os cursos d’água. As áreas devem ser recuperadas ao final das 

atividades; 

e) todos os resíduos de materiais utilizados devem ser recolhidos e dada a destinação 

apropriada; 

f) todos os resíduos de lubrificantes, ou combustíveis utilizados pelos equipamentos, seja na 

manutenção, ou na operação dos equipamentos, devem ser recolhidos em recipientes adequados 

e dada a destinação apropriada; 

g) deve-se providenciar a execução de barreiras de proteção, tipo leiras de solo, quando as obras 

estiverem próximas a cursos d’água ou sistema de drenagem que descarregue em cursos d’água, 

para evitar o carreamento de solo ou queda, de blocos ou fragmentos de rocha em corpos d´água 

próximos à rodovia; 

h) não devem ser executadas barragens, ou desvios de curso d’água que alterem em definitivo os 

leitos dos rios; 

i) não pode ser efetuado o lançamento de refugo de materiais utilizados nas áreas lindeiras, no 

leito dos rios e córregos e em qualquer outro lugar que possam causar prejuízos ambientais; 

j) as áreas afetadas pela execução das obras devem ser recuperadas mediante a limpeza 

adequada do local do canteiro de obras e a efetiva recomposição ambiental; 

k) é obrigatório o uso de EPI, equipamentos de proteção individual, pelos funcionários. 

 Medição 

As estacas, executadas e recebidas na forma descrita, devem ser medidas por metro linear (m), 

entre as cotas da ponta e a do seu arrasamento, para engastamento no bloco de coroamento, ou 

seja, efetivamente útil cravada. 

Não devem ser computados, para efeito de medição os comprimentos correspondentes: 

 a) as estacas rejeitadas pela fiscalização; 
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b) as estacas adquiridas em excesso; 

c) as estacas defeituosas removidas após a cravação, ou abandonadas nos locais de cravação; 

d) as partes defeituosas, que foram cortadas; 

e) às perdas decorrentes da aquisição de estacas com comprimento maior que o comprimento 

útil cravado; 

f) aos topos inaproveitáveis usados na cravação. 

As estacas são pagas conforme os respectivos preços unitários contratuais, nos quais estão 

inclusos: transporte, materiais, perdas, abrangendo inclusive a mão-de-obra com encargos 

sociais, BDI e equipamentos necessários aos serviços e outros recursos utilizados na execução 

dos serviços. 

Os blocos de coroamento excluem-se destes, pois devem ser medidos e pagos a parte das 

estacas. 

 

Item 2.1.2: TAXA DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 

PARA EXECUÇÃO DE ESTACA PRÉ-MOLDADA 

 

O item remunera a mobilização e desmobilização, entre a empresa fornecedora e a obra, de 

equipamentos necessários a execução dos serviços de cravação de estacas pré-moldadas. 

 Medição 

Será medido por taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para estacas 

prémoldadas (un). 

 
MESOESTRUTURA 

IteNS 3.1.1 E 3.1.2: CONCRETO FCK 10 MPA E FCK 30 MPA 

 

Considerações de Caráter Geral 

Toda e qualquer alteração de componentes do concreto ou alteração de metodologia executivas 

previamente definidas ou acordadas, que possam direta ou indiretamente afetar as solicitações, o 

comportamento ou o desempenho das estruturas, quer seja no plano provisório, quer seja no 

plano definitivo, deve ter o aval da fiscalização para ser efetivada. 

Cimento 

a) a escolha do tipo de cimento deve ter presente a finalidade última da estrutura e considerar 

parâmetros como: a característica das unidades estruturais, tempos de aplicação, de desforma e 

resistência, condições ambientais; 

b) nenhuma unidade estrutural deve ser executada com diferentes cimentos, quer quanto ao tipo, 

quer quanto à resistência; 

c) os cimentos devem atender, em cada caso, às suas regulamentações específicas: 

 NBR 5732: Cimento Portland Comum – CP; 
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 NBR 5733: Cimento Portland de Alta Resistência Inicial – ARI; 

 NBR 5736: Cimento Portland Pozolânico – POZ; 

 NBR 5737(5): Cimento Resistente a Sulfatos – MRS/ARS; 

 NBR 5735(6): Cimento Portland de Alto-Forno – AF. 

d) recebimento do cimento: 

 catalogar procedência, tipo, classe, data de fabricação e data de recebimento; 

 caracterizar o estado inviolado das embalagens; 

 atenção especial para evidências de hidratação precoce. 

e) armazenamento do cimento: 

 o cimento deve ficar protegido das intempéries, com cuidados especiais relativos à 

contaminação por umidade; 

 o cimento fornecido em sacos deve ser armazenado sobre plataformas ou estrados de 

madeira, suficientemente afastados do chão, e cada pilha de sacos deve conter no máximo 10 

unidades. 

Agregados 

a) os agregados devem atender à NBR 7221(7); 

b) os agregados não devem conter teores minerais passíveis de proporcionar reações químicas 

alcali-agregado; 

 com agregados potencialmente ativos, recomenda-se a utilização de cimento com limite 

de 0,6% para teor de álcalis; 

 desgaste Los Angeles: inferior a 50%; 

 agregados graúdos: devem atender à NBR 7809(8) e ter índice de forma < 3,0; 

 a granulometria básica deve levar em conta a garantia do módulo de deformação 

especificado, se for o caso; 

 agregado graúdo: preferência por pedra britada; alternativas devem ter o aval da 

fiscalização; 

 agregado miúdo: deve atender à NBR 7211(9); 

c) recebimento dos agregados: 
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 caracterizar procedência e granulometria; 

 a NBR 7211(9) regulamenta os ensaios necessários sempre que os agregados 

apresentarem formato lamelar ou formato de agulhas. 

 armazenamento dos agregados: os diferentes padrões de agregados devem ser 

armazenados separadamente e protegidos das intempéries ventanias e outros vetores de 

impureza como óleos e graxas. 

Água 

A água destinada ao amassamento e cura do concreto deve ser isenta de teores prejudiciais de 

substâncias estranhas. São consideradas satisfatórias as águas potáveis e que tenham pH entre 

6,0 e 8,0 e respeitem os seguintes limites máximos: 

a) matéria orgânica (expressa em oxigênio consumido)...5mg/l. 

b) sólidos totais.... ................................... ....................4000mg/l. 

c) sulfatos (expressos em íons SO4--)...............................300mg/l. 

d) cloretos (expresso em íons Cl-)....................................250mg/l. 

e) açúcar............................................................ausente (pelo teste alfanaftol). 

Aditivos 

A utilização de aditivos deve ser analisada e aprovada pela fiscalização, sempre que inexistir 

determinação específica de projeto a respeito. 

a) os aditivos são regulamentados pela NBR 1401(10) e NBR 11768(11), e complementados 

oficiosamente pela ASTM 260(12) e 494(13); 

b) os aditivos são definidos para alterar características do concreto normal. As porcentagens de 

aditivo são normalmente definidas pelo fabricante, mas é recomendável que a aplicabilidade de 

um traço composto por aditivos seja previamente comprovada para a liberação, a critério da 

fiscalização; 

c) não devem ser aceitos aditivos com compostos de cloreto; 

d) os aditivos devem ser, preferencialmente, misturados na pasta, antes de se adicionar os 

agregados, para que a mistura atinja grau de homogeneidade satisfatório; 

e) se for utilizado mais de um aditivo, é imperativa a garantia da compatibilidade entre os 

produtos; 
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f) recebimento dos aditivos: 

 verificar a exatidão do produto especificado, e sua data de fabricação e validade, se for 

o caso; 

 caracterizar o estado inviolado das embalagens. 

g) armazenamento dos aditivos: os aditivos devem estar protegidos das intempéries, umidade e 

calor; 

h) ensaios comparativos comprobatórios, ou quando indicados pela fiscalização, devem ser 

executados sob a regulamentação normativa da NBR 7215(14). Os ensaios são obrigatórios 

sempre que a data da fabricação superar 6 meses. 

Concreto para Aplicações de Protendido 

Caso de Aderência Posterior 

São consideradas válidas as recomendações de caráter geral. 

Os materiais utilizados para injeção devem atender às condições ótimas de não agressividade 

das armaduras. 

Casos de Pré-aderência 

Devem ser tomados cuidados mais rígidos com relação à água da mistura que deve apresentar 

pH neutro e ser isenta de carbonatos, bicarbonatos, sulfatos, cloretos e compostos de magnésio. 

A comprovação da qualidade da água deve ser estabelecida por laboratório idôneo através de 

certificação específica. 

EXECUÇÃO 

a) Os ensaios dos materiais constituintes do concreto e composição do traço são da 

responsabilidade da contratada, que deve manter laboratório próprio na obra ou utilizar serviço 

de laboratório idôneo; 

b) a fiscalização deve ter pleno acesso para utilização do laboratório montado na obra; 

c) sempre que o concreto for misturado na obra, a contratada deve dispor de central de concreto, 

preferencialmente automatizada, para controlar a mistura dos componentes. As balanças devem 

ser aferidas sistematicamente a cada 30 dias ou, após cada lote produzido de 5000 m³. Em 

qualquer situação a tolerância das medidas efetuadas não deve superar 2% da massa real; 
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d) a dosagem do concreto, traço, deve decorrer de experimentos; deve considerar todos os 

condicionantes que possam interferir na trabalhabilidade e resistência; 

e) para concretos de aplicação submersa, ou concretos passíveis de contato com lençol freático, 

deve ser definido no projeto; 

f) o tempo de mistura depende das características físicas do equipamento e deve oferecer um 

concreto com características de homogeneidade satisfatória. O transporte do concreto recém 

preparado até o ponto de lançamento deve ser o menor possível e com cuidados dirigidos para 

evitar segregação ou perda de material; 

g) a fiscalização pode vetar qualquer sistema de transporte que entenda inadequado e passível de 

provocar segregação; 

h) as retomadas de lançamentos sucessivos pressupõem a existência de juntas de concretagem 

tratadas para garantir aderência entre os dois lances, monoliticidade e impermeabilidade; 

i) por junta tratada entende-se a remoção da película superficial de nata, remoção de excessos e 

elementos estranhos; o processo de limpeza deve ser aprovado pela fiscalização; 

j) o concreto deve ser lançado de um ponto o mais próximo possível da posição final, através de 

sucessivas camadas, com espessura não superior a 50 cm, e com cuidados especiais para 

garantir o preenchimento de todas as reentrâncias, cantos vivos, e prover adensamento antes do 

lançamento da camada seguinte; 

k) concretagens sucessivas com intervalo inferior a 30 minutos são consideradas concretagens 

contínuas; 

l) em nenhuma situação o concreto deve ser lançado de alturas superiores a 2,0 m. No caso de 

peças altas, e principalmente se forem estreitas, o lançamento deve se dar através de janelas 

laterais em número suficiente que permita o controle visual da operação; 

m) cuidados complementares: 

 concretos com suspeita de terem iniciado pega antes do lançamento devem ser 

recusados; 

 evitar evaporação precoce, controle da cura, mantendo úmida a superfície exposta com 

sacos de estopa molhados ou utilização de geradores de neblina. O tempo de cura é função do 

tipo de cimento utilizado e deve ser considerado um tempo, médio mínimo de 3 dias nas 

condições usuais; 

 pode ser empregada cura química com aval da fiscalização; 
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 devem ser tomados cuidados especiais quando a temperatura ambiente se afastar do 

intervalo 10°C – 40°C. Estas situações exigem procedimentos específicos com apoio ensaios de 

laboratório; 

 não deve ser iniciado o desempenamento antes do início de pega. 

n) adensamento: 

 o adensamento, que objetiva atingir a máxima densidade possível e a eliminação de 

vazios, deve ser executada por equipamentos vibratórios mecânicos; 

 os vibradores de imersão devem trabalhar na posição vertical, exigindo-se freqüências 

superiores a 8.000 Hz. A freqüência do equipamento deve ser aferida sistematicamente; o tempo 

de vibração não pode ser demasiado de modo a provocar segregação. O controle deve ser visual 

no início de exsudação da nata; 

 é permitido o uso de vibrador de forma, mas deve ser associado com o emprego de 

vibradores de imersão nos pontos críticos das formas, onde possam existir reentrâncias de 

qualquer tipo. 

o) cuidados com armadura 

 devem ser obedecidas as prescrições referentes às classes, categorias, limpeza, 

dobramento, emendas, montagem, proteção e tolerâncias da NBR 6118. 

 devem ser tomadas precauções especiais na colocação da armadura, seja sob a forma de 

barras ou telas, visando evitar a criação de áreas congestionadas, evitando a formação de 

bolsões de areia atrás das barras. 

 o cobrimento da armadura deve estar dentre os valores prescritos pela NBR 6118. 

 deve-se deixar um espaço mínimo de 1 cm entre a armadura de reforço e a superfície de 

concreto preparada, de modo a permitir o preenchimento deste espaço com o material projetado. 

 a armadura deve ser adequadamente fixada de modo a manter-se na posição de projeto 

durante as operações de projeção. 

 as pastilhas ou espaçadores da armadura não devem ser dispostos diretamente sob a 

armadura, o que enfraqueceria a seção, mas sob uma barra adicional de menor diâmetro, 

disposta transversalmente à armadura de reforço. 

 após a projeção deve ser evitado todo movimento ou deslocamento da armadura para 

que não advenham defeitos na região recém concretada. 
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Durante a execução devem ser observados os seguintes procedimentos: 

a) deve ser implantada a sinalização de alerta e de segurança de acordo com as normas 

pertinentes aos serviços; 

b) deve ser proibido o tráfego dos equipamentos fora do corpo da estrada para evitar danos 

desnecessários à vegetação e interferências na drenagem natural; 

c) caso haja necessidade de estradas de serviço fora da faixa de domínio, deve-se proceder o 

cadastro de acordo com a legislação vigente; 

d) as áreas destinadas ao estacionamento e manutenção dos veículos devem ser devidamente 

sinalizadas, localizadas e operadas de forma que os resíduos de lubrificantes ou combustíveis 

não sejam carreados para os cursos d’água. As áreas devem ser recuperadas ao final das 

atividades; 

e) todos os resíduos de lubrificantes ou combustíveis utilizados pelos equipamentos, seja na 

manutenção ou operação dos equipamentos, devem ser recolhidos em recipientes adequados e 

dada a destinação apropriada; 

f) é proibido a deposição irregular de sobras de materiais utilizado, junto ao sistema de 

drenagem lateral, evitando seu assoreamento, bem como o soterramento da vegetação; 

g) caso o concreto seja fornecido por terceiros, deve-se exigir a documentação que ateste a 

regularidade de operação do fornecedor; 

h) é proibido o lançamento da água de lavagem das betoneiras na drenagem superficial e em 

corpos d’águas. A lavagem só deve ser executada nos locais pré definidos e aprovados pela 

fiscalização; 

i) é obrigatório o uso de EPI, equipamentos de proteção individual, pelos funcionários. 

 Medição 

O serviço é medido em metro cúbico (m³) de concreto acabado, cujo volume é calculado com 

base nas dimensões de projeto. 

O serviço recebido e medido da forma descrita é pago conforme os respectivos preços unitários 

contratuais, nos quais estão inclusos: o fornecimento de materiais e transporte de materiais para 

usinagem do concreto, eventuais perdas por manuseio, transporte e material para execução de 

ensaios tecnológicos; as operações de transporte, lançamento, adensamento, acabamento e cura 

do concreto; inclui ainda mão de obra com encargos sociais, BDI e todos os equipamentos 

necessários à perfeita execução; está incluso o bombeamento. 

O preço do concreto independe do fornecimento de terceiros ou usinagem própria. 
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Item 3.2.1: forma plana p/ concreto protendido ou aparente 

O sistema de formas compreende as formas, as escoras, os cimbres e os andaimes, incluindo 

seus apoios, bem como as uniões entre os diversos elementos. 

MATERIAL 

O material deve atender às prescrições das NBR 14931 e NBR 7190 ou NBR 8800, 

respectivamente quando se tratar de estruturas de madeira ou metálicas. 

O sistema de formas deve ser projetado de modo a ter: 

a) resistência às ações a que possa ser submetida durante o processo de construção, 

considerando: 

- ação de fatores ambientais; 

- carga da estrutura auxiliar; 

- carga das partes da estrutura permanente a serem suportadas pela estrutura auxiliar até que o 

concreto atinja as características estabelecidas pelo responsável pelo projeto estrutural para 

remoção do escoramento; 

- efeitos dinâmicos acidentais produzidos pelo lançamento e adensamento do concreto, em 

especial o efeito do adensamento sobre o empuxo do concreto nas formas, respeitando os limites 

estabelecidos na NBR 14931; 

- no caso de concreto protendido, resistência adequada à redistribuição de cargas originadas 

durante a protensão. 

b) rigidez suficiente para assegurar que as tolerâncias especificadas para a estrutura no item 9 da 

NBR 14931 nas especificações de projeto sejam satisfeitas e a integridade dos elementos não 

seja afetada. 

O formato, a função, a aparência e a durabilidade de uma estrutura de concreto permanente não 

devem ser prejudicados devido a qualquer problema com as formas, o escoramento ou sua 

remoção. 

Somente podem ser utilizadas madeiras com autorização ambiental para exploração. 

O uso adequado possibilita o reaproveitamento de formas e do material utilizado em sua 

execução. Todo material é passível de reaproveitamento, em maior ou menor grau, em função 

da qualidade própria do material e do desgaste inerente às sucessivas utilizações. 

O reaproveitamento depende sempre de inspeções prévias e aval da fiscalização 
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EXECUÇÃO 

As contraflechas estabelecidas no projeto estrutural devem ser obedecidas na execução, 

entretanto, desaconselha-se o uso de contraflechas corretivas das rigidezes das formas, que só 

devem ser utilizadas com aval da fiscalização. 

Quando da execução do sistema de formas deve-se prever a retirada de seus diversos elementos 

separadamente, se necessário. 

As formas devem ser executadas com rigor, obedecendo às dimensões indicadas, devem estar 

perfeitamente alinhadas, niveladas e aprumadas. 

A tolerância dimensional deve obedecer ao definido no item 9.2.4 da NBR 14931, para os 

diversos elementos estruturais. 

Não são aceitas formas com incorreções ou desvios métricos que superem os índices de 

tolerância. 

As formas devem ter solidez garantida. 

As emendas das formas devem ser estanques para impedir fuga de nata. 

A existência de furos exige cuidados especiais relativos à estanqueidade e desforma. 

O reaproveitamento de formas pode ser autorizado, a critério da fiscalização, quando constatada 

a inexistência de danos: fraturas ou empenamentos. 

As formas, quando tratadas para proporcionar texturas de superfície, devem atender à 

manutenção das tolerâncias métricas do contexto geométrico da estrutura. 

Para concreto aparente recomenda-se o uso de compensado plastificado ou chapas metálicas. 

Quando agentes destinados a facilitar a desmoldagem forem necessários, devem ser aplicados 

exclusivamente na forma antes da colocação da armadura e de maneira a não prejudicar a 

superfície do concreto. 

A junção de painéis deve garantir a continuidade da superfície sem ocorrência de ressaltos. 

A utilização de chapas galvanizadas tem como pré-requisito o emprego de chapas lisas e sem 

ondulações. 

As formas perdidas devem ser removidas. Se, em situações especiais, previstas em projeto ou 

com aval da fiscalização, as formas perdidas forem mantidas no interior da peça, estas devem 

ser tratadas contra cupins e fungos. O escoramento interno das obras de arte do tipo caixão 

perdido dever ser obrigatoriamente removido. 
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O solo não constitui substrato passível de ser considerado como forma. 

As formas deslizantes e trepantes devem ser estabelecidas e detalhadas em total sintonia com o 

projeto estrutural porquanto os esforços atuantes durante as sucessivas etapas de concretagem 

constituem parâmetros determinantes para o dimensionamento estrutural. 

A garantia da manutenção do prumo e da linearidade do conjunto durante as operações de 

avanço das formas é fundamental, tanto na determinação do projeto funcional, como nos 

cuidados operacionais que envolvem deslocamentos e concretagem. A metodologia construtiva 

deve ser apresentado a fiscalização para análise junto a projetista. 

Desforma 

A desforma somente deve ser iniciada quando decorrido o prazo necessário para que o concreto 

obtenha a resistência especificada e o módulo de elasticidade necessário. O prazo para desforma 

é, normalmente, indicado no projeto e está condicionado ao resultado dos ensaios em corpos de 

prova do concreto, moldados no ato da concretagem da peça. 

Devem ser obedecidas as prescrições do item 10.2 da NBR 14931. 

Inexistindo indicações específicas, e a critério da fiscalização, devem ser adotados, para 

concreto comum, os seguintes tempos mínimos: 

a) retirada das laterais das formas: 3 dias; 

b) inferiores das formas, permanecendo as escoras principais espaçadas: 14 dias; 

c) retirada total das formas e escoras: 21 dias. 

O material resultante da desforma, não sendo reaproveitado, deve ser removido das 

proximidades da obra. 

CONTROLE 

O controle consiste na observância dos quesitos apresentados e deve constar no livro de registro 

da obra como referência executiva. 

O controle deve ser elaborado através das seguintes etapas: 

a) verificar o certificado de procedência das madeiras, de modo a confirmar a autorização 

ambiental de exploração; 

b) verificar se as formas estão suficientemente estanques de modo a impedir a perda da pasta de 

cimento do concreto; 
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c) verificar se as formas estão lisas e solidamente estruturadas, para suportar as pressões 

resultantes do lançamento e da vibração do concreto; 

d) verificar se as formas estão mantidas rigorosamente na posição correta e não sofrem 

deformações além dos limites especificados; 

e) verificar se as formas apresentam geometria, alinhamentos e dimensões conforme indicado 

nos desenhos de projeto, admitindo-se as seguintes tolerâncias: 

- desvio máximo no prumo estabelecido + 5 mm; 

- desvio máximo no nível estabelecido: 

   em vãos de até 3m: - 5 mm 

   em vãos de até 6m: -10 mm 

   para o comprimento total da estrutura: - 20 mm 

- desvio máximo nos alinhamentos estabelecidos: 

   em vãos de até 6m: -10 mm 

   para o comprimento total da estrutura: - 20 mm 

- variações máximas nas dimensões a de peças estruturais moldadas no local : 

    ± 6 mm 

- variações máximas nas dimensões de peças estruturais pré-moldadas :  

   ± 3 mm. 

ACEITAÇÃO 

As formas são aceitas desde que todos os todos os itens de controle sejam atendidos. A 

concretagem da peça só pode ser liberada em função desta constatação. 

A aceitação final deve ser realizada após a confirmação da remoção do material descartado para 

o local apropriado, definido pela fiscalização, em acordo com as condições de preservação 

ambiental. 

CONTROLE AMBIENTAL 

Os procedimentos de controle ambiental referem-se à proteção de corpos d’água, da vegetação 

lindeira e à segurança viária. A seguir são apresentados os cuidados e providências para 

proteção do meio ambiente a serem observados no decorrer da execução das formas. 
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a) somente podem ser utilizadas madeiras com autorização ambiental para sua exploração; 

b) o material descartado devem ser removidos para locais apropriados, definido pela 

fiscalização, de forma a preservar as condições ambientais, e não ser conduzido a cursos d’água; 

c) é obrigatório o uso de EPI, equipamentos de proteção individual, pelos funcionários. 

 Medição 

O serviço é medido por metro quadrado (m²). A área a ser considerada, é relativa à superfície 

em contato com o concreto das diferentes faces das estruturas de acordo com as dimensões do 

projeto. 

O serviço recebido e medido da forma descrita é pago conforme os respectivos preços unitários 

contratuais, nos quais estão inclusos: o fornecimento de materiais, transporte, reaproveitamento 

e serviços necessários a sua confecção, tais como: escoramento lateral, travamentos, perdas, 

desforma e remoção dos detritos ou sobras; inclui ainda, mão de obra com encargos sociais, 

BDI, ferramentas e equipamentos necessários à perfeita execução do serviço. 

 

Item 3.3.1: cimbramento metálico p/ pontes e viadutos 

 

Define-se cimbramento o conjunto de elementos-suporte que garantem o apoio consistente, 

indeformável, resistente às intempéries, às cargas de peso próprio do concreto e das formas, 

inclusive às cargas decorrentes da movimentação operacional, de modo a garantir total 

segurança durante as operações de concretagem das unidades estruturais. 

MATERIAIS 

Os materiais devem obedecer os requisitos da NBR 14931. 

Os escoramentos podem ser metálicos, de madeira ou mistos. A seleção do tipo fica a critério da 

contratada, desde que não especificado no projeto, e deve ser de conhecimento da fiscalização. 

Quando for executado em madeira dura, não é admitido o emprego de pontaletes com diâmetro 

ou lado da seção transversal inferior a 50 mm, e 70 mm quando empregada madeira mole. 

Somente podem ser utilizadas madeiras com autorização ambiental para exploração. 

EXECUÇÃO 

O terreno de apoio deve ser cuidadosamente analisado, deve possuir condições de suporte 

adequadas, capaz de não promover recalques diferenciais que prejudiquem a estabilidade e a 

estética da peça a concretar. A regularização do terreno faz parte destes serviços. 

Os escoramentos devem ser suficientemente bem fixados, encunhados, contraventados e 

apoiados, a fim de evitar deslocamentos ou desabamentos por choques ou recalques. 
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Caso haja necessidade de se executar lastro de concreto ou estaqueamento, estes serviços são 

considerados em separado e devem ser analisados e aprovados pela fiscalização. 

Devem ser tomados cuidados especiais com relação às fundações dos cimbres, rasas ou 

profundas, no sentido de evitar recalques ou qualquer outro tipo de defeito nas estruturas. 

É fundamental a garantia de estabilidade, resistência e rigidez, do conjunto de elementos 

estruturais que constituem o cimbramento: montantes, travamentos, dispositivos vinculares, 

passadiços operacionais para trânsito e transporte de materiais além de acessos em geral. 

O cimbramento deve ter sua capacidade portante e funcional garantida, tecnicamente, através de 

projeto, que deve ser anexado aos documentos de projeto para arquivo. 

A fiscalização deve ter conhecimento do projeto de cimbramento apresentado e, na hipótese de 

existirem suspeitas quanto à sua eficácia, deve submetê-lo ao projetista para análise. 

O cimbramento deve ser projetado de modo a não sofrer deformações prejudiciais ao formato da 

estrutura, causar esforços não previstos no concreto, quando submetido à ação de seu próprio 

peso, do peso da estrutura e das cargas acidentais que possam atuar durante a execução da 

estrutura de concreto. 

No projeto do cimbramento devem ser consideradas a deformação e flambagem dos materiais e 

as vibrações a que o escoramento está sujeito. 

O projeto deve demonstrar e garantir a estabilidade e eficiência do cimbramento através de 

justificativas técnicas inequívocas. 

Os cimbramentos incluem as plataformas para acesso, escadas, elementos para transporte de 

materiais e passadiços operacionais. O projeto de cimbramento deve contemplar dispositivos de 

segurança confortáveis e eficazes para proteção do pessoal de obra. 

Interferências com vias de tráfego condicionam o projeto do cimbramento à necessidade de 

prover gabaritos seguros e calhas convenientes. 

Os pontaletes com mais de 3 m de comprimento devem ser contraventados. 

Nos casos normais os prazos mínimos para remoção das formas e escoramentos são os 

seguintes: 

- faces laterais das formas: 1 dia; 

- faces inferiores, desde que haja pontaletes bem encunhados e espaçados a cada 2 m: 14 dias; 

- faces inferiores sem pontaletes: 21 dias. 
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Não havendo disponibilidade de resultados dos ensaios de resistência do concreto, o prazo para 

a sua remoção é de no mínimo 21 dias. 

A diminuição do prazo normal mínimo indicado, só pode ser realizada mediante prévia 

autorização da fiscalização, levando em consideração as especificações do projeto quanto ao 

módulo de elasticidade, resistência à compressão axial e retração do concreto. 

A remoção do escoramento deve ser iniciada pelo seu afrouxamento, através da retirada das 

cunhas de madeira, evitando-se choques ou impactos violentos na peça de concreto e, salvo 

indicação em contrário, de modo a haver aumento gradativo do vão, ou seja, do meio do vão em 

direção aos apoios e da extremidade dos balanços para os apoios. 

Nos casos específicos indicados no projeto do cimbramento, a remoção do escoramento deve ser 

processada rigorosamente conforme o estabelecido. 

O material resultante da remoção do escoramento, não sendo reaproveitado, deve ser removido 

das proximidades da obra, de forma a preservar as condições ambientais e não ser conduzido a 

cursos d’água. 

CONTROLE 

O controle da execução é visual ou, nos casos complexos, recomenda-se controle instrumental 

para aferir alinhamentos e prumos, consiste na observância dos quesitos apresentados e deve 

constar no livro de registro da obra como referência executiva. 

O controle deve ser realizado através das seguintes etapas: 

a) verificar o certificado de procedência das madeiras, de modo a confirmar a autorização 

ambiental de exploração; 

b) verificar se a madeira utilizada não apresenta fendas ou rachaduras; 

c) no caso de cimbramento metálico, verificar se todas as ligações estão perfeitamente fixadas, 

se os montantes não apresentam desgaste por oxidação, não estão amassados e se todas as bases 

estão perfeitamente centralizadas e em nível; 

d) durante a concretagem, verificar o comportamento do escoramento, a fim de possibilitar a 

correção de pequenas deformações no mesmo ou a falta de interligação entre as peças; o 

recalque do cimbramento deve ser igual a zero ou desprezível, qualquer deformação residual, 

não compensada por correções e ajustes, deve ser informada à projetista para as análises 

específicas; 
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e) verificar se o cimbramento permanece íntegro e sem modificações até que o concreto adquira 

a resistência necessária para suportar as tensões e deformação a que está sujeito; 

f) verificar se foram atendidos os prazos mínimos para remoção do escoramento. 

ACEITAÇÃO 

O cimbramento é aceito desde que todos os todos os itens de controle sejam atendidos. A 

concretagem da peça só pode ser liberada em função desta constatação. 

Material 

Cimbramento de madeira 

A madeira do cimbramento é aceita desde que as madeiras utilizadas possua certificado de 

autorização ambiental para exploração; sejam isentas de nós, rachaduras, empenamentos ou 

deformações. 

Cimbramento metálico 

As peças metálicas são aceitas desde que não apresentem oxidação, amassamentos, trincas nos 

perfis ou barras, desgastes nas ligações, ruptura nas costuras dos perfis. 

Execução 

A execução é aceita desde que: 

- as bases estejam centralizadas e em nível e estejam perfeitamente interligadas entre si; 

- o cimbramento permanece íntegro e sem deformações até que o concreto tenha atingido a 

resistência necessária para suportar as tensões e deformação a que está sujeito; 

- os que eventuais recalques tenham sido compensados por ajustes no cimbramento de modo a 

não provocar deformações iniciais na estrutura; 

- foram atendidos os prazos mínimos para remoção do escoramento; 

- o material descartado seja removido para o local apropriado em acordo com as condições de 

preservação ambiental. 

CONTROLE AMBIENTAL 

Os procedimentos de controle ambiental referem-se à proteção de corpos d’água, da vegetação 

lindeira e à segurança viária. A seguir são apresentados os cuidados e providências para 

proteção do meio ambiente a serem observados no decorrer da execução dos cimbramentos. 

a) somente podem ser utilizadas madeiras com autorização ambiental para sua exploração; 
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b) o material descartado deve ser removido para locais apropriados, definido pela fiscalização, 

de forma a preservar as condições ambientais, e não ser conduzido a cursos d’água; 

c) é obrigatório o uso de EPI, equipamentos de proteção individual, pelos funcionários. 

 Medição 

O serviço é medido por metro cúbico (m³) de volume apontado pela fiscalização. 

O serviço recebido e medido da forma descrita é pago conforme os respectivos preços unitários 

contratuais, nos quais estão inclusos: regularização da base, dispositivos de apoio em solo ou na 

estrutura, transporte até o local da obra, carga, montagem, locação do material e desmontagem 

do cimbramento e inclusive todas as peças e acessórios, bem como a estocagem e guarda do 

material, abrangendo inclusive a mão-de-obra com encargos sociais, BDI e equipamentos, 

ferramentas e limpeza necessária aos serviços, e outros recursos utilizados. Estão exclusos a 

eventual fundação e lastro. 

 

Item 3.4.1: barra de aço ca-50 

Armadura é o conjunto de elementos de aço de uma estrutura de concreto armado ou 

protendido, capaz de suportar os carregamentos preestabelecidos dentro dos limites de tensões e 

deformações previstas. 

MATERIAIS 
As armaduras para concreto armado e concreto protendido devem ser constituídas por barras, 

cordoalhas, fios e telas de aço que atendam, em suas respectivas categorias, às regulamentações 

normativas da NBR 7480, NBR 7481, NBR 7482 e NBR 7483. A NBR 6118(5) define as 

condições de utilização destes materiais em cada caso. 

Além das armaduras são utilizados arames, espaçadores, pastilhas, bainhas e dispositivos de 

ancoragem para garantir o cobrimento, espaçamento e o posicionamento das barras. 

A executante deve receber os aços e efetuar inspeção rigorosa do material, verificando a 

procedência, tipo e bitola. Deve ainda programar ensaios para comprovação estatística de 

qualidade, estocar e catalogar separadamente o material, por fornecedor, categoria e bitola, em 

local protegido contra intempéries e contaminações. 

É importante observar a homogeneidade geométrica do lote, linearidade das barras, inexistência 

de bolhas, esfoliações, corrosão precoce, impurezas graxas e argilosas e boletins comprobatórios 

das características físicas de resistência. 

Os lotes que não atendam aos quesitos de qualidade devem ser rejeitados. 

O tipo de bainha para envelopar as unidades de protensão, é normalmente definida em projeto. 

São metálicas, galvanizadas, corrugadas, flexíveis ou semi-rígidas, e devem ter diâmetro 
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compatível com cada cordoalha projetada. As características prescritas para as bainhas devem 

ser confirmadas na inspeção de recebimento. 

É vetado armazenamento em contato com o solo. Preferencialmente, o armazenamento deve ser 

realizado sobre plataformas de madeira, contínua ou não, 20 cm acima do solo, nivelado, e 

coberto com lona ou capa plástica impermeáveis. 

As bainhas para abrigar unidades de protensão, fornecidas em rolos, devem ter comprimento 

suficiente para atender à montagem com o menor número possível de emendas. 

Preparo das Armaduras Passivas – Concreto Armado 
 
As armaduras devem ser dobradas segundo orientação de projeto, catalogadas e referenciadas 

por elemento estrutural, deve ser posicionada e estocada em local protegido. 

Os raios de dobramento devem atender às recomendações normativas definidas na NBR 6118. 

A tolerância dimensional para posicionamento da armadura na seção transversal deve obedecer 

ao disposto no item 9.2.4 da NBR 14931. 

Preparo das Armaduras Ativas – Concreto Protendido 
Em qualquer situação as armaduras de protensão devem estar garantidas quanto à manutenção 

da sua integridade física até o instante da utilização. Este cuidado se estende à preservação das 

bainhas. 

É vedada a proteção contra corrosão precoce das bainhas com a utilização de óleos solúveis. 

Os aços e bainhas, fornecidos em rolos, devem ser mantidos em área arejada e coberta, 

protegida eficientemente contra intempéries, sobre cavaletes e devidamente referenciadas. 

Devem ser tomados os cuidados necessários relativos à segurança pessoal dos operários nas 

atividades de remoção e transporte das barras ou rolos de bainhas ou aço. Os aços fornecidos em 

rolos armazenam energia potencial e, quando liberados dos fixadores, experimentam 

movimentações abruptas colocando em risco os operadores. 

A bainha plástica de polietileno dos cabos não-aderentes, aplicação de protensão externa, deve 

ser protegida contra danos físicos desde o recebimento, armazenamento, transporte e colocação. 

EXECUÇÃO 
 
As condições estabelecidas nesta especificação são válidas para armaduras preparadas no local 

ou pré-fabricadas. 

Montagem das Armaduras Passivas – Concreto Armado 
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As armaduras devem ser posicionadas atendendo, com rigor, as indicações constantes de 

projeto. 

As emendas das barras, geralmente por traspasse, devem ser definidas em projeto eatendidas 

com rigor. 

Quando for conveniente adotar outro padrão de emenda por imposição construtiva, deve-se  

proceder conforme os itens a seguir, após consulta e análise da projetista. 

a) soldagem de topo com eletrodos; 

b) soldagem de topo por caldeamento em bancada; 

c) soldagens por superposição; 

d) emendas com emprego de luvas, rosqueadas ou prensadas. 

As emendas são regidas por regulamentação própria, NBR 6118(5) e devem ser obedecidas as 

disposições e limitações impostas pela NBR 14931(6), item 8.1.5.4 – Emendas. 

O cobrimento especificado para a armadura no projeto deve ser mantido por dispositivos 

adequados ou espaçadores e sempre se refere à armadura mais exposta. É permitido o uso e 

espaçadores de concreto ou argamassa, desde que apresentem relação água e cimento menor ou 

igual a 0,5, e espaçadores plásticos ou metálicos, com as partes em contato com as fôrmas 

revestidas com material plástico ou outro material similar. 

Não devem ser utilizados calços de aço, cujo cobrimento depois de lançado o concreto, tenha 

espessura menor que o especificado em projeto. 

O posicionamento das armaduras negativas deve ser objeto de cuidados especiais em relação à 

posição vertical. Para tanto, devem ser utilizados suportes rígidos e suficientemente espaçados 

para garantir seu posicionamento. 

Deve ser dada atenção à armadura e ao cobrimento onde existam orifícios de pequenas 

aberturas, conforme item 7.2.5 da NBR 14931. 

Montagem das Armaduras Ativas – Concreto Protendido 
 

Cada cabo, ou montagem deve conter cordoalhas ou fios de mesma categoria, bitola e 

procedência. 

Todas as unidades de protensão, cabos, devem ser posicionadas rigorosamente conforme 

prescrito no projeto, com os seguintes índices de tolerância relativa à posição real: 
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- fugas na vertical: 10 mm; 

- fugas na horizontal: 20 mm. 

Caso ocorram interferências significativas no posicionamento das bainhas com as armaduras 

passivas da peça a ser protendida, a projetista deve ser consultada para os ajustes necessários. 

Em qualquer situação deve ser atendida a exigência pertinente à observância dos cobrimentos. 

Os espaçamentos relativos entre os cabos devem ser observados com rigor. 

As bainhas devem ser fixadas com garantia de imobilidade durante a concretagem. Devem ser 

usados tantos fixadores e espaçadores quanto forem necessários para esta finalidade específica. 

Em geral dois ou três fixadores em cada metro de bainha atendem esta necessidade. O uso de 

soldas só deve ser permitido entre armaduras construtivas, de fixação ou montagem. 

As emendas de bainhas são feitas por meio de luvas apropriadas para esta finalidade. A 

estanqueidade deve estar 100% garantida para impedir a penetração da nata do cimento durante 

a concretagem da peça estrutural, e o possível comprometimento da protensão futura. 

A estanqueidade deve ser perseguida com rigor, inclusive, nos locais onde devem ser 

implantados os bicos de injeção dos cabos com aderência posterior. 

Os cabos e dispositivos de ancoragem já posicionados nos locais definitivos devem ser 

protegidos contra intempéries e outros elementos nocivos. 

O planejamento de obra deve minimizar os intervalos de tempo entre a montagem das 

armaduras protendidas e a concretagem da peça, evitando exposição prolongada das armaduras, 

principalmente em regiões catalogadas como de agressividade atmosférica superior. 

Protensão 
 
Devem ser respeitadas todas as disposições constantes do anexo A da NBR 14931. Os serviços 

de protensão exigem mão-de-obra reconhecidamente capacitada. 

As extremidades dos fios não devem ser lubrificadas para evitar escorregamentos nas garras do 

macaco, quando da execução da protensão. 

Os equipamentos devem estar calibrados no momento da protensão, os certificados aferição 

devem ser apresentados a fiscalização. 

Todos os dispositivos necessários para a fixação dos cabos, cunhas, devem estar disponíveis e 

limpos no momento da execução da protensão. 
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No posicionamento dos macacos e eventuais dispositivos complementares devem ser 

observados os procedimentos recomendados pelo fabricante. Não se deve permitir a presença de 

terceiros atrás dos macacos durante a operação de protensão. 

As cargas de protensão e os seus limites são as especificadas no projeto. 

Devem ser feitas leituras do manômetro e dos correspondentes alongamentos atingidos a cada 

5,0 MPa para montagem das planilhas de protensão. O alongamento final, teórico, e geralmente 

fornecido, é um parâmetro comparativo regulador destas atividades. 

Cabos com traçado similar oferecem alongamentos médios proporcionais ao seu comprimento. 

Este é um parâmetro comparativo útil para regular estas atividades. 

O operador deve estar alerta para perceber quando o indicador manométrico indica o alcance da 

carga limite, indicada em projeto, sem o correspondente alongamento normal. 

Esta situação indica a presença de cabos presos; os indicadores de carga aplicada e o 

alongamento obtido fornecem subsídios para a determinação teórica da posição provável do 

ponto-preso. 

Se esta situação ocorrer, a fiscalização deve ser informada para que sejam executadas as 

análises específicas da projetista para a qualificação da protensão. 

Para eventuais avaliações da variação carga x alongamento, o módulo de deformação 

longitudinal do aço das cordoalhas deve ser tomado como Eo = 195 GPa. Este valor, entretanto, 

deve ser substituído pelo valor fornecido pelo fabricante ou quando atestado por ensaios de 

laboratório. 

Injeção dos Cabos  

 

Devem ser liberados para injeção cabos que atendam a: 

- aferição de desvios absolutos da relação Fp x Along ≤ 5%; 

- cabos liberados por instâncias superiores: fiscalização ou projetista. 

Os cabos cravados e liberados devem ser injetados no prazo máximo de uma semana. 

Imediatamente antes da injeção o cabo deve ser lavado através da injeção, sob pressão, de água 

potável. 

A injeção é constituída por calda de cimento Portland, cuja composição deve ser aprovada 

previamente pela fiscalização e atender aos seguintes indicadores médios: 

a) indicadores: 

- resistência a compressão: cilindros 5 m x 10 cm: Fck ≥ 25 MPa, aos 28 dias de cura; 

- fluidez: medida no cone Marsh; 
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- exsudação: regulamentação pela NBR 7683(7); 

- retração, ASTM C 157: limitada a 2,80 mm/m aos 28 dias; 

- expansão: medida em dispositivos graduados: no máximo 7% após 3 horas da mistura; 

- tempo máximo para término de pega: 24 horas; 

- fator água/cimento máximo: 0,42 medido em kg; 

- aditivos: vetados caso não sejam isentos de cloretos; 

- aditivos aceitos, sob critério da fiscalização: fluidificantes, anti-segregadores ou expansores. 

Mas a composição da mistura deve ser aprovada pela fiscalização; 

- cimentos de alto-forno AF: são vetados para a composição da calda. 

CONTROLE 

O controle dos procedimentos descritos nesta especificação deve ser feito durante sua execução 

e implica na aceitação dos seguintes condicionantes: 

- comprovação da qualidade dos aços, através de ensaios dos lotes formados e ensaiados 

conforme NBR 7480; NBR 7481; NBR 7482; NBR 7483; 

- comprovação da exatidão do posicionamento das armaduras; 

- condições adequadas das emendas; 

- posicionamento e estanqueidade das bainhas nos casos de protensão posterior; 

- posicionamento e estanqueidade das luvas nos casos de protensão aderente; 

- boletins consistentes relativos às atividades de protensão. 

ACEITAÇÃO 

 

Materiais 

O aço é aceito desde que as exigências das: NBR 7480, NBR 7481, NBR 7482, NBR7483, 

conforme o caso, sejam atendidas e devidamente atestadas por certificados dos ensaios 

realizados para cada lote amostrado. 

Montagem da Armadura 

A montagem das armaduras é aceita desde que todos os itens de controle tenham sido 

observados e atendidos. 

A concretagem da peça só pode ser liberada em função desta constatação. 

CONTROLE AMBIENTAL 

Os procedimentos de controle ambiental referem-se à proteção de corpos d’água, da vegetação 

lindeira e à segurança viária. A seguir são apresentados os cuidados e providências para 

proteção do meio ambiente a serem observados no decorrer da execução das armaduras. 

a) o material descartado deve ser removido para locais apropriados, definido pela fiscalização, 

de forma a preservar as condições ambientais, e não ser conduzido a cursos d’água; 
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b) evitar que o concreto aplicado extravase em direção aos corpos d’água; 

c) é proibido o lançamento da água de lavagem das betoneiras na drenagem superficial e em 

corpos d’águas. A lavagem só deve ser executada nos locais pré-definidos e aprovados pela 

fiscalização; 

d) é obrigatório o uso de EPI, equipamentos de proteção individual, pelos funcionários. 

 

 Medição 

O aço CA é medido por quilograma (kg), e o peso a ser considerado deve ser o constante no 

projeto, na falta deste deve ser determinado pelo comprimento teórico, diâmetro nominal e peso 

por metro de acordo com a NBR 7480. 

O aço CP deve ser medido e pago por quilograma (kg) determinado pelos comprimentos de 

projeto, diâmetros nominais dos fios, cordoalhas, barras e peso por metro de acordo com a NBR 

7482 e NBR 7483. 

Os serviços recebidos e medidos da forma descrita são pagos conforme os respectivos preços 

unitários contratuais. 

No preço unitário do aço para concreto armado estão inclusos: o fornecimento, carga, 

transporte, descarga, corte, dobramento, colocação nas formas, perdas, desbitolamento, 

gabaritos, arame recozido, bem como mão de obra com encargos sociais, BDI, materiais e 

equipamentos necessários a completa execução dos serviços. 

No preço unitário do aço para concreto protendido estão inclusos: o fornecimento, carga, 

transporte, descarga, mão de obra com encargos sociais necessários, BDI, equipamentos 

necessários às operações de preparação dos cabos, embainhamento, colocação nas formas, 

posicionamento, fixação e posterior injeção com calda de cimento após protensão, bem como a 

operação de protensão, corte e acabamento. 

 

Item 3.5.1: APARELHO DE NEOPRENE FRETADO 

 

Os aparelhos de apoio de elastômero, mais conhecidos como aparelhos de apoio de neoprene, 

são constituídos de um bloco de elastômero vulcanizado, que pode ser reforçado por uma ou 

mais chapas de aço, aparelho fretado, ou não, aparelho de apoio de elastômero simples, 

conforme definido em projeto. 

Os aparelhos de apoio de neoprene fretado são constituídos de chapas finas de aço, 

quimicamente aderidas ao elastômero durante a vulcanização e são regulamentados pela NBR 

9783, com as seguintes características: 

a) composição: 

- policloroprene > 60%; 

- negro de fumo < 25%; 

- aditivos < 15% . 

b) tolerâncias geométricas: 

- dimensões em planta: (a,b) = a = a ± 5 mm, b = b ± 5mm; 

- camadas do elastômero: h = h*(1 ± 15%); 
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- paralelismo da fretagem, em qualquer ponto: h = h ± 1 mm; 

- cobrimento, em qualquer ponto: 2 mm < cobrimento < 4 mm; 

- módulo de deformação: 1,0 ± 0,20 MPa. 

c) grandezas físicas: 

- dureza Shore A: 60o ± 5o, na escala Shore “A” - ASTM D 2240, DIN 53505, NBR 7318; 

- ruptura mínima: 15 MPa; 

- alongamento de ruptura: 350%. 

d) variações aceitáveis para envelhecimento acelerado em estufa: 

- para dureza: ± 5o, na escala Shore “A”; 

- para ruptura: -15%; 

- para alongamento: 40%. 

e) envelhecimento acelerado em ozônio: 

- não deve apresentar trincas ou fendas na observação com lupa que permita 

aumento da ordem de 7 vezes. 

- deformação permanente: 25%; 

- limite de escoamento do aço: > 20 kgf/mm2; 

- limite de ruptura do aço: > 30 kgf/mm2; 

- alongamento de ruptura do aço: > 25%. 

EXECUÇÃO 

O tipo e o posicionamento dos aparelhos de apoio, bem como sua locação em planta, espessura 

dos berços, tipo de material dos berços, concreto convencional, concretoepoxídico, grout devem 

atender às especificações de projeto. 

O paralelismo dos substratos de apoio superior e inferior deve ser verificado e assegurado. A 

interface de contato dos aparelhos de apoio com a estrutura deve ser mantida limpa. 

Nos casos de estrutura moldada in loco, os aparelhos de apoio devem ser convenientemente 

protegidos, evitando a possibilidade de bloqueios prematuros ou a completa neutralização do 

vínculo. 

CONTROLE 

Material 

O controle exercido pela fiscalização deve se ater, preliminarmente, às qualidades físicas dos 

dispositivos industrializados, aparelhos de apoio, com respeito às normalizações às quais estão 

submetidos, os atestados de qualidade devem ser fornecidos pelo fabricante, emitido por 

laboratório idôneo. 

Inspeção do Material 
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a) considera-se lote um conjunto de aparelhos de mesma procedência, marca e características 

físicas 

b) devem ser avaliadas as condições gerais do aparelho e a inviolabilidade da embalagem; 

c) para amostragem de lote com número de aparelhos inferior a 10, é suficiente uma amostra 

escolhida ao acaso; 

d) a amostragem de lote com número de aparelhos maior ou igual a 10, mas inferior a 30 deve 

ser formada por dois exemplares escolhidos ao acaso; 

e) a amostragem de lote com número de aparelhos maior ou igual a 30, deve ser formada por 

quatro exemplares escolhidos ao acaso; 

f) a conferência das medidas em planta deve ser feita com aparelho de medição de qualidade, 

sendo vetado o uso de régua de obra; 

g) a conferência da espessura característica, para efeito de aceitação, deve ser feita com 

paquímetro e atender às limitações de tolerância indicadas; 

h) as medidas de conferência devem ser necessariamente tomadas na posição central dos 

aparelhos e nas duas bordas em cada lateral; 

i) deve ser considerada a média aritmética das medições para efeito de aceitação da 

conformidade geométrica. 

Critérios para avaliação dos lotes 

Aos resultados da inspeção e resultados laboratoriais devem ser atribuídas notas item por item. 

A nota atribuída ao aparelho é a menor nota entre as notas todos os itens; 

- ao item que atende às especificações é atribuída � nota 3; 

- ao item que apresente defeito tolerável é atribuída � nota 2; 

- ao item que apresente defeito grave é atribuída � nota 1; 

- ao item que apresente defeito crítico é atribuída � nota 0. 

Critério para atribuição de notas 

a) relativo às grandezas geométricas: 

- às medidas que atendem à tolerância � nota 3; 

- à média que atende à tolerância � nota 2; 

- pequena fuga da média � nota 1; 

- à média que supera o dobro da tolerância � nota 0; 

- paralelismo das faces comprometido � nota 0. 

b) relativo às características físicas: 

- aos ensaios que atendem às especificações � nota 3; 

- módulo de deformação fora dos limites� nota 1; 

- fendilhamento durante ensaios � nota 0; 
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- dureza fora dos limites � nota 1; 

- deformação permanente acima do limite � nota 1; 

- alongamento de ruptura abaixo do limite � nota 1; 

- recobrimento fora do especificado acima � nota 2; 

- recobrimento fora do especificado abaixo � nota 1; 

- escoamento ou ruptura dos fretes � nota 0; 

- deficiência das ligações – borracha-frete � nota 0; 

- tensão limite abaixo do mínimo – até 10% � nota 1. 

Execução 

Durante a execução deve-se: 

a) verificar se o posicionamento dos aparelhos de apoio atende às especificações de projeto, 

locação em planta, e local correto; 

b) verificar se foi mantido o paralelismo dos substratos de apoio superior e inferior; 

c) verificar se a interface de contato dos aparelhos de apoio com a estrutura foi mantida limpa; 

d) verificar se os aparelhos de apoio estão convenientemente protegidos, nos caso de estrutura 

moldada in loco. 

ACEITAÇÃO 

Os serviços são aceitos e passíveis de medição desde que sejam atendidas as exigências 

estabelecidas nesta especificação. 

Material 

A aceitação dos aparelhos de apoio de borracha fretada, na obra, é condicionada à inexistência 

de defeitos de fabricação, à exatidão geométrica do produto especificado, às e das características 

físicas do material. 

a) Critérios para aceitação e rejeição dos lotes 

- nota 3 na primeira amostragem: � aceitação. 

- nota 2 na primeira amostragem: 

se mantiver 2 ou 3 na segunda amostragem: � aceitação; 

ocorrência de nota 1 na segunda amostragem:� 3ª amostra; 

ocorrência de nota 1 na terceira amostragem:� rejeição. 

- nota 1 na primeira amostragem: 

manutenção da nota na segunda amostragem: � rejeição; 

obtenção de nota 2 na segunda amostragem: � 3ª amostra; 

ocorrência de nota 1 na terceira amostragem: � rejeição. 

- nota 0 na primeira amostragem – no máximo 2 itens: 

- nota 3 na segunda amostragem: � aceitação; 
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- nota 2 ou 1 na segunda amostragem: � 3ª amostra; - nota 3 ou 2 na terceira amostragem: � 

aceitação; 

- nota 1 ou 0 na 3ª amostragem: � rejeição; 

- nota 0 na primeira amostragem – mais que 2 itens:� rejeição. 

Execução 

Os serviços de fornecimento e instalação dos aparelhos de apoio de neoprene devem ser aceitos 

se os itens forem satisfatórios. 

CONTROLE AMBIENTAL 

Os procedimentos de controle ambiental referem-se à proteção de corpos d’água, e à segurança 

viária. A seguir são apresentados os cuidados e providências para proteção do meio ambiente a 

serem observados no decorrer da execução dos aparelhos de apoio. 

a) o material descartado devem ser removidos para locais apropriados, definido pela 

fiscalização, de forma a preservar as condições ambientais, e não ser conduzido a cursos d’água; 

b) é obrigatório o uso de EPI, equipamentos de proteção individual, pelos funcionários. 

 Medição 

O serviço é medido por decímetro cúbico (dm³), conforme as dimensões de projeto. 

O serviço recebido e medido da forma descrita é pago conforme o respectivo preço unitário 

contratual, no qual estão inclusos: fornecimento, carga e transporte do material, colocação, 

amostragem, abrangendo inclusive mão de obra com encargos sociais, BDI, e demais serviços 

necessários, inclusive equipamentos necessários à perfeita execução do serviço, bem como 

regularização através de almofadas para eventual correção de inclinação, base e topo para o 

assentamento, e apresentação de atestado de qualidade e certificado de garantia. 

 

Item 5.6: juntas/ c/ labio polim. 

As juntas são aberturas previstas nas estruturas, que tem por finalidade permitir movimentos de 

origem térmica, deformação lenta, retração, frenagem, movimentos mecânicos e outros. 

Portanto, a escolha da junta deve estar sempre condicionada à expectativa de abertura máxima e 

mínima da junta. 

Os dispositivos que constituem as juntas devem possuir: 

- compatibilidade com as variações de abertura; 

- não oferecer resistência à livre movimentação; 

- ser estanque à percolação das águas pluviais; 

- não provocar perda de uniformidade superficial do pavimento, saliências ou ressaltos; 

- oferecer suficiente resistência à ação abrasiva do tráfego e, portanto, ter vida útil compatível 

com a vida útil da obra. 

A expectativa de aberturas máximas e mínimas deve ser, necessariamente, uma referência de 

projeto. 
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Os equipamentos auxiliares necessários para a execução são inerentes ao material aplicado, e 

normalmente são indicados pelo fornecedor da junta. 

As juntas podem ser agrupadas em três categorias: mastique elástico, junta elástica prémoldada, 

perfil elastomérico. 

Categoria 1: Mastique Elástico 

É um tipo de junta geralmente utilizado como vedação em juntas de pequena mobilidade. Tem 

caráter de proteção provisória e exige posturas corretivas mais freqüentes porque tende ao 

ressecamento e ao fraturamento. 

Este tipo de junta não deve ser utilizado em obras de arte especiais como elemento principal da 

junta. 

Categoria 2: Junta Elástica Pré-Moldada 

As juntas de dilatação do tipo elástica pré-moldada são constituídas por perfis de PVC de alta 

densidade, concebidas para apresentar excelentes características de flexibilidade e durabilidade. 

São utilizadas na construção de canais de irrigação, barragens, galerias, reservatórios de água e 

em todos os tipos de obra que exijam estanqueidade. Neste tipo de junta existe a interferência 

com os ferros de armação da estrutura, portanto é necessária adequação conveniente das 

armaduras de modo a possibilitar sua instalação. 

Categoria 3: Perfil Elastomérico 

As juntas de dilatação do tipo perfil elastomérico são constituídas por perfis formados por três 

elementos principais: câmara elastomérica pré-formada, adesivo epoxídico bicomponente e 

pressurização, nucleação ou vácuo na câmara elastomérica. 

O principal objetivo a alcançar deste tipo de junta é a garantia da aderência; exige a execução de 

reforço das bordas, preparadas com concreto resinado de resistência superior,  ao longo da junta, 

para posterior colagem do perfil elastomérico contra as bordas já reforçadas. 

O reforço das bordas deve ser executado com argamassa à base de resina epóxi e cargas 

minerais; devem possuir as seguintes características: 

- resistência à compressão: 70 MPa , NBR 12041(1); 

- resistência à tração: 10 MPa, NBR 12041(1) ; 

- resistência à tração na flexão: 22 MPa, ASTM C-580(2); 

- absorção em água em %: 0,10%, ASTM C413 

O material que compõe o reforço deve ser posto de forma a preencher todos os vazios. É 

imprescindível a existência de gabaritos que garantam com precisão a abertura aonde irá se 

alojar o perfil elastomérico. 

Com relação aos elastômeros, a NBR 12624, documento complementar desta especificação, 

regulamenta sua classificação, parâmetros de referência física e ensaios. 

http://www.licitacoes.jaguariuna.sp.gov.br/


Prefeitura do Município de Jaguariúna 
Departamento de Licitações e Contratos  

Rua Alfredo Bueno, 1235 – Centro – Jaguariúna-SP – CEP 13820-000 
Fone: (19) 3867 9801 / 9825 / 9786 / 9707 / 9757 / 9792 / 9825  

www.licitacoes.jaguariuna.sp.gov.br 
 

Página 51 de 90 
 

EXECUÇÃO 

A penetração de líquidos pode causar o mau funcionamento da junta e deteriorar elementos da 

estrutura, o acúmulo de sólidos pode comprometer o comportamento estrutural da obra por 

transmitir esforços não previstos. A junta deve ser selada com materiais adequados, que 

permitam seu perfeito funcionamento e ao mesmo tempo a torne impermeável e evite o acúmulo 

de materiais sólidos no seu interior. 

A linearidade da junta deve ser observada com exatidão. 

Na execução da interface resistente, ou seja, borda de concreto resistente aos componentes 

abrasivos, deve-se observar a resistência do material. Recomenda-se a aplicação de concreto 

Fck > 30 MPa a com slump: 6 ± 1 cm. 

Se for o caso, as armaduras que interferem com o elastômero devem ser posicionadas 

adequadamente e em nenhuma situação o elastômero pode ser furado nem tampouco serem 

transpassados pelos ferros da armadura. 

No caso de elastômero colado, o adesivo tixotrópico de natureza epoxídica deve ser aplicado em 

conformidade com as recomendações do fabricante. 

Os elastômeros colados, que normalmente são celulares, devem ser pressurizados de modo que, 

com o aumento da seção transversal, comprima o elastômero contra as bordas da junta 

proporcionando aderência comprovadamente contínua. 

Os elastômeros celulares permitem nucleação posterior, que consiste na injeção de materiais 

flexíveis ou rígidos no interior das células do elastômero. Esta condição, aplicável em casos 

especiais, deve estar indicada no projeto. 

CONTROLE 

Materiais 

O fornecedor ou fabricante da juntas, seja mastique, perfil de PVC de alta densidade ou 

elastômero, é o responsável pela realização dos ensaios e testes que comprovem o cumprimento 

das premissas estabelecidas na NBR 12624. 

Todo lote de material recebido na obra deve vir acompanhados de certificados que atestem a sua 

qualidade. 

Execução 

Durante a execução deve-se verificar visualmente se: 

- as juntas atendem rigorosamente, às dimensões previstas no projeto; 

- a perfeita linearidade das juntas; 

- não existem interferências da armação da estrutura com o elastômero; 

- não existem imperfeições na colagem do perfil nas bordas da junta; 

ACEITAÇÃO 
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Os serviços são aceitos e passíveis de medição desde que sejam atendidas as exigências 

estabelecidas nesta especificação. 

Material 

O material é aceito desde que atenda a NBR 12624. 

Execução 

A execução é aceita desde que possuam as dimensões de projeto, sejam perfeitamente lineares, 

não existam interferências com armadura e imperfeições na colagem do perfil Os procedimentos 

de controle ambiental referem-se à proteção de corpos d’água e à segurança viária. A seguir são 

apresentados os cuidados e providências para proteção do meio ambiente a serem observados no 

decorrer da execução das juntas. 

a) o material descartado devem ser removidos para locais apropriados, definido pela 

fiscalização, de forma a preservar as condições ambientais, e não ser conduzido a cursos d’água; 

b) é obrigatório o uso de EPI, equipamentos de proteção individual, pelos funcionários. 

 Medição 

O serviço é medido por metro linear (m) de junta colocada, de acordo com o projeto. O serviço 

recebido e medido da forma descrita é pago conforme os respectivos preços unitários 

contratuais, nos quais estão inclusos: fornecimento de materiais, transporte e colocação da junta 

elástica, considerando-se todas as perdas do material. Também está incluso a mão de obra 

especializada com encargos sociais, ferramentas e equipamentos necessários à completa 

execução do serviço. 

Nos preços unitários de juntas com perfil elastomérico e reforço de bordas os preços 

unitários incluem o esmerilhamento ou jateamento de bordas de laje, aplicação de 

primer adesivo, execução de bordas com composto epoxídico anti-abrasivo, aplicação 

de adesivo epóxi de ambos os lábios e na junta, pressurização de junta, quando 

necessário, aplicação de verniz epóxi anti-abrasivo e todos os outros serviços 

necessários à execução. 

 

Item 5.9: pintura. 

Para a execução de qualquer tipo de pintura, devem ser observadas as seguintes diretrizes 

gerais: 

- as superfícies a serem pintadas devem cuidadosamente limpas, escovadas e raspadas, de modo 

a remover sujeiras, poeiras e outras substâncias estranhas; 

- as superfícies a pintar devem protegidas quando perfeitamente secas e lixadas; 

- cada demão de tinta somente deve ser aplicada quando a precedente estiver perfeitamente seca, 

devendo-se observar um intervalo de 24 horas entre demãos sucessivas; 

- igual cuidado deve ser tomado entre demãos de tinta e de massa plástica, observando um 

intervalo mínimo de 48 horas após cada demão de massa; 
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- devem ser adotadas precauções especiais, a fim de evitar respingos de tinta em superfícies não 

destinadas à pintura, como vidros, ferragens de esquadrias e outras. 

Recomendam-se os seguintes cuidados para proteção de superfícies e peças: 

- isolamento com tiras de papel, pano ou outros materiais; 

- separação com tapumes de madeira, chapas de fibras de madeira comprimidas ou outros 

materiais; 

- remoção de salpicos, enquanto a tinta estiver fresca, empregando-se um removedor adequado, 

sempre que necessário. 

Antes do início de qualquer trabalho de pintura, preparar uma amostra de cores com as 

dimensões mínimas de 0,5 x 1,0 m no próprio local a que se destina, para aprovação da 

fiscalização. 

Devem ser usadas as tintas já preparadas em fábricas, não sendo permitidas composições, salvo 

se especificadas pelo projeto ou pela fiscalização. As tintas aplicadas devem ser diluídas 

conforme orientação do fabricante e aplicadas na proporção recomendada. As camadas devem 

ser uniformes, sem corrimento, falhas ou marcas de pincéis. 

Os recipientes utilizados no armazenamento, mistura e aplicação das tintas devem estar limpos e 

livres de quaisquer materiais estranhos ou resíduos. Todas as tintas devem ser rigorosamente 

misturadas dentro das latas e periodicamente mexidas com uma espátula limpa, antes e durante 

a aplicação, a fim de obter uma mistura densa e uniforme e evitar a sedimentação dos pigmentos 

e componentes mais densos. 

Para pinturas internas de recintos fechados, devem ser usadas máscaras, salvo se forem 

empregados materiais não tóxicos. Além disso, deve haver ventilação forçada no recinto. Os 

trabalhos de pintura em locais desabrigados devem ser suspensos em tempos de chuva ou de 

excessiva umidade. 

Todos os materiais devem ser recebidos em seus recipientes originais, contendo as indicações 

do fabricante, identificação da tinta, numeração da fórmula e com seus rótulos intactos. 

A área para o armazenamento deve ser ventilada e vedada para garantir um bom desempenho 

dos materiais, bem como prevenir incêndios ou explosões provocadas por armazenagem 

inadequada. Esta área deve ser mantida limpa, sem resíduos sólidos, que devem ser removidos 

ao término de cada dia de trabalho. 

De modo geral, os materiais básicos utilizados nos serviços de pintura são: 

- corantes, naturais ou superficiais; 

- dissolventes; 

- diluentes, para dar fluidez; 

- aderentes, propriedades de aglomerantes e veículos dos corantes; 
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- cargas, para dar corpo e aumentar o peso; 

- plastificante, para dar elasticidade; 

- secante, com o objetivo de endurecer e secar a tinta. 

Preparo de Superfícies 

De acordo com a classificação das superfícies, estas devem ser convenientemente preparadas 

para o tipo de pintura a que devem ser submetidas. 

Superfícies Rebocadas 

Em todas as superfícies rebocadas, devem ser verificadas eventuais trincas ou outras 

imperfeições visíveis, aplicando-se enchimento de massa, conforme o caso, e lixando-se 

levemente as áreas que não se encontrem bem niveladas e aprumadas. As superfícies devem 

estar perfeitamente secas, sem gordura, lixadas e seladas para receber o acabamento. 

Superfície de Madeira 

As superfícies de madeira devem ser previamente lixadas e completamente limpas de quaisquer 

resíduos. Em seguida, lixar com lixa n.º 00 ou n.º 000 antes da aplicação da pintura de base. 

Após esta etapa, deve ser aplicada uma demão de primer selante, conforme especificação de 

projeto, a fim de garantir resistência à umidade e melhor aderência das tintas de acabamento. 

Superfícies de Ferro ou Aço 

Em todas as superfícies de ferro ou aço, internas ou externas, exceto as galvanizadas, devem ser 

removidas as ferrugens, rebarbas e escórias de solda, com escova, palha de aço, lixa ou outros 

meios. Devem também ser removidas graxas e óleos com ácido clorídrico diluído e removentes 

especificados. Depois de limpas e secas as superfícies tratadas, e antes que o processo de 

oxidação se reinicie, deve ser aplicada uma demão de primer anticorrosivo, conforme 

especificação de projeto. 

Superfícies Metálicas – Metal Galvanizado 

Superfícies zincadas, expostas as intempéries ou envelhecidas e sem pintura, requerem limpeza 

com solvente. No caso de solvente, deve ser utilizado ácido acético glacial diluído em água, em 

partes iguais, ou vinagre da melhor qualidade, dando uma demão farta e lavando depois de 

decorridas 24 horas. Estas superfícies, devidamente limpas, livres de contaminação e secas, 

devem receber diretamente uma demão de tinta-base. 

Alvenarias Aparentes 

De início, deve ser raspado ou escovado com uma escova de aço o excesso de argamassa, 

sujeiras ou outros materiais estranhos, depois de corrigidas pequenas imperfeições com 

enchimento. Em seguida, devem ser removidas todas as manchas de óleo, graxa e outras da 

superfície, eliminando-se qualquer tipo de contaminação que possa prejudicar a pintura 

posterior. 
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A superfície deve ser preparada com uma demão de tinta seladora, quando indicada no projeto, 

que deve facilitar a aderência das camadas de tintas posteriores. 

Pinturas 

Pintura Látex 

Nas superfícies rebocadas ou com massa corrida, após todo o preparo prévio da superfície, 

devem ser removidas todas as manchas de óleo, graxa, mofo e outras com detergente 

apropriado, amônia e água a 5%. Em seguida, a superfície deve ser levemente lixada e limpa, 

aplicando-se uma demão de impermeabilizante, a rolo ou pincel, diluído conforme indicação do 

fabricante. Após 24 horas, deve ser aplicada, com uma espátula ou desempenadeira de aço, a 

massa corrida plástica, em camadas finas e em número suficiente para o perfeito nivelamento da 

superfície. O intervalo mínimo a ser observado entre as camadas deve ser de 3 horas. Decorridas 

24 horas, a superfície deve ser lixada levemente e limpa, aplicando-se outra demão de 

impermeabilizante. Após 12 horas, devem ser aplicadas as demãos necessárias da tinta de 

acabamento, a rolo, na diluição indicada pelo fabricante. 

Na pintura de superfícies de tijolos ou concreto aparentes, gesso e cimento-amianto com tinta 

látex, devem ser observadas as recomendações das superfícies rebocadas, exceto na aplicação da 

massa corrida e da segunda demão de impermeabilizante. Nos casos específicos,  deve ser 

aplicado o primer recomendado pelos fabricantes. 

Pintura com Verniz à Base de Poliuretano 

As superfícies de concreto ou tijolos aparentes, inicialmente, devem ser preparadas em 

conformidade com os procedimentos indicados desta prática. Deve ser então aplicado, nas 

demãos necessárias, no mínimo duas, o verniz à base de poliuretano. A aplicação do verniz deve 

ser à pistola, na diluição indicada pelo fabricante. 

Para as superfícies de madeira, após o preparo da superfície, deve ser aplicada uma demão de 

verniz à base de poliuretano, na diluição indicada pelo fabricante. Após 24 horas, a superfície 

deve ser lixada com lixa fina, espanando-se o pó e aplicando-se outra demão do verniz. 

Pintura com Tinta a Óleo ou Esmalte 

Para as superfícies de reboco, sem massa corrida, após a devida preparação de superfícies, deve 

ser aplicada uma demão de impermeabilizante. Quando esta camada estiver totalmente seca, 

devem ser aplicadas duas ou mais demãos de tinta de acabamento, a pincel ou à pistola, sempre 

respeitando as recomendações do fabricante. 

Para as superfícies de reboco com massa corrida, após a devida preparação das superfícies, deve 

ser aplicada a massa corrida, em camadas finas e sucessivas, com auxílio de uma 

desempenadeira de aço para corrigir defeitos ocasionais da superfície e deixá-la bem nivelada. 
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Depois de seca, a massa corrida deve ser lixada, de modo que a superfície fique bem regular, de 

aspecto contínuo, sem rugosidades ou depressões. Devem ser utilizadas lixas comuns de 

diferentes grossuras, em função da aspereza da superfície. Deve ser aplicada, então, uma demão 

de fundo adequado para acabamento a óleo ou esmalte, e uma demão de impermeabilizante ou a 

massa corrida à base de P.V.A. Devem ser aplicadas, no mínimo, duas demãos de tinta de 

acabamento, com retoques de massa, se necessários, antes da segunda demão, respeitando-se as 

recomendações do fabricante. 

Para as superfícies de madeira, após a devida preparação das superfícies, devem ser aplicadas 

uma demão de tinta de fundo para impermeabilização e uma demão de massa corrida à base de 

óleo. Em seguida, as superfícies devem ser lixadas a seco e limpas do pó. Posteriormente, 

devem ser aplicadas duas ou mais demãos de tinta de acabamento com retoques de massa, se 

necessários, antes da segunda demão, observando-se as recomendações do fabricante. 

Para as superfícies de ferro ou aço, ferro e aço galvanizado, após a devida preparação, as 

superfícies devem ser lixadas a seco, removendo-se o pó, de modo a deixá-la totalmente limpa. 

Em seguida, devem ser aplicadas duas ou mais demãos de tinta de acabamento nas cores 

definidas pelo projeto e observando sempre as recomendações do fabricante.  

Pintura com Silicone 

Nas superfícies de concreto e alvenarias aparentes, após a devida preparação e limpeza das 

superfícies, devem ser aplicadas duas demãos de pintura à base de silicone, obedecendo às 

indicações do fabricante. A aplicação só deve ser iniciada após 2 ou 3 dias de tempo seco. 

 Medição 

O serviço é medido por metro quadrado (m²) de superfície pintada. 

O serviço recebido e medido da forma descrita é pago conforme os respectivos preços unitários 

contratuais, no qual estão inclusos: fornecimento de material, perdas e bem como mão de obra 

com encargos sociais, BDI, ferramentas e equipamentos necessários à completa execução do 

serviço e outros recursos utilizados. 

 

 

PROPRIETÁRIA                                                   AUTOR DO PROJETO 

_____________________________________        _______________________________ 

p/ Prefeitura do Município de Jaguariúna       Eng. Regis Totti Seben 

Marcio Gustavo Bernardes Reis                         CREA -  0601338843  

Prefeito 
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ANEXO II – PROJETOS EM CD-R 

Tomada de Preços nº 002/2020  

Objeto: Serviços de Obras e Instalações de Passarela sobre a Rodovia SP-095 – Parque 

Florianópolis – Jaguariúna/SP. 
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ANEXO III – PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E PLANILHA DE QUANTITATIVOS 

 

Tomada de Preços nº 002/2020 – Objeto: Serviços de Obras e Instalações de Passarela sobre a 

Rodovia SP-095 – Parque Florianópolis – Jaguariúna/SP 

 
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

 

  
 

  Orçamento de Obras Especiais  - Passarela sobre a rod. SP-095 - Pq. Florianópolis 
 

  

prazo 
   

5 meses  (prazo de 
execução) 

  
 

 Equipamento, Mão de Obra e material 
 

  

    
Os Valores Utilizados foram Retirados da TabelaTPU-DER - setembro de 2019  

 
  

ITEM base código 
DISCRIMINACAO DOS SERVIÇOS A 

EXECUTAR 
 QUANT.  UNID. 

custo com BDI 

 
UNITÁRI

O  
TOTAL 

ADMINISTRAÇÃO             

1   
  

Canteiro de Obras         

1.1     Placa de Obra     

1.1.1     Aquisição e assentamento placa de obra     

1.1.1.1 DER 
28.08.01.01.9

9 
CONFECCAO, MONTAGEM E INSTALACAO 
DE PLACA INSTITUCIONAL                         

            3,75  m2       224,92  
            
843,45  

  
  

          

1.2     Aluguel de container e sanitário     

1.2.1 CPOS 02.02.130 
Locação de container tipo escritório com 1 vaso 
sanitário, 1 lavatório e 1 ponto para chuveiro - 
área mínima de 13,80 m² 

            5,00  
unxmê

s 
      634,61  

         
3.173,05  

1.3     Locação da Obra     

1.3.1 CPOS 02.10.020 Locação de obra de edificação         318,68  m²           9,13  
         
2.909,55  

1.3.2 CPOS 02.03.120 
Tapume fixo para fechamento de áreas, com 
portão 

        468,32  m²         63,82  
       
29.888,18  

1.3.3 DER 22.01.02 
LIMP.TERRENO 
C/DEST.ARV.PERIMETRO<=78CM 

        400,00  m²           0,69  
            
276,00  

1.3.4 DER 21.03.01 
REMOCAO CERCA 
ARAME,INCL.TRANSPORTE 

          45,00  m         17,11  
            
769,95  

1.3.5 DER 21.04.02 CERCA DE ARAME FARPADO C/ 6 FIOS           45,00  m         70,88  
         
3.189,60  

1.3.6 DER 22.02.06 CARGA DE MATERIAL LIMPEZA         800,00  m³           3,00  
         
2.400,00  

1.3.7 DER 37.02.20 
COMPACTACAO ATERRO MAIOR/IGUAL 
95%PS 

     1.200,00  m³           3,94  
         
4.728,00  

      sub-total       
       
48.177,78  

INFRAESTRUTUR
A 

            

2   
  

Estacas         

2.1     Mobilização e cravação de estacas      

2.1.1 DER 26.02.05.99 
ESTACA CONCRETO PRE-MOLDADO - 70/80 
T                                           

        192,00  m       171,97  
       
33.018,24  

2.1.2 DER 26.02.06.99 TAXA MOBIL. DE EQUIP. BATE-ESTACA                                                           1,00  un    7.404,47  
         
7.404,47  

      sub-total       
       
40.422,71  

MESOESTRUTUR
A 

            

3   
  

blocos de apoio, pilares e travessas         
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3.1     concreto     

3.1.1 DER 26.09.01.99 CONCRETO FCK 10MPA                                                                          1,52  m3       472,25  
            
717,82  

3.1.2 DER 26.09.06.99 CONCRETO FCK 30MPA                                                                        62,89  m3       570,84  
       
35.900,13  

3.13 DER 26.09.09.99 
BOMBEAMENTO P/ CONC. QUALQUER 
RESIST. 

          64,41  m3         65,52  
         
4.220,14  

3.2     Formas     

3.2.1 DER 26.05.02.99 
FORMA PLANA P/CONC.PROTEND.OU 
APARENTE                                          

        278,58  m2       120,20  
       
33.485,32  

3.3     Cimbramento     

3.3.1 DER 26.04.04.99 
CIMBRAMENTO METALICO P/ PONTES E 
VIADUTO                                        

          83,26  m3         71,63  
         
5.963,91  

3.4     Aço     

3.4.1 DER 26.06.02.99 BARRA DE ACO CA-50                                                                   7.865,00  kg         10,63  
       
83.604,95  

3.5     Aparelhos de Apoio     

3.5.1 DER 26.08.01.99 
APARELHO DE APOIO NEOPRENE 
FRETADO                                              

          29,28  dm3         81,96  
         
2.399,79  

      sub-total       
     
166.292,06  

SUPERESTRUTUR
A 

            

4   
  

vigas rampa e travessia         

4.1     concreto     

4.1.1 DER 26.09.06.99 CONCRETO FCK 30MPA                                                                      106,43  m3       570,84  
       
60.754,50  

4.1.2 DER 26.09.09.99 
BOMBEAMENTO P/ CONC. QUALQUER 
RESIST. 

        106,43  m3         62,52  
         
6.654,00  

4.1.3 DER 27.11.05.99 
INJECAO DE CALDA DE CIMENTO EM 
BAINHAS                                          

     1.003,78  kg           3,07  
         
3.081,60  

4.2     Formas     

4.2.1 DER 26.05.02.99 
FORMA PLANA P/CONC.PROTEND.OU 
APARENTE                                          

        774,30  m2       120,20  
       
93.070,86  

4.3     Aço     

4.3.1 DER 26.06.02.99 BARRA DE ACO CA-50                                                                 12.397,00  kg         10,63  
     
131.780,11  

4.3.2 DER 26.06.04.99 ACO PARA CONCRETO PROTENDIDO                                                         1.094,00  kg         27,12  
       
29.669,28  

4.3.3 DER 
26.07.13.02.9

9 
APARELHO DE ANCORAGEM ATIVO DE 12 
F-5/8" (15,2MM)                               

          12,00  un    2.532,74  
       
30.392,88  

4.4     Içamento e lançamento     

4.4.1 DER 26.13.01.99 LANC.VIGA P<=50T-GUINDASTE AUTO P                                                         10,00  un    9.672,17  
       
96.721,70  

      sub-total       
     
452.124,93  

DIVERSOS             

5   
  

diversos         

5.1 DER 
26.11.03.01.9

9 
PLACA PRE MOLDADA DE CONCRETO 
PARA GUARDA CORPO PP-DE-C04/021.                  

        172,00  un       258,87  
       
44.525,64  

5.2 DER 
26.11.03.03.9

9 
LANÇAMENTO DE PLACA PRE MOLDADA 
DE CONCRETO, ATE 1000 KG.                       

        172,00  un         95,35  
       
16.400,20  

5.3 DER 
26.11.03.04.9

9 
TELAMENTO METALICO PARA PASSARELA, 
CONFORME PP-DE-M09/001.                      

          42,70  m    2.930,42  
     
125.128,93  

5.4 DER 
26.11.03.05.9

9 

GUARDA CORPO METALICO DE 
PASSARELA H=0,90M, CONFORME PP-DE-
C04/029.             

        180,43  m    1.119,06  
     
201.912,00  

5.5 DER 
26.11.03.06.9

9 
CORRIMAO METALICO D=2" PARA 
PASSARELA, CONFORME PP-DE-K00/004.                  

          85,40  m       181,78  
       
15.524,01  

5.6 DER 26.10.02.99 
JUNTA/RETRACAO C/LABIO POLIM.AB.20 
ATE 55 MM                                    

          23,40  m    1.007,55  
       
23.576,67  

5.7 DER 28.06.17 
BARREIRA RIGIDA MOLD. IN LOCO (DUPLA 
FACE)-EXTRUDADA-DES.PP-CO5/003-5564A       

        130,00  m       301,91  
       
39.248,30  
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5.8 DER 28.07.01.99 
BROCA DE CONCRETO ARMADO 
D=20,00CM                                              

          43,00  m         60,47  
         
2.600,21  

5.9 DER 28.12.02.99 
PINTURA ANTI-PICHACAO A BASE DE AGUA 
PARA CONCRETO APARENTE                     

        950,57  m2         87,93  
       
83.583,62  

5.10 DER 27.14.05 
PINTURA A BASE DE ESMALTE SINTETICO 
3 DEMAOS, SENDO UMA DEMAO FUNDO 
OXIDO FERRO           

        659,53  m2         47,44  
       
31.288,10  

  
 

  
 

  
  

  

      sub-total       
     
583.787,68  

      

total geral 
 (com 

BDI)  
  
1.290.805,16  

obs 1: Preço base DER-SP, já considerando o BDI  
  

  

  
  

  
  

  

  
  

eng. Regis Seben 
 

  

  

  
  

CREA 0601338843 
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ANEXO III – PLANILHA DE QUANTITATIVOS - CONTINUAÇÃO 

 

Tomada de Preços nº 002/2020 – Objeto: Serviços de Obras e Instalações de Passarela sobre a 

Rodovia SP-095 – Parque Florianópolis – Jaguariúna/SP 

 

 
Planilha de Quantitativos 

 

          

  1. Placa de Obra         
  

          

  
será considerado Placa de Obra com tamanho 

    

   
largura 2,5 

     

   
altura 1,5 

     

   
área 3,75 m² 

    

          

  2. Canteiro de Obras         
  

          

 
2.1 será considerado a locação de container com sanitário e escritório 

   

   
período de locação 5 meses 

    

          

  3. Locação da Obra         
  

          

 
3.1 será considerado a área de implementação das obras 

    

   
extensão das rampas 87,36 m (extensão) 

    

   
largura  2,4 m (largura) 

    

   
extensão da passarela 45,39 m (extensão) 

    

   
largura  2,4 m (largura) 

    

   
área total 318,68 m² 

    

          

 
3.2 para isolamento da obra, será considerado fechamento com tapume, com altura de 2m 

  

  
nas rampas de acesso e na execução das mesoestruturas 

   

   
extensão a ser vedada 47,68 

m (extensão da rampa acrescido de 2m de cada 
extremidade)  

   
altura da placa 2 m 

    

   
extensão a ser vedada 8,8 

m (perímetro do pilar central acrescido de 2m de cada 
extremidade)  

   
altura da placa 2 m 

    

   
área 208,32 m² 

    

          

  

será considerado uma área de 25x40m, situado na Praça Sebastião Pires na estr. JGR 369 - bairro 
Florianópolis  

  
esta área está situada a cerca de 350m de distancia do local da passarela 

   

   
extensão a ser vedada 130 m 

    

   
altura da placa 2 m 

    

   
área 260 m² 

    

   
área total 468,32 m² 

    

          

          

  4. 
Infraestrut
ura 

          
  

          

 
4.1 execução de estacas  
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estaca cota de arrasamento 

cota 
de 

fundo 
profundidade 

    

  
E1 631,427 

624,42
7 

7,00 
    

  
E2 631,427 

624,42
7 

7,00 
    

  
E3 629,800 

622,80
0 

7,00 
    

  
E4 629,800 

622,80
0 

7,00 
    

  
E5 628,550 

621,55
0 

7,00 
    

  
E6 628,550 

621,55
0 

7,00 
    

  
E7 627,800 

620,80
0 

7,00 
    

  
E8 627,800 

620,80
0 

7,00 
    

  
E9 625,950 

618,95
0 

7,00 
    

  
E10 625,950 

618,95
0 

7,00 
    

  
E11 625,950 

618,95
0 

7,00 
    

  
E12 625,950 

618,95
0 

7,00 
    

  
E13 628,350 

622,35
0 

6,00 
    

  
E14 628,350 

622,35
0 

6,00 
    

  
E15 628,350 

622,35
0 

6,00 
    

  
E16 628,350 

622,35
0 

6,00 
    

  
E17 627,950 

620,95
0 

7,00 
    

  
E18 627,950 

620,95
0 

7,00 
    

  
E19 627,950 

620,95
0 

7,00 
    

  
E20 627,950 

620,95
0 

7,00 
    

  
E21 629,250 

622,25
0 

7,00 
    

  
E22 629,250 

622,25
0 

7,00 
    

  
E23 630,000 

623,00
0 

7,00 
    

  
E24 630,000 

623,00
0 

7,00 
    

  
E25 630,900 

623,90
0 

7,00 
    

  
E26 630,900 

623,90
0 

7,00 
    

  
E27 631,427 

624,42
7 

7,00 
    

  
E28 631,427 

624,42
7 

7,00 
    

    
total 192,00 

    

          

  5. Mesoestrutura         
  

          

BLOCOS 
  

Pilar 
dimensões (m) 

V (m³) F (m²) Aço (kg) 
Lastro 
(m³) 

  

a b h 
  

P1 0,80 2,00 0,80 1,3 4,5 

V
ER

 D
ES

EN
H

O
 D

E-

SP
D

-0
6

8
0

95
-

0
6

8
.0

69
-0

0
7

-

C
0

4
/0

11
-0

1
2

-0
1

3
 

0,1 
  

P2 0,80 2,00 0,80 1,3 4,5 0,1 
  

P3 0,80 2,00 0,80 1,3 4,5 0,1 
  

P4-P5 2,00 2,60 1,00 5,2 9,2 0,3 
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P6 2,00 2,00 1,00 4,0 8,0 0,2 
  

P7-P8 2,00 2,60 1,00 5,2 9,2 0,3 
  

P9 0,80 2,00 0,80 1,3 4,5 0,1 
  

P10 0,80 2,00 0,80 1,3 4,5 0,1 
  

P11 0,80 2,00 0,80 1,3 4,5 0,1 
  

Alas -
E1-E2 

0,25 5,16 1,80 2,3 18,6 0,0 
  

Cortina
s -E1-

E2 
0,25 9,30 1,10 2,6 20,5 0,0 

  

E1 1,00 3,15 0,80 2,5 6,6 0,2 
  

E2 1,00 3,15 0,80 2,5 6,6 0,2 
  

   
Total 32,00 105,60 2572,00 1,52 

  

          

PILARES 
  

Pilar 
dimensões (m) 

V (m³) F (m²) Aço (kg) Cimbre (m³)   

a b h 
  

P1 0,6 0,8 1,652 0,8 4,6 

V
ER

 D
ES

EN
H

O
 D

E-
SP

D
-0

6
80

95
-0

6
8.

0
69

-0
0

7
-

C
0

4
/0

14
 

2,2 
  

P2 0,6 0,8 3,701 1,8 10,4 4,9 
  

P3 0,6 0,8 5,251 2,5 14,7 6,9 
  

P4 0,6 0,8 7,700 3,7 21,6 10,2 
  

P5 0,6 1,0 7,550 4,5 24,2 13,6 
  

P6 0,6 1,0 5,950 3,6 19,0 19,3 
  

P7 0,6 1,0 5,550 3,3 17,8 10,0 
  

P8 0,6 0,8 5,700 2,7 16,0 7,5 
  

P9 0,6 0,8 3,801 1,8 10,6 5,0 
  

P10 0,6 0,8 2,251 1,1 6,3 3,0 
  

P11 0,6 0,8 0,552 0,3 1,5 0,7 
  

   
Total 26,12 146,66 4200,00 83,26 

  

          

TRAVESSAS 
  

Pilar AFrontal (m²) 
Largura 

(m) 
Perímetro forma (m) Qtde V (m³) F (m²) Aço (kg)   

  

P1 0,640 0,6 1,32 1 0,4 2,1 

V
ER

 D
ES

EN
H

O
 D

E-
SP

D
-0

6
80

95
-0

6
8

.0
69

-0
0

7
-C

0
4/

01
5

   

P2 0,640 0,6 1,32 1 0,4 2,1 
  

P3 0,640 0,6 1,32 1 0,4 2,1 
  

P4 0,640 0,6 1,32 1 0,4 2,1 
  

P5 0,853 0,6 1,56 1 0,5 2,6 
  

P6 0,853 1,2 1,56 1 1,0 3,6 
  

P7 0,853 0,6 1,56 1 0,5 2,6 
  

P8 0,640 0,6 1,32 1 0,4 2,7 
  

P9 0,640 0,6 1,32 1 0,4 2,1 
  

P10 0,640 0,6 1,32 1 0,4 2,1 
  

P11 0,640 0,6 1,32 1 0,4 2,1 
  

Mur. 
P5-P7 

0,175 0,6 1,40 2 0,2 2,4 
  

Mur. 
P6 

0,175 1,2 1,40 1 0,2 2,0 
  

   
  Total 4,77 26,32 1093,00 

  

          

Ap. neoprene tipo 1 Ap. neoprene tipo 2 
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Dim.(c
m) 

quant. V (dm³) Dim.(cm) quant. V (dm³) 
    

15*15*
3 

32 21,60 16*20*3 8 7,68 
    

          

  6. Mesoestrutura         
  

          

VIGAS RAMPA E TRAVESSIA 
  

Pilar 
área 
(m2) 

perím. 
(m) 

compr. 
(m) 

Qtde V (m³) F (m²) Aço (kg)   

  

VR1 0,66 4,30 9,540 2 12,55 82,0 

V
ER

 D
ES

EN
H

O
 D

E-
SP

D
-0

6
80

95
-0

6
8

.0
6

9
-0

0
7

-C
0

4
/0

1
0

-0
1

6
-0

1
7

   

VR2 0,66 4,30 10,203 4 26,85 175,4 
  

VR3 0,66 4,30 12,818 1 8,43 55,1 
  

VR4 0,66 4,30 12,818 1 8,43 55,1 
  

Transv. 
Rampa

s 
2,28 4,18 0,300 16 10,95 93,1 

  

Mureta
s VR1 

0,03 0,40 20,131 2 1,21 16,2 
  

Mureta
s VR2 

0,03 0,40 21,606 4 2,59 34,6 
  

Mureta
s VR3 

0,03 0,40 26,966 1 0,81 10,8 
  

Mureta
s VR4 

0,03 0,40 26,966 1 0,81 10,8 
  

VP 1 0,71 4,60 20,750 2 29,63 190,8 
  

Transv. 
Travess

ia 
2,40 4,58 0,300 4 2,88 24,7 

  

Mureta
s VP1 

0,02 0,30 42,700 2 1,28 25,7 
  

    
Total 106,43 774,30 12397 

  

          

PROTENSÃO 
   

Trecho Bainha  65mm(m) Anc. 75,2mm(un.) Aço CP190-RB (kg) 
   

VP 1 126,74 12,00 1094,00 
   

  Injeção calda cim (Kg)         
   

  1003,78         
   

          

Vigas pré-moldadas Placas pré-moldadas Guarda-corpo met. Tela fechamento   

Trecho Quant.(un.) Trecho Quant.(un.) Trecho Compr(m) Trecho extensão(m) Área (m2)   

todo 10 travessia 172 rampas 180,43 travessia 42,70 167,38   

Corrimão met.         Junta Elastomérica 3,0 cm 
 

Trecho Compr(m) 
   

  largura (quant.) total (m) 
 

travess
ia 

85,40 
   

  2,6 9 23,40 
 

          

  7. diversos           
  

 
Barreira sólida de proteção, confrome padrão DER-SP 

    

 
será considerado a execução de barreira de proteção, numa extensão conforme projeto. 

   

 
extensão: 50 

       

  
15 

       

  
15 

       

  
50 

       

 
  130 m 

      

 
execução de broca manual, de 20cm, 1 metro de profundidade para fixação da Barreira 

  

 
será considerado 1 broca a cada 3m de extensão de barreira 
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extensão: 130 m 

      

 
distancia 3 m (entre brocas) 

     

 
quantidade 43   

      

          

 
PINTURA ANTI-PICHACAO A BASE DE AGUA PARA CONCRETO APARENTE                     

  

 
será considerado pintura em toda a estrutura aparente, conforme área de formas das peças e também 

  

 
as áreas das placas pré-moldadas 

      

 
área: 733,85 m² 

(forma
s)      

 
placas: 172,00 und placas 

     

 
área unitária: 1,26 

 
placas 

     

 

área das 
placas: 

216,72 m² placas 
     

 
área total 950,57 m² total 

     

          

 
PINTURA A BASE DE ESMALTE SINTETICO 3 DEMAOS, SENDO UMA DEMAO FUNDO OXIDO FERRO           

  

 
será considerado pintura em todas as peças metálicas, incluindo as telas 

   

 
área: 334,76 m² (telas) 

      

 
área: 324,77 

m² (guarda corpo e 
corrimãos)       

 
área total 659,53 m² total 
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ANEXO IV – CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRO 

 

Tomada de Preços nº 002/2020 – Objeto: Serviços de Obras e Instalações de Passarela sobre a 

Rodovia SP-095 – Parque Florianópolis – Jaguariúna/SP 

 

  Orçamento de Obras Especiais  - Passarela sobre a rod. SP-095 - Pq. Florianópolis 

 Equipamento, Mão de Obra e material 

  
               

  
  

                 
  

ITEM  DISCRIMINAÇÃO   CUSTO  

 PERÍODO  

1ª mes 2ª mes 3ª mes 4ª mes 5ª mes 6ª mes 

  
 

  
 

                                        

re
c
e
b

im
e
n

to
 d

a
 o

b
ra

 

1 ADMINISTRAÇÃO 48.177,78 9.635,56 9.635,56 9.635,56 9.635,56 9.635,54 

                                              

2 INFRAESTRUTURA 40.422,71 40.422,71 

0                     
 

        

                                    
 

        

3 MESOESTRUTURA 166.292,06 55.430,69 55.430,69 55.430,68 

      
 

        

                                              

4 SUPERESTRUTURA 452.124,93 

        

113.031,23 113.031,23 113.031,23 113.031,24 

    
 

                                        

5 DIVERSOS 583.787,68 

        

145.946,92 145.946,92 145.946,92 145.946,92 

    
 

  
   

                                

TOTAL  1.290.805,16 105.488,96 324.044,40 324.044,39 268.613,71 268.613,70   

  
                          

  

  
                          

  

  
                          

  

  eng. Regis Seben 

                        
  

  CREA 0601338843                                                   
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ANEXO V – MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS (PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

E CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO) 
 

Tomada de Preços nº 002/2020 – Objeto: Serviços de Obras e Instalações de Passarela sobre a 

Rodovia SP-095 – Parque Florianópolis – Jaguariúna/SP 
 

  
 

  Orçamento de Obras Especiais  - Passarela sobre a rod. SP-095 - Pq. Florianópolis 
 

  

prazo 
   

5 meses  (prazo de 
execução) 

  
 

 Equipamento, Mão de Obra e material 
 

  

    
Os Valores Utilizados foram Retirados da TabelaTPU-DER - setembro de 2019  

 
  

ITEM base código 
DISCRIMINACAO DOS SERVIÇOS A 

EXECUTAR 
 QUANT.  UNID. 

custo com BDI 

 
UNITÁRIO  

TOTA
L 

ADMINISTRAÇÃO             

1   
  

Canteiro de Obras         

1.1     Placa de Obra     

1.1.1     Aquisição e assentamento placa de obra     

1.1.1.1 DER 
28.08.01.01.9

9 
CONFECCAO, MONTAGEM E INSTALACAO DE 
PLACA INSTITUCIONAL                         

            3,75  m2   

  
  

        

1.2     Aluguel de container e sanitário   

1.2.1 CPOS 02.02.130 
Locação de container tipo escritório com 1 vaso 
sanitário, 1 lavatório e 1 ponto para chuveiro - 
área mínima de 13,80 m² 

            5,00  
unxmê

s 
  

1.3     Locação da Obra   

1.3.1 CPOS 02.10.020 Locação de obra de edificação         318,68  m²   

1.3.2 CPOS 02.03.120 
Tapume fixo para fechamento de áreas, com 
portão 

        468,32  m²   

1.3.3 DER 22.01.02 
LIMP.TERRENO 
C/DEST.ARV.PERIMETRO<=78CM 

        400,00  m²   

1.3.4 DER 21.03.01 REMOCAO CERCA ARAME,INCL.TRANSPORTE           45,00  m   

1.3.5 DER 21.04.02 CERCA DE ARAME FARPADO C/ 6 FIOS           45,00  m   

1.3.6 DER 22.02.06 CARGA DE MATERIAL LIMPEZA         800,00  m³   

1.3.7 DER 37.02.20 
COMPACTACAO ATERRO MAIOR/IGUAL 
95%PS 

     1.200,00  m³   

      sub-total               

INFRAESTRUTURA             

2   
  

Estacas         

2.1     Mobilização e cravação de estacas      

2.1.1 DER 26.02.05.99 ESTACA CONCRETO PRE-MOLDADO - 70/80 T                                                   192,00  m   

2.1.2 DER 26.02.06.99 TAXA MOBIL. DE EQUIP. BATE-ESTACA                                                           1,00  un   

      sub-total        

MESOESTRUTURA             

3   
  

blocos de apoio, pilares e travessas         
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3.1     concreto     

3.1.1 DER 26.09.01.99 CONCRETO FCK 10MPA                                                                          1,52  m3   

3.1.2 DER 26.09.06.99 CONCRETO FCK 30MPA                                                                        62,89  m3   

3.13 DER 26.09.09.99 
BOMBEAMENTO P/ CONC. QUALQUER 
RESIST. 

          64,41  m3   

3.2     Formas     

3.2.1 DER 26.05.02.99 
FORMA PLANA P/CONC.PROTEND.OU 
APARENTE                                          

        278,58  m2   

3.3     Cimbramento   

3.3.1 DER 26.04.04.99 
CIMBRAMENTO METALICO P/ PONTES E 
VIADUTO                                        

          83,26  m3   

3.4     Aço   

3.4.1 DER 26.06.02.99 BARRA DE ACO CA-50                                                                   7.865,00  kg   

3.5     Aparelhos de Apoio   

3.5.1 DER 26.08.01.99 APARELHO DE APOIO NEOPRENE FRETADO                                                        29,28  dm3   

      sub-total             

SUPERESTRUTUR
A 

            

4   
  

vigas rampa e travessia         

4.1     concreto     

4.1.1 DER 26.09.06.99 CONCRETO FCK 30MPA                                                                      106,43  m3   

4.1.2 DER 26.09.09.99 
BOMBEAMENTO P/ CONC. QUALQUER 
RESIST. 

        106,43  m3   

4.1.3 DER 27.11.05.99 
INJECAO DE CALDA DE CIMENTO EM 
BAINHAS                                          

     1.003,78  kg   

4.2     Formas     

4.2.1 DER 26.05.02.99 
FORMA PLANA P/CONC.PROTEND.OU 
APARENTE                                          

        774,30  m2   

4.3     Aço     

4.3.1 DER 26.06.02.99 BARRA DE ACO CA-50                                                                 12.397,00  kg   

4.3.2 DER 26.06.04.99 ACO PARA CONCRETO PROTENDIDO                                                         1.094,00  kg   

4.3.3 DER 
26.07.13.02.9

9 
APARELHO DE ANCORAGEM ATIVO DE 12 F-
5/8" (15,2MM)                               

          12,00  un   

4.4     Içamento e lançamento     

4.4.1 DER 26.13.01.99 LANC.VIGA P<=50T-GUINDASTE AUTO P                                                         10,00  un   

      sub-total             

DIVERSOS             

5   
  

diversos         

5.1 DER 
26.11.03.01.9

9 
PLACA PRE MOLDADA DE CONCRETO PARA 
GUARDA CORPO PP-DE-C04/021.                  

        172,00  un   

5.2 DER 
26.11.03.03.9

9 
LANÇAMENTO DE PLACA PRE MOLDADA DE 
CONCRETO, ATE 1000 KG.                       

        172,00  un   

5.3 DER 
26.11.03.04.9

9 
TELAMENTO METALICO PARA PASSARELA, 
CONFORME PP-DE-M09/001.                      

          42,70  m   

5.4 DER 
26.11.03.05.9

9 
GUARDA CORPO METALICO DE PASSARELA 
H=0,90M, CONFORME PP-DE-C04/029.             

        180,43  m   

5.5 DER 
26.11.03.06.9

9 
CORRIMAO METALICO D=2" PARA 
PASSARELA, CONFORME PP-DE-K00/004.                  

          85,40  m   

5.6 DER 26.10.02.99 
JUNTA/RETRACAO C/LABIO POLIM.AB.20 ATE 
55 MM                                    

          23,40  m   

5.7 DER 28.06.17 
BARREIRA RIGIDA MOLD. IN LOCO (DUPLA 
FACE)-EXTRUDADA-DES.PP-CO5/003-5564A       

        130,00  m   

5.8 DER 28.07.01.99 BROCA DE CONCRETO ARMADO D=20,00CM                                                        43,00  m   
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5.9 DER 28.12.02.99 
PINTURA ANTI-PICHACAO A BASE DE AGUA 
PARA CONCRETO APARENTE                     

        950,57  m2   

5.10 DER 27.14.05 
PINTURA A BASE DE ESMALTE SINTETICO 3 
DEMAOS, SENDO UMA DEMAO FUNDO OXIDO 
FERRO           

        659,53  m2   

  
 

  
 

  
  

  

        sub-total        

      
total geral  (com BDI)     

obs 1: Preço base DER-SP, já considerando o BDI  
  

  

  
  

  
  

  

  
  

eng. Regis Seben 
 

  

  
  

  
CREA 0601338843 

 
  

  

 

Responsável Técnico: _______________________   CREA/CAU ______________________________  

 

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias. 

 

 

Atenção: 1) Os valores unitários e totais não poderão exceder aqueles constantes nos Anexos III e 

IV (Cláusula 9.b) 

 

2) Além do meio físico, solicita-se que a proposta seja apresentada em meio magnético/eletrônico, 

necessariamente em CD/DVD ou pen drive, sendo as planilhas gravadas para “leitura”, em formato 

EXCEL.  

 

 

Data e assinatura do responsável 

 

Dados do responsável pela assinatura do contrato (devidamente comprovado pela 

documentação apresentada no envelope HABILITAÇÃO: 

Procuração com poderes específicos ou Contrato Social). 

Nome:       

Estado Civil:    

Profissão:    

RG:                                   

CPF:                                                             

Endereço completo:       

E-mail Comercial:        

E-mail Pessoal:  
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ANEXO V – MODELO DE PROPOSTA DE PREÇO (CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO – 

Físico-Financeiro) – CONTINUAÇÃO   

Tomada de Preços nº 002/2020 – Objeto: Serviços de Obras e Instalações de Passarela sobre a 

Rodovia SP-095 – Parque Florianópolis – Jaguariúna/SP 

 

  Orçamento de Obras Especiais  - Passarela sobre a rod. SP-095 - Pq. Florianópolis 

 Equipamento, Mão de Obra e material 

ITEM  DISCRIMINAÇÃO   CUSTO  

 PERÍODO  

1ª mes 2ª mes 3ª mes 4ª mes 5ª mes 6ª mes 

  
 

  
 

                                        

re
c
e
b

im
e
n

to
 d

a
 o

b
ra

 1 ADMINISTRAÇÃO       

                           

2 INFRAESTRUTURA                   

                           

3 MESOESTRUTURA             

                           

4 SUPERESTRUTURA            

                                             

5 DIVERSOS              

TOTAL          

  
                          

  

  eng. Regis Seben 

                        
  

  CREA 0601338843                                                   

 
 

Responsável Técnico: _____________________               CREA/CAU __________________________  

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias. 

 
Atenção: 1) Os valores unitários e totais não poderão exceder aqueles constantes nos Anexos III e IV (Cláusula 9.b) 

2) Além do meio físico, solicita-se que a proposta seja apresentada em meio magnético/eletrônico, necessariamente em 

CD/DVD ou pen drive, sendo as planilhas gravadas para “leitura”, em formato EXCEL. 

 

Data e assinatura do responsável 

Dados do responsável pela assinatura do contrato (devidamente comprovado pela documentação 

apresentada no envelope HABILITAÇÃO:  

Procuração com poderes específicos ou Contrato Social 

Nome:       

Estado Civil:    

Profissão:   

RG:                                  

CPF:                                                              

Endereço completo:      

E-mail Comercial:       

E-mail Pessoal:  
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ANEXO VI 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE 

PEQUENO PORTE 

 

 

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato 

convocatório, que a empresa _____________________ (denominação da pessoa 

jurídica), CNPJ nº _______________________________ é microempresa ou empresa 

de pequeno porte, nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar nº 

123/2006, alterada pela Lei Complementar nº 147/2014 e pela Lei Complementar nº 

155/2016. 

 

_________________, _____, de ________de 2020. 

 

 

________________________________________ 

Assinatura do representante legal 

Nome: __________________________ 

RG nº: ________________________ 
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ANEXO VII 

 

MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO 

 

 

À  

Prefeitura do Município de Jaguariúna 

 

Prezados Senhores, 

 

A empresa ____________________________________, com sede na 

______________________________, na cidade de ___________________, Estado de 

______________, CNPJ nº ____________________, Inscrição Estadual nº 

___________________, credencia o(a) senhor(a) 

_______________________________, inscrito(a) no CPF/MF nº 

__________________, RG nº ___________________, para representá-la na Tomada 

de Preços nº 002/2020, referente ao Procedimento Licitatório nº 177/2020, perante a 

Comissão Permanente de Licitações, podendo praticar todos os atos inerentes ao 

certame, com plenos poderes específicos para apresentar impugnações, interpor recursos 

e manifestar-se quanto à desistência dos mesmos, prestar esclarecimentos, receber 

avisos e notificações, e assinar atas.  

 

  Atenciosamente, 

 

____________, ___ de _____________ de 2020. 

 

 

 

 

___________________________ 

(Nome da licitante) 

(Nome do representante da licitante) 

(CPF/MF e RG do representante da licitante) 
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ANEXO VIII 

MODELO DE DECLARAÇÃO – ARTIGO 7º, inc. XXXIII da CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL. 

 
Tomada de Preços nº 002/2020 – Objeto: Serviços de Obras e Instalações de Passarela sobre a 

Rodovia SP-095 – Parque Florianópolis – Jaguariúna/SP 
 

___________________________________, inscrito no CNPJ/MF nº 

____________________, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr. (a) 

______________________, portador (a) da Carteira de Identidade nº ____________ e 

do CPF nº ________________________, DECLARA, para fins do disposto no inciso 

V, do art. 27, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n. 9.854, de 

27 de outubro de 1999, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho 

noturno, perigoso ou insalubre, e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos. 

Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz. 

 

(Observação: em caso afirmativo assinalar a ressalva acima) 

  

    

___________________________________ 

(data) 

 

 

 

_____________________________________________ 

(representante legal) 
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ANEXO IX 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO E FATO SUPERVENIENTE 

 

 
Tomada de Preços nº 002/2020 – Objeto: Serviços de Obras e Instalações de Passarela sobre a 

Rodovia SP-095 – Parque Florianópolis – Jaguariúna/SP. 

 

A signatária, para fins de participação no certame acima, declara sob as penas da Lei, 

que cumpre plenamente as exigências e requisitos de habilitação previstos no 

instrumento convocatório, inexistindo qualquer fato impeditivo de sua participação no 

certame, bem como que não existem fatos supervenientes, que venham a 

impossibilitar a sua habilitação, já que continuam satisfeitas as exigências contidas no 

art. 27, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores. 

    

E, por ser a expressão fiel da verdade, firmamos o presente. 

 

________________,__de ___________de 2020 

 

 

 

 

_______________________________________ 

Razão Social 

Representante legal/RG/CPF 
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ANEXO X 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DA LEI MUNICIPAL Nº 

2003/2010 

 

Tomada de Preços nº 002/2020 – Objeto: Serviços de Obras e Instalações de Passarela sobre a 

Rodovia SP-095 – Parque Florianópolis – Jaguariúna/SP. 
 

 

___________________________________, inscrito no CNPJ/MF nº 

____________________, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a) 

______________________, portador (a) da Carteira de Identidade nº____________ e 

do CPF nº ________________________, DECLARO, para os devidos fins que tenho 

conhecimento da Lei Municipal nº 2003, de 23 de setembro de 2010, que institui a 

obrigatoriedade do uso de madeira legalizada no Município de Jaguariúna, e me 

comprometo que quando da utilização de produtos e subprodutos de madeira de origem 

nativa da flora brasileira, os mesmos serão adquiridos de pessoa jurídica devidamente 

cadastrada no CADMADEIRA. 

 

              _____________________, aos ______ de ______________ de 2020. 

 

 

 

 

_____________________________________________ 

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL 
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ANEXO XI 

MINUTA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL QUE ENTRE SI CELEBRAM 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA E A EMPRESA 

_____________, PARA SERVIÇOS DE OBRAS E INSTALAÇÕES DE 

PASSARELA SOBRE A RODOVIA SP-095 – PARQUE FLORIANÓPOLIS – 

JAGUARIÚNA/SP 

 

Tomada de Preços nº 002/2020  

Procedimento Licitatório nº 177/2020 

Contrato nº ____/_____ 

 

A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA, pessoa jurídica de direito 

público interno, com sede na Rua Alfredo Bueno, n.º 1235, na cidade de Jaguariúna, 

Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 46.410.866/0001-71, neste ato 

representado pela Secretária Municipal de Gabinete, Maria Emília Peçanha De 

Oliveira Silva, brasileira, casada, portadora da Cédula de Identidade RG nº 22.552.439-

9 SSP/SP, e inscrita no CPF/MF sob nº 120.339.598-13, residente e domiciliada na Rua 

Custódio, nº 127, Jardim Zeni, neste município de Jaguariúna, Estado de São Paulo, nos 

moldes do Decreto Municipal nº 3.534/2017, doravante denominada simplesmente 

CONTRATANTE e a Empresa ________________________inscrita no CNPJ/MF sob 

nº ________________, com sede na ___________________, nº ______ - Bairro: 

________, CEP.: _____________, no Município ____________, Estado ________, 

representada legalmente neste ato por _______________, (Nacionalidade, Estado Civil, 

Profissão), portador da Cédula de Identidade RG nº ______________ e inscrito no 

CPF/MF sob nº __________________,  residente e domiciliado na Avenida/Rua 

_______, nº __, Bairro ________, no Município de _____________, Estado de 

_________, que também subscreve, doravante denominada simplesmente de 

CONTRATADA, têm entre si justo e contratado o seguinte: 

 

1.0 - OBJETO:  

1.1 Serviços de Obras e Instalações de Passarela sobre a Rodovia SP-095 – Parque 

Florianópolis – Jaguariúna/SP, com fornecimento de material, mão de obra e 

equipamentos necessários, conforme Memorial Descritivo, Planilhas e demais 

documentos constantes nos Anexos, partes integrantes do Edital.  

 

1.2 Todo o material, a mão de obra e equipamentos necessários são de responsabilidade 

da CONTRATADA, inclusive a promoção de readequações, sempre que detectadas 

impropriedades que possam comprometer a consecução do objeto contratado. 

 

2.0. DOCUMENTOS INTEGRANTES: 

2.1. Para todos os efeitos legais e para melhor caracterização da execução do objeto, 

bem assim para definir procedimentos e normas decorrentes das obrigações ora 

contraídas integram este Contrato, como se nele estivessem transcritos, com todos os 

seus Anexos os seguintes documentos: 

a) Edital da Tomada de Preços nº 002/2020;  

b) Procedimento Licitatório nº 177/2020; 

c) Proposta da CONTRATADA. 
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 2.2. Os documentos referidos no item anterior são considerados suficientes para, em 

complemento a este Contrato, definir a sua extensão e, desta forma, reger a execução do 

objeto contratado. 

 

3.0  PRAZO, LOCAL E CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO: 

3.1. O objeto (Serviços de Obras e Instalações de Passarela sobre a Rodovia SP-095 

– Parque Florianópolis – Jaguariúna/SP) deverá será executado em 05 (cinco) meses, 

contados da data da Ordem de Serviço, conforme Memorial Descritivo, Planilha 

Orçamentária, Cronograma de Execução e demais documentos constantes nos Anexos 

do Edital, podendo o prazo ser prorrogado nas hipóteses previstas no artigo 57, § 1º, da 

Lei 8.666/93, mediante requerimento da licitante vencedora, devidamente 

fundamentado e instruído com provas da situação ensejadora da prorrogação. 

 

3.1.1. A Ordem de Serviço será emitida pela Secretaria de Mobilidade Urbana. 

 

3.2. Este contrato terá vigência de 07 (sete) meses contados da Ordem de Serviços, 

observando-se, quanto ao recebimento provisório e definitivo do objeto, o previsto na 

cláusula 3.6. 

 

3.3. Será nomeado pela CONTRATANTE profissional devidamente habilitado para 

exercer a fiscalização da execução do objeto. 

  

3.4. Será de responsabilidade da CONTRATADA o fornecimento de EPI’s 

(Equipamentos de Proteção Individual) e EPC’s (Equipamentos de Proteção Coletiva), 

necessários à execução do objeto e em atendimento às legislações vigentes. 

 

3.5. O transporte de funcionários e maquinários ao local de execução dos serviços será 

de responsabilidade da CONTRATADA. 

 

3.6. O recebimento provisório ocorrerá quando do término da obra, observado o prazo 

previsto na cláusula 3.1 e eventual prorrogação autorizada pela Administração, sendo 

que o recebimento definitivo será atestado após 30 (trinta) dias da data do recebimento 

provisório. 

 

3.7. Caberá à CONTRATADA cumprir e garantir o pleno cumprimento do instrumento 

deste Contrato, praticando as melhores técnicas administrativas e operacionais de 

mercado. 

 

3.8. Observar as normas e regulamentos internos do CONTRATANTE, bem como 

fazer com que seus empregados os observem. 

 

3.9. Selecionar e preparar rigorosamente os empregados que irão prestar os serviços, 

tendo funções profissionais legalmente registradas em suas carteiras de trabalho. 

 

3.10. Responsabilizar-se por todo e qualquer dano que, por dolo ou culpa, os seus 

profissionais causarem às dependências, móveis, utensílios ou equipamentos do 

CONTRATANTE, ou a terceiros. 
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3.11. Responsabilizar-se por todas as providências e obrigações estabelecidas na 

legislação específica de acidentes do trabalho quando, em ocorrência da espécie, forem 

vítimas, os seus empregados ou prepostos alocados na execução dos serviços, ainda que 

verificados nas dependências do CONTRATANTE. 

 

3.12. Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas de seus funcionários, 

ficando a CONTRATANTE isenta de qualquer vínculo empregatício. 

 

3.13. Manter seus empregados devidamente uniformizados e identificados por crachás. 

 

3.14. Manter, durante toda a execução do contrato, as condições de habilitação e 

qualificação exigidas para a contratação. 

 

3.15. A CONTRATADA deverá manter profissional habilitado pelo CREA 

permanentemente na obra, durante toda a sua execução. O profissional responsável pela 

obra deverá manter a caderneta de obra devidamente preenchida e atualizada, devendo 

ser vistoriada conjuntamente com a Fiscalização da Prefeitura. 

 

3.16. A CONTRATADA deverá instalar e manter, em local visível determinado pela 

fiscalização, placa de obra, conforme modelo a ser apresentado pela 

CONTRATANTE, antes do início das obras. 

 

3.17. Quando determinado ou especificado, a CONTRATADA deverá manter abrigo 

provisório para depósito de materiais e ferramentas, alojamento, escritório, instalações 

sanitárias e as necessárias ao bem estar dos seus funcionários, atendendo sempre as 

condições de segurança para a sua utilização. 

 

3.18. A CONTRATADA é responsável pelo isolamento e sinalização das áreas de 

trabalho, de modo a garantir a segurança de pedestres e veículos no local, com 

aprovação do DER/SP. A interdição, seja total ou parcial, deverá ser submetido a 

aprovação prévia da Prefeitura e do DER/SP. A obra será executada sem 

interrupção, assim a empresa executora deverá garantir a proteção e segurança 

dos seus funcionários e também dos usuários, no que diz respeito a queda de 

materiais e qualquer outra atividade que possa causar acidentes decorrentes da 

execução da obra.  

 

3.19. Todos os serviços, equipamentos e sua aplicação ou instalação, devem obedecer 

no prescrito pelas normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e do 

DER/SP, aplicáveis, ou outras específicas para cada caso. 

 

3.20. Durante as obras, a CONTRATANTE manterá uma equipe de acompanhamento 

que será responsável por dirimir as dúvidas, porventura surgidas, bem como fornecer as 

informações e detalhes adicionais na realização dos trabalhos. 
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3.21. Antes do início dos serviços, será elaborado o cronograma, determinando os 

equipamentos necessários bem como as implicações quanto ao trânsito de veículos e 

pedestres no local da obra. 

 

3.22. DA GARANTIA 

3.22.1 O CONTRATADO deverá comprovar a prestação de garantia no valor 

correspondente a 5% (cinco por cento) do valor deste contrato, no prazo máximo de 05 

(cinco) dias úteis a contar da data da assinatura deste instrumento, exceto para os casos 

em que a prestação se dê através da modalidade caução em dinheiro ou títulos da dívida 

pública, admitidos tão somente no ato da assinatura do instrumento contratual. 

 

3.22.2. A garantia poderá ser prestada por uma das seguintes modalidades: 

a) Caução em dinheiro ou títulos da dívida pública; 

b) Seguro garantia, na forma da legislação aplicável; 

c) Fiança bancária. 

 

3.22.3. A fiança bancária deverá conter: 

a) Prazo de validade que deverá corresponder ao período de vigência do contrato; 

b) Expressa afirmação do fiador de que, como devedor solidário, fará o pagamento que 

for devido, independentemente de interpelação judicial, caso o afiançado não cumpra 

suas obrigações; 

c) Não poderá constar ressalva quanto à cobertura de multa administrativa, em 

consonância com o inciso III do artigo 80 da Lei Federal nº 8.666/93. 

 

3.22.4. Se efetuada por meio de caução em dinheiro, esta deverá ser recolhida junto às 

exigências dos bancos autorizados a receber receitas municipais, com fornecimento de 

comprovante de pagamento com autenticação digital. 

 

3.22.5. A não prestação de garantia estipulada nos itens anteriores equivale à recusa 

injustificada para a celebração do contrato, caracterizando descumprimento total da 

obrigação assumida, sujeitando o adjudicatário à multa no importe de 1% (um por 

cento) do valor estimado desta contratação. 

 

3.22.6. A garantia prestada pelo CONTRATADO será liberada ou restituída após a 

execução do contrato e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente.  

 

4.0 PREÇO: 
4.1 O preço global para a execução do objeto é de R$ ____________ 

(___________________), apresentado na proposta da CONTRATADA, devidamente 

aprovado pela CONTRATANTE. 

 

4.2 O preço acima referido é final e irreajustável, não se admitindo quaisquer acréscimos, 

estando incluídos no mesmo todas as despesas e custos, diretos e indiretos, como também 

os lucros da CONTRATADA. 

 

4.3 As despesas decorrentes destes contrato correrão por conta da seguinte dotação 

orçamentária: 02.12.01.15.452.0024.2529.4.4.90.51.00 – Ficha 231 – FINISA. 
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5.0 - CONDIÇÕES E FORMA DE PAGAMENTO: 

5.1 Mensalmente, conforme cronograma físico-financeiro, será realizada a medição e conforme 

a execução dos serviços poderá ser emitida a nota fiscal. 

 

5.1.1 O pagamento será realizado no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da atestação da 

nota fiscal e aprovação do fiscal do contrato. Os serviços deverão ser realizados conforme 

Anexo IV do Edital. 

 

5.2 Ocorrendo a aprovação e rubrica das medições, conforme mencionado na Cláusula anterior, 

a CONTRATADA emitirá Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), a qual deverá ser enviada ao seguinte 

endereço eletrônico transito@jaguariuna.sp.gov.br , com cópia para regis@jaguariuna.sp.gov.br 

,a qual será conferida e vistada pelos fiscais do contrato e enviada ao responsável pela Secretaria 

de Mobilidade Urbana, para conhecimento, atesto e rubrica. 

 

5.3 Deverá estar indicado nas Notas Fiscais Eletrônicas o número da Tomada de Preço n° 

002/2020 e o número deste Contrato.  

 

5.4 É obrigatória a indicação na NF-e, do número da Agência e da conta bancária, na qual serão 

efetivados os pagamentos. 

 

5.4.1. A conta bancária onde será efetivado o pagamento deverá estar no mesmo CNPJ da 

CONTRATADA.   
 

5.5 Os pagamentos serão efetuados após a devida aprovação das medições pelo fiscal do 

contrato, desde que os recursos financeiros tenham sido repassados ao Município. 

 

5.5.1. O pagamento da Nota Fiscal ocorrerá em até 30 (trinta) dias após seu recebimento pela 

CONTRATANTE e atestação da Secretaria de Mobilidade Urbana, desde que a medição se 

encontre em acordo ao pactuado. 

 

5.6 Nenhum pagamento será autorizado sem a efetiva constatação de sua execução na forma 

estabelecida no Edital e seus anexos. 

 

5.7. Para o efetivo pagamento da nota fiscal, a CONTRATADA deverá apresentar a relação dos 

nomes de seus funcionários envolvidos na execução do objeto e os comprovantes de 

recolhimento do INSS (Seguridade Social) e FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço), 

além do pagamento dos salários.  

 

5.8 Em hipótese alguma será efetuado pagamento antecipado ou sem as aferições realizadas pela 

CONTRATANTE. 

 

5.9 À CONTRATADA fica vedado negociar ou efetuar a cobrança ou o desconto da fatura 

emitida através de rede bancária ou com terceiros, permitindo-se tão somente cobrança em 

carteira simples, ou seja, diretamente na CONTRATANTE. 

 

5.10 No caso de estar envolvida a utilização/emprego de produtos e subprodutos florestais, 

deverá estar obrigatoriamente anexada à Fatura/Nota Fiscal da Licitante vencedora, cópia da 

Nota Fiscal da compra do produto ou subproduto de origem florestal, com documentos de 

origem florestal-DOF, expedido pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 

Naturais Renováveis – IBAMA, ou pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SMA.  
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5.11. No caso de atraso nos pagamentos que não decorra de responsabilidade da 

CONTRATADA, o valor devido será atualizado com base no IPCA-E, incidindo juros na 

forma do artigo 1º-F da Lei 9.494/97, pró rata temporis. 

 
6.0 TRANSFERÊNCIA DO CONTRATO: 

6.1 A CONTRATADA não poderá transferir o presente Contrato, no todo ou em parte, nem 

poderá subcontratar os serviços relativos ao objeto, sem o expresso consentimento da 

CONTRATANTE, dado por escrito, sob pena de rescisão de ajuste. 

 

7.0 RESPONSABILIDADE: 

7.1 A CONTRATADA é responsável direta e exclusivamente pela execução do objeto deste 

Contrato e, consequentemente, responde civil e criminalmente, por todos os danos e prejuízos 

que, na execução dele, venha direta ou indiretamente, a provocar ou causar para 

CONTRATANTE ou para terceiros. 

 

7.2 Não existirá qualquer vínculo contratual entre eventuais subcontratadas e a 

CONTRATANTE, perante as quais a única responsável pelo cumprimento deste Contrato será 

sempre a CONTRATADA. 

 

7.3 A CONTRATADA é responsável pela análise e estudo de todos os documentos fornecidos 

pela CONTRATANTE, para a execução dos serviços, não se admitindo, em nenhuma hipótese, 

a alegação de ignorância. 

 

7.4 A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda a execução do Contrato, em 

compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 

exigidas na licitação. 

 

7.5 A execução dos serviços deverá atender estritamente o descrito no Edital da Tomada de 

Preços nº 002/2020. 

 

8.0 ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO: 

8.1 O acompanhamento da execução ou a sua fiscalização pela CONTRATANTE, não exclui 

ou reduz a responsabilidade da CONTRATADA em obedecer às especificações e demais 

normas técnicas para a perfeita realização do objeto contratual. 

 

8.2. A CONTRATADA deverá permitir o livre acesso dos servidores dos órgãos ou 

entidades públicas concedentes ou contratantes, bem como dos órgãos de controle interno 

e externo, a seus documentos contábeis. 

 

9.0 DAS OBRIGAÇÕES E REPARAÇÕES: 

9.1 A responsabilidade pela qualidade da obra, material e serviços executados/fornecidos é 

da CONTRATADA, inclusive a promoção de readequações, sempre que detectadas 

impropriedades que possam comprometer a consecução do objeto contratado. 

 

9.2 Se a CONTRATADA não executar os reparos e/ou substituições, nos prazos que forem 

determinados pela CONTRATANTE, esta, se assim lhe convier, poderá mandar executá-

los às custas daquela, por outras empresas, cobrando-lhes os respectivos encargos. 

 

10.0 RECEBIMENTO DO OBJETO: 
10.1 O objeto contratual será recebido provisoriamente pelo responsável por seu 

acompanhamento e fiscalização que for designado pela CONTRATANTE, para tanto, 
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mediante Termo de Recebimento Provisório, conforme ANEXO XIV do Edital, o qual 

será assinado pelas partes. 

 

10.2 Durante o período de 30 (trinta) dias da data de expedição do termo supra, o objeto 

ficará sob observação, de molde a se verificar o cumprimento das exigências construtivas. 

10.3 Esgotado o prazo previsto na Cláusula 10.2 e uma vez comprovada a adequação do 

objeto aos termos contratuais, a obra será recebida definitivamente, por servidor ou 

comissão designada pela CONTRATANTE, mediante Termo de Recebimento 

Definitivo, conforme ANEXO XV do Edital, assinado pelas partes. 

 

11.0 PENALIDADES: 

11.1 Por descumprimento de cláusulas editalícias ou pela inexecução total ou parcial deste 

Contrato, a CONTRATADA poderá, garantida a defesa prévia no respectivo processo, 

sofrer as seguintes penalidades, de acordo com a gravidade da falta, nos termos dos arts. 86 

e 87 da lei Federal nº 8.666/93 e art. 7º da lei Federal nº 10.520/02: 

 

11.1.1. Advertência, sempre que forem constatadas irregularidades de pouca gravidade, para 

as quais tenha a CONTRATADA concorrido diretamente; 

 

11.1.2. Multa, na seguinte situação: 

 

11.1.2.1. de 1% (um por cento), por dia de atraso, até o limite de 10 (dez) dias, hipótese em 

que será considerada totalmente inadimplida a obrigação, autorizando-se a aplicação da 

cláusula penal remuneratória prevista na cláusula seguinte, em conjunto com esta, bem 

como a aquisição do objeto com terceiros às expensas da CONTRATADA. 

 

11.1.2.2. de 30% (trinta por cento) do valor do contrato, em caso de inexecução total do 

fornecimento ou de descumprimento de qualquer cláusula editalícia, hipótese em que será 

efetivada a rescisão unilateral do contrato. 

 

11.1.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com 

a Administração, pelo prazo de até 05 (cinco) anos. 

 

11.1.4. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, na 

hipótese de praticar atos fraudulentos na execução do Contrato, comportar-se de modo 

inidôneo ou cometer fraude fiscal ou apresentar documento falso. 

 

11.2. Nos casos de declaração de inidoneidade, a CONTRATADA se penalizada poderá, 

decorrido o prazo de 05 (cinco) anos da declaração, requerer a reabilitação perante a própria 

autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida se a CONTRATADA ressarcir o 

Município pelos prejuízos resultantes e desde que cessados os motivos determinantes da 

punição. 

 

11.3. As multas serão, após o regular procedimento licitatório, cobradas administrativa ou 

judicialmente, ou descontadas dos créditos da CONTRATADA. 

 

11.4. As penalidades previstas de advertência, suspensão temporária e declaração de 

inidoneidade poderão ser aplicadas juntamente com a multa prevista no subitem 11.1.2. 
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11.5. A penalidade prevista na cláusula 11.1.2.2 serve como piso de compensação e não 

impede a cobrança de indenização suplementar pelos prejuízos que vierem a ser apurados 

em decorrência da conduta da COTNRATADA. 

 

11.6. O descumprimento parcial ou total, por uma das partes, das obrigações que lhes 

correspondam, não será considerado inadimplemento contratual se tiver ocorrido por 

motivo de caso fortuito ou de força maior, devidamente justificados e comprovados. O caso 

fortuito, ou de força maior, verifica-se no fato necessário, cujo efeito não era possível 

evitar, ou impedir, nos termos do parágrafo único do artigo 393 do Código Civil. 

      

12.0 RESCISÃO: 

12.1 A inexecução total ou parcial deste Contrato, além de ocasionar a aplicação das 

penalidades anteriormente enunciadas, ensejará também a sua rescisão, desde que ocorram 

quaisquer dos motivos enumerados nos Art. 78 da Lei 8.666/93. 

 

12.2 A rescisão do Contrato poderá se dar sob qualquer das formas delineadas no Art. 79 da 

Lei 8.666/93.  

 

13.0 DISPOSIÇÕES GERAIS: 
13.1 A CONTRATADA deverá providenciar em até 02 (dois) dias contados da 

Ordem de Serviços, a devida Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou 

Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), onde deverá constar o nome e o número 

da carteira junto ao CREA / CAU do responsável técnico pela execução dos 

serviços/obras. 
 

 13.1.1. A ART deve vir assinalada como execução. 

 

13.2 A CONTRATANTE reserva-se o direito de paralisar ou suspender a qualquer tempo a 

execução dos serviços contratados, mediante o pagamento único e exclusivo daqueles já 

executados. 

 

13.3 A CONTRATANTE reserva-se, ainda, o direito de recusar todo e qualquer serviço 

que não atender às especificações, ou que seja considerado inadequado pela fiscalização. 

 

13.4 A CONTRATADA assumirá integral responsabilidade pelos danos que causar à 

CONTRATANTE ou a terceiros, por si, por seus sucessores e representantes na execução 

dos serviços contratados, isentando a CONTRATANTE de toda e qualquer reclamação que 

possa surgir em decorrência dos mesmos. 

 

13.5 A CONTRATADA será a única responsável para com seus empregados e auxiliares, 

no que concerne ao cumprimento da legislação trabalhista, previdência social, seguro de 

acidentes do trabalho ou quaisquer outros encargos previstos em lei, em especial no que diz 

respeito às normas de segurança do trabalho, previstas na Legislação Federal (Portaria n.º 

3.214 de 08/07/1978, do Ministério do Trabalho), sendo que o seu descumprimento 

poderá motivar a aplicação de multas por parte da CONTRATANTE ou rescisão 

contratual com a aplicação das sanções cabíveis. 

 

13.6 Fica expressamente vedada a subcontratação sem prévia, expressa e escrita 

autorização da CONTRATANTE. 
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13.7 A CONTRATADA é responsável direta e exclusivamente pela execução do objeto 

deste Contrato, bem como pelo fornecimento dos EPI (equipamentos de proteção 

individual) e EPC (equipamento de proteção coletivo) que se fizerem necessário para a 

execução do mesmo e, consequentemente, responde civil e criminalmente, por todos os 

danos e prejuízos que, na entrega, venha direta ou indiretamente, a provocar ou causar 

para CONTRATANTE ou para terceiros. 

 

13.8 A CONTRATADA, no caso de emprego de produtos e subprodutos florestais, 

obriga-se a adquiri-los de pessoa jurídicas cadastradas no CADMADEIRA. 

 

13.9. Aplicam-se a este Contrato as disposições da Lei n.º 8.666/93 e alterações, que 

regulamenta as licitações e contratações promovidas pela Administração Pública. 

 

14.0. TOLERÂNCIA: 

14.1 Se qualquer das partes contratantes, em benefício da outra, permitir, mesmo por 

omissões, a inobservância no todo ou em parte, de qualquer dos itens e condições deste 

Contrato e/ou de seus Anexos, tal fato não poderá liberar, desonerar ou de qualquer 

forma afetar ou prejudicar esses mesmos itens e condições, os quais permanecerão 

inalterados, como se nenhuma tolerância houvesse ocorrido. 

 
15.0. DA ANTICORRUPÇÃO 

15.1. Para a execução deste contrato, nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se 

comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer 

que seja, tanto por conta própria quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doação, 

compensação vantagens financeiras ou benefícios de qualquer espécie, seja de forma direta ou 

indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de outra forma a ele relacionada, o que deve ser 

observado, ainda, pelos gestores, fiscais, so as penas da Lei Fedreal nº 12.846/2013, 

regulamentada no Município de Jaguariúna pelo Decreto nº 3.655/2017. 

 

16.0 VIGÊNCIA: 

16.1 O prazo deste será de 07 (sete) meses contados da Ordem de Fornecimento 

conforme cláusula 3.2. deste contrato. 

  

17.0 - VALOR DO CONTRATO: 

17.1 As partes contratantes dão ao presente Contrato o valor global de R$ ________ 

(______________). 

 

18.0 -  TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO: 

17.1 Na qualidade de CONTRATANTE e CONTRATADA assinarão Termo de 

Ciência e Notificação, conforme Anexo XII do Edital, relativo, se for o caso, à 

transmissão deste Processo perante o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. 

 

18.0 – FORO: 

18.1 - Elegem as partes contratantes o Foro da Comarca de Jaguariúna, Estado de São 

Paulo, onde serão propostas as ações oriundas de direitos e obrigações deste Contrato, 

renunciando expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
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E, por assim estarem justas e contratadas, as partes, por seus representantes legais, 

assinam o presente Contrato, em 02 (duas) vias de igual teor e forma para um só e 

jurídico efeito, perante as testemunhas abaixo assinadas, a tudo presentes. 

 

Jaguariúna, __de ______ de 2020. 

 

______________________________________________ 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA 

Maria Emília Peçanha de Oliveira Silva 

Secretária Municipal de Gabinete  

 

______________________________________________ 

CONTRATADA 

 

 

Testemunhas: 

 

 

__________________________________    __________________________________ 
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ANEXO XII 

TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO 

 

TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2020 

Procedimento Licitatório nº 177/2020 

Contrato n° _____/____. 

Objeto: Serviços de Obras e Instalações de Passarela sobre a Rodovia SP-095 – Parque 

Florianópolis – Jaguariúna/SP 

Contratante: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA 

Contratada: __________________________________________________ 

 

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados: 

1. Estamos CIENTES de que: 

a) o ajuste acima referido estará sujeito a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do 

Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico; 

b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de 

interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo 

Eletrônico, conforme dados abaixo indicados, em consonância com o estabelecido na 

Resolução nº 01/2011 do TCESP; 

c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a 

ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do 

Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, 

em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, 

iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do 

Código de Processo Civil; 

d) Qualquer alteração de endereço – residencial ou eletrônico – ou telefones de contato 

deverá ser comunicada pelo interessado, peticionando no processo. 

 

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para: 

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente 

publicação; 

b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o 

direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber. 

 

Jaguariúna, _____ de __________ de 2020. 

GESTOR DO ÓRGÃO/ENTIDADE: 

Nome: Josino José da Silva  

Cargo: Secretário de Mobilidade Urbana  

RG nº 15.942.360-0  

CPF nº 041.462.068-20 

Data de nascimento: 09/02/1961  

Endereço res.: Rua Osvaldo Tonini, nº 144 - Nova Jaguariúna - Jaguariuna/SP 

Email institucional: transito@jaguariuna.sp.gov.br 

Email pessoal: josino@jaguariuna.sp.gov.br Telefone: (19) 3837-4300 / 9 9821-7733 

 

 

Assinatura:_____________________________________________________ 
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Responsáveis que assinaram o ajuste: 

 

Pela CONTRATANTE: 

 

Nome: Maria Emília Peçanha de Oliveira Silva 

Cargo: Secretária de Gabinete 

RG nº 22.552.439-9 SSP/SP 

CPF nº 120.339.598-13 

Data de Nascimento: 14/05/1966 

Endereço: Rua Custódio, nº 127, Jardim Zeni, CEP. 13.912-464, Jaguariúna – São Paulo  

E-mail institucional: secretariamariaemilianene@jaguariuna.sp.gov.br 

E-mail pessoal: mariaemilianene@gmail.com 

Telefone(s): (19) 3867-9724 

Assinatura: ___________________________________________ 

 

 

Pela CONTRATADA: 

 

Nome: _____________ 

Cargo: _____________ 

RG nº ______________ 

CPF nº _____________ 

Data de Nascimento: _____________ 

Endereço: _________________ 

E-mail institucional: ________________ 

E-mail pessoal: ___________________ 

Telefone(s): (___) __________________ 

Assinatura: ____________________________________________ 
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ANEXO XIII 

 

MODELO DE ORDEM DE SERVIÇO 

 

ORDEM DE INICIO DE SERVIÇO  

 

 

TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2020 

Procedimento Licitatório nº 177/2019 

Objeto: Serviços de Obras e Instalações de Passarela sobre a Rodovia SP-095 – Parque 

Florianópolis – Jaguariúna/SP 

 

A Prefeitura do Município de Jaguariúna, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ\MF 

sob nº 46.410.866/0001-71, autoriza a empresa ________________________, inscrita 

no CNPJ\MF sob nº _____________, a dar início a execução do objeto do Contrato nº 

_____, certame em epígrafe, neste Município. 

 

 

Jaguariúna, aos ____ de _______ de ________. 

 

 

__________________________________________________________________  

ASSINATURA E IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL LEGAL DA 

CONTRATADA  

 

 

__________________________________________________________________ 

ASSINATURA DO FISCAL 

 

__________________________________________________________________  

ASSINATURA E IDENTIFICAÇÃO DO GESTOR MUNICIPAL  

CARGO: 

 

 

 

OBS. A Ordem de Serviço será emitida pela Secretaria de Mobilidade Urbana. 
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ANEXO XIV 

 

TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO 

 

TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2020 

Procedimento Licitatório nº 177/2020 

Contrato n° _____/____. 

Objeto: Serviços de Obras e Instalações de Passarela sobre a Rodovia SP-095 – Parque 

Florianópolis – Jaguariúna/SP 
 

 

DECLARAÇÃO: 

Declaramos ter recebido os serviços executados, em caráter provisório, pelo prazo de 

30 (trinta) dias, para efeito de posterior verificação de conformidade com o 

especificado, não importando este em aceitação do que foi executado, fican-do claro que 

a CONTRATANTE rejeitará, no todo ou em parte, os serviços executados, caso se 

observe que os mesmos não se encontram de acordo com o objeto. 

 

Outrossim, aplicam-se ao presente as disposições relativas à execução, consignadas na 

Lei nº 8.666/93. 

 

 

Jaguariúna, __ de ______ de ______. 

 

 

 

__________________________________________________________________  

ASSINATURA E IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL LEGAL DA 

CONTRATADA  

 

 

__________________________________________________________________ 

ASSINATURA DO FISCAL 

 

__________________________________________________________________  

ASSINATURA E IDENTIFICAÇÃO DO GESTOR MUNICIPAL  

CARGO: 
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ANEXO XV 

 

TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO 

 
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2020 

Procedimento Licitatório nº 177/2020 

Contrato n° _____/____. 

Objeto: Serviços de Obras e Instalações de Passarela sobre a Rodovia SP-095 – Parque 

Florianópolis – Jaguariúna/SP 
 

 

DECLARAÇÃO: 

Em razão de que os serviços executados, recebidos através do TERMO DE 

RECEBIMENTO PROVISÓRIO, datado em ___/___/____, cuja descrição segue 

acima, acha-se em conformidade com o especificado na licitação supra, bem assim 

encontram-se dentro dos padrões de qualidade exigíveis, declaramos que o mesmo é 

considerado aceito DEFINITIVAMENTE. 

 

 

Jaguariúna, _____ de ________ de _____. 

 

 

 

 

__________________________________________________________________  

ASSINATURA E IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL LEGAL DA 

CONTRATADA  

 

 

__________________________________________________________________ 

ASSINATURA DO FISCAL 

 

__________________________________________________________________  

ASSINATURA E IDENTIFICAÇÃO DO GESTOR MUNICIPAL  

CARGO: 
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