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PROJETO BÁSICO 

 
 

1. OBJETO DA CONTRATAÇÃO 
 
Contratação de empresa especializada na elaboração de projetos executivos  e complementares de 

infraestrutura, contemplando: Geometria; Plani-altimétrica; Terraplenagem; Sinalização; Pavimentação; 

Drenagem; Paisagismo; Contenção das Obras de reconstrução e pavimentação do sistema viário nos 

distritos de Monte Gordo, Abrantes e Sede no Município de Camaçari/BA. 

 
 

2. EXECUÇÃO 
 

a) A Contratada deverá efetuar o registro deste Contrato no Conselho Regional de Engenharia e 
Agronomia da Bahia – CREA/BA ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo da Bahia – CAU/BA, 
correndo as despesas às suas expensas, ficando responsável por eventuais ônus que causar à 
CONTRATANTE, caso descumpra essa obrigação. 

 
b) A Contratada apresentará, dentro de até 10 (dez) dias úteis, após a data de recebimento da Ordem 

de Serviço Inicial, a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART junto ao CREA/BA ou Registro 
de Responsabilidade Técnica – RRT junto ao CAU/BA, quitada, em nome da empresa e do 
responsável técnico da empresa pelo Contrato. 

 

c) A ativação ou desativação do contrato dar-se-á mediante a emissão, pelo Secretário da 
Infraestrutura, do instrumento de Ordem de Serviço que estabelecerá expressamente a relação 
serviços autorizados e prazos para execução. 

 
d) As Ordens de Serviço Parciais serão emitidas pelo Coordenador do Contrato, instruindo a execução 

progressiva dos trabalhos e farão parte da documentação de comprovação dos serviços realizados, 
juntamente com o Boletim de Medição, a Memória de cálculo dos quantitativos. 

 
3. PRAZO DE EXECUÇÃO 
 

a) O prazo de execução do contrato será de 12 (doze) meses contados a partir da emissão da Ordem 
de Serviço, que poderá ser prorrogado, mediante termo aditivo, a critério da CONTRATANTE e 
concordância da CONTRATADA, por iguais períodos, se atendidos os interesses dos contratantes, 
até o limite máximo previsto de acordo com o art. 57, da Lei Federal 8.666/93 e nas mesmas 
condições aqui previstas. 
 

4. VALOR MÁXIMO ADMITIDO 
 

O valor máximo admitido para o contrato será de R$ 4.332.219,75 (quatro milhões, trezentos e trinta e 
dois mil, duzentos e dezenove reais e setenta e cinco centavos). 

 
5. CONDIÇÃO DE PAGAMENTO 

 

a) O pagamento devido à contratada será efetuado, pelo Município, no prazo de até 30 (trinta) dias 
úteis, referente à medição mensal  que deverá estar acompanhada  da nota fiscal/fatura, atestada, 
emitida em nome da contratante, no valor e condições estabelecidas neste edital. 

 

6. ESCOPO DAS ATIVIDADES 
 

a) Todos os serviços a serem desenvolvidos deverão atender as: 
 
 Normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) 
 Especificações deste Edital 
 Ordem de Serviço e seus Anexos 

 
b) Na ausência de normas brasileiras deverão ser usadas as normas internacionais cabíveis. 
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c) Todos os trabalhos serão gerenciados e coordenados pela equipe de gerenciamento da 
Proponente, assessorando-se tecnicamente com os técnicos da CONTRATANTE. 
 

d) Os serviços serão ordenados em função das demandas de serviços específicos desta licitação em 
atendimento às programações do Planejamento Operacional da CONTRATANTE. 
 

e) Os técnicos da CONTRATANTE, envolvidos com os trabalhos, deverão ter livre acesso aos 
trabalhos em qualquer fase de sua elaboração, sem prévio aviso. 
 

f) O prazo de entrega de cada etapa é definido em dias corridos, contados a partir da entrega de cada 
Ordem de Serviço. 
 

g) A equipe técnica para realização dos serviços de campo deverá contar com uma equipe de apoio no 
escritório central da empresa. 
 

h) Este apoio deverá dispor de técnicos com larga experiência em serviços similares para dar o 
suporte aos técnicos alocados no escritório de campo (local da execução dos serviços). 
 

 

7. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
 

7.1. Registro ou inscrição da Licitante e do responsável técnico no Conselho Regional de Engenharia e 
Agronomia – CREA e no Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo – CAU, da região da sede 
da Licitante, que comprove atividade relacionada com o objeto desta licitação, em plena validade e 
com indicação do objeto social compatível com o objeto desta licitação. 

 

a) É vedada a indicação de um mesmo responsável técnico por mais de uma instituição, fato 

este que inabilitará todas as envolvidas. 

 

7.2. Comprovação de que a licitante possui em seu quadro, na data prevista para entrega da proposta, 
01 (um) Engenheiro Civil e 01 (um) Arquiteto, devidamente reconhecido pela entidade profissional 
competente, como Responsável Técnico de suas respectivas áreas, numa das formas a seguir: 

 

a.1) Carteira de Trabalho/CTPS, no caso de funcionário do quadro permanente; 

a.2) Contrato social, Estatuto Social ou Ato Constitutivo, no caso de sócio; 

a.3) Contrato de Prestação de Serviço, com data de assinatura anterior à data de abertura das 

propostas, com firma reconhecida entre as partes; 

a.4) Termo de Compromisso assinado pelo profissional, com firma reconhecida das partes, com 

data anterior a abertura dos envelopes da licitação, com aceitação de responsabilidade técnica da 

obra ou serviço obra objeto da licitação, no caso da licitante vir a ser a vencedora. 

 

7.3. Comprovação de capacidade técnico-operacional: pelo menos 01 (um) atestado em nome da 
licitante, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, para desempenho de atividade 
pertinente e compatível com o objeto da licitação, devidamente registrado na entidade profissional 
competente, acompanhado das respectivas Certidões de Acervo Técnico – CAT, dos serviços 
listados a seguir: 

 

a) Projeto executivo de Infraestrutura Urbana, tais como Sistemas Viários Urbanos, 

contemplando no mínimo: Projeto de Geometria; Sondagem; Estudo de Tráfego;Terraplanagem; 

Pavimentação; Sinalização; Drenagem; Estudo Hidrológico; Paisagismo (não serão aceitos 

Atestados de Projetos Rodoviários, a não ser que estejam inseridos em área Urbana). 

 

7.4. Comprovação da capacidade técnico-profissional: pelo menos 01 (um) atestado em nome do(s) 
responsável(is) técnico(s) da licitante, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, 
para desempenho de atividade pertinente e compatível com o objeto da licitação, devidamente 
registrado na entidade profissional competente, acompanhado da respectiva Certidões de Acervo 
Técnico – CAT dos serviços listados anteriormente (itens 6.3.a. ao 6.3.b).  

 
a)   O(s) atestado(s) deverá(ão) ser apresentado(s) constando as seguintes informações da 

emitente: papel timbrado, CNPJ, endereço, telefone, data de emissão, nome e cargo/função de 
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quem assina o documento, bem como conter objeto, atividades desenvolvidas e período da 

contratação.  

 

b) Poderá ser apresentado o mesmo atestado para a licitante e para o Responsável Técnico, 

desde que venha indicado o nome de ambos no documento. 

 

c) Não serão aceitos atestados emitidos por empresas do mesmo grupo empresarial da 

Concorrente ou pela própria Concorrente e/ou emitidos por empresas, das quais participem 

sócios ou diretores da Concorrente. 

 

7.5. Apresentação de relação explícita e declaração formal, sob as penas cabíveis, de que dispõem de 
equipe técnica, instalações, canteiros, máquinas e equipamentos em bom estado, adequados à 
execução rápida e eficiente dos serviços. A relação da equipe técnica deverá indicar a qualificação 
profissional de cada um, acompanhada de declaração autorizando a indicação de seus nomes, 
com data posterior à publicação do edital. 

 
7.6. Declaração sob as penas cabíveis, de que independente da indicação dos profissionais 

apresentados para cumprimento da exigência do subitem 7.2.4.d, providenciará a contratação de 
profissionais em quantidade suficiente para a regular execução dos serviços, de acordo com a 
legislação em vigor e cumprimento da execução do serviço no prazo estabelecido pela 
Contratante. 
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8. PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS 
 
 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

ITEM DESCRIÇÃO Unid 

Valor 
Adotado   
R$/km e 
R$/m² 

Valor 
(R$/m²) 

com BDI 
= 22,50% 

Quant. 
Valor Total 

(R$) 

              

1. 
PROJETOS EXECUTIVOS E 
COMPLEMENTARES DE 
INFRAESTRUTURA URBANA 

      
  

    4.332.219,75  

1.1. ENSAIOS GEOTÉCNICOS                314.587,00  

1.1.1 Sondagem a Percurssão - SPT m 119,00 145,78          500,00         72.890,00  

1.1.2 Sondagem a Trado - ST ensaio 92,00 112,70       1.000,00       112.700,00  

1.1.3 Granulometria por Peneiramento ensaio 78,00 95,55          300,00         28.665,00  

1.1.4 Limite de Liquidez ensaio 49,00 60,03          300,00         18.009,00  

1.1.5 Limite de Plasticidade ensaio 49,00 60,03          300,00         18.009,00  

1.1.6 Compactação Proctor Normal ensaio 91,00 111,48          300,00         33.444,00  

1.1.7 ISC na Energia Normal ensaio 84,00 102,90          300,00        30.870,00  

              

1.2. PROJETOS EXECUTIVOS             4.017.632,75  

1.2.1 Estudos Preliminares - Topografia m² 1,84 2,25  1.200.000,00    2.700.000,00  

1.2.2 Projeto Geométrico km 5.350,00 6.553,75              50,00       327.687,50  

1.2.3 Projeto de Terraplenagem km 1.650,00 2.021,25              50,00       101.062,50  

1.2.4 Projeto Pavimentação km 2.340,00 2.866,50              50,00         143.325,00  

1.2.5 Estudo de Tráfego un 5.250,00 6.431,25                5,00           32.156,25  

1.2.6 Projeto Sinalização km 2.190,00 2.682,75              30,00           80.482,50  

1.2.7 Projeto de Drenagem km 5.730,00 7.019,25              50,00         350.962,50  

1.2.8 Estudo Hidrológico km 1.539,00 1.885,28              50,00           94.264,00  

1.2.9 
Projeto de Paisagismo com Iluminação 
Pública 

km 7.500,00 9.187,50              15,00         137.812,50  

1.2.10 
Projeto de Contenção - Muro de Arrimo de 
Concreto 

m² 52,30 64,07            400,00           25.628,00  

1.2.11 Projeto de Proteção de Talude m² 16,50 20,21         1.200,00           24.252,00  

  
 

   
 

CUB Bahia (R-8) / Data base: I° = dez/2016  TOTAL      4.332.219,75  
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9. CRONOGRAMA FISICO / FINANCEIRO 
 

ITEM DESCRIÇÃO Valor Total (R$) PESO (%) MÊS 01 MÊS 02 MÊS 03 MÊS 04 MÊS 05 MÊS 06 MÊS 07 MÊS 08 MÊS 09 MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12

1.
PROJETOS EXECUTIVOS E COMPLEMENTARES

DE INFRAESTRUTURA URBANA
4.332.219,75          100,00% 0,61% 0,61% 0,61% 0,61% 0,61% 0,61% 0,61% 0,61% 0,61% 0,61% 0,61% 0,61%

1.1. ENSAIOS GEOTÉCNICOS 314.587,00             7,26% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%

1.1.1 Sondagem a Percurssão - SPT 72.890,00               1,68% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%

1.1.2 Sondagem a Trado - ST 112.700,00             2,60% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%

1.1.3 Granulometria por Peneiramento 28.665,00               0,66% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%

1.1.4 Limite de Liquidez 18.009,00               0,42% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%

1.1.5 Limite de Plasticidade 18.009,00               0,42% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%

1.1.6 Compactação Proctor Normal 33.444,00               0,77% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%

1.1.7 ISC na Energia Normal 30.870,00               0,71% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%

1.2. PROJETOS EXECUTIVOS 4.017.632,75          92,74% 7,73% 7,73% 7,73% 7,73% 7,73% 7,73% 7,73% 7,73% 7,73% 7,73% 7,73% 7,73%

1.2.1 Estudos Preliminares - Topografia 2.700.000,00          62,32% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%

1.2.2 Projeto Geométrico 327.687,50             7,56% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%

1.2.3 Projeto de Terraplenagem 101.062,50             2,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%

1.2.4 Projeto Pavimentação 143.325,00             3,31% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%

1.2.5 Estudo de Tráfego 32.156,25               0,74% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%

1.2.6 Projeto Sinalização 80.482,50               1,86% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%

1.2.7 Projeto de Drenagem 350.962,50             8,10% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%

1.2.8 Estudo Hidrológico 94.264,00               2,18% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%

1.2.9 Projeto de Paisagismo com Iluminação Pública 137.812,50             3,18% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%

1.2.10 Projeto de Contenção - Muro de Arrimo de Concreto 25.628,00               0,59% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%

1.2.11 Projeto de Proteção de Talude 24.252,00               0,56% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%

Porcentagem (%) 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%

VALOR DAS ETAPAS (R$) 361.018,31 361.018,31 361.018,31     361.018,31     361.018,31     361.018,31     361.018,31     361.018,31     361.018,31     361.018,31     361.018,31     361.018,31     

VALORES ACUMULADOS (R$) 361.018,31 722.036,62 1.083.054,93  1.444.073,24  1.805.091,55  2.166.109,86  2.527.128,17  2.888.146,48  3.249.164,79  3.610.183,10  3.971.201,41  4.332.219,72  

CRONOGRAMA FÍSICO / FINANCEIRO
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10. COMPOSIÇÃO DO BDI 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Componentes %

Taxa de Administração Central (AC) 4,00

Taxa de Seguros (S) 0,40

Taxa de Riscos (R) 0,96

Taxa de Garantias (G) 0,40

Taxa de Despesas Financeiras (DF) 1,05

Taxa de Lucro/Remuneração (L)          7,00

ISS 3,00

COFINS 3,00

PIS 0,65

CPRB 0,00

Fórmula a ser utilizada :

BDI CALCULADO =====> 22,50%

BDI ADOTADO =====> 22,50%

COMPOSIÇÃO DO BDI ADOTADO
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CONTRATAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS COMPLEMENTARES 

 

1. INTRODUÇÃO 

 
A referida contratação tem como propósito a contratação de empresa especializada na elaboração de 

projetos executivos, complementares e "as built" de Projetos de Infraestrutura Urbana para dar suporte aos 

contratos: Contratação de empresa para a execução de serviços de reconstrução e pavimentação do 

sistema viário nos distritos de Monte Gordo, Abrantes e Sede no Município de Camaçari. 

2. CONDIÇÕES GERAIS  

Para cada ordem de serviço deverá ser elaborado um Plano de Trabalho abrangendo os serviços 

demandados na mesma, com vistas a planejar as ações de execução e definir as estratégias de 

relacionamento entre CONTRATANTE e CONTRATADA. 

 

A elaboração dos projetos deverá levar em consideração as discussões prévias, os instrumentos de 

informação e o relacionamento com a Equipe de Acompanhamento e Avaliação, para compreensão e 

discussão da metodologia a ser adotada no desenvolvimento dos trabalhos, de forma a permitir a 

consecução do objetivo estabelecido. 

 

Serão definidas as atividades previstas, a sistemática de consulta, a análise e proposta de execução das 

atividades que abrangem o trabalho e os atores envolvidos, bem como o conteúdo dos produtos, a forma de 

apresentação dos mesmos, a sistemática de análise e aprovação e demais informações necessárias para a 

perfeita compreensão das atividades. 

 

A CONTRATANTE estabelecerá os prazos de execução de cada atividade em função dos produtos, bem 

como os respectivos faturamentos. 

 

2.1. ENSAIOS 

 

Para o reconhecimento dos solos do subleito deverão ser realizados os ensaios de acordo com as 

seguintes recomendações da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT): 

 NBR – 9895/1987 – Ensaio de Suporte Califórnia de Solos (ISC); 

 NBR – 6459/1984 – Determinação do Limite de Liquidez; 

 NBR – 7180/1984 - Determinação do Limite de Plasticidade; 

 NBR – 7182/1986 – Ensaio de Compactação; 

 NBR – 7181/1982 – Análise Granulométrica. 

 

Os resultados dos ensaios de laboratório deverão constar de um “Quadro Resumo de Resultados de 

Ensaios”. Estes resultados irão subsidiar a classificação dos solos pelo sistema HRB. 
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3. PROJETOS GEOMÉTRICOS E DE TERRAPLENAGEM 

 

O Projeto Geométrico e Terraplenagem deverá contemplar notas de serviço de pavimento acabado; folha 

de cubação de terraplanagem; perfis longitudinais das vias na escala horizontal de 1:1.000 e vertical de 

1:100; detalhes de seção transversal tipo; relatórios de projeto vertical e curvas verticais, relatórios de 

estaqueamento, projeto horizontal e curvas horizontais. 

 

A apresentação do Projeto Geométrico deverá seguir as normas municipais e Manuais de Elaboração de 

Projetos Geométricos do DNIT. Havendo divergência entre a locação do lote informado na planta registrada 

com o verificado no levantamento topográfico, deverá ser utilizada a informação da planta registrada para 

efeito de elaboração de projeto geométrico.  

 

4. PROJETOS DE PAISAGISMO 

 

Este trabalho visa elaborar o projeto executivo de espaços públicos complexos, em diferentes locais do 

Município, submetidos a múltiplas situações urbanas e condicionantes ambientais, que requerem soluções 

de projeto criativas e inovadoras, que reflitam a identidade urbana própria de cada localidade. 

 

A CONTRATADA deverá realizar projetos simultâneos em diferentes locais, com distintas alternativas de 

desenho urbano, com várias equipes de grande qualificação. 

 

Nesse sentido, a elaboração do Projeto de Paisagismo pressupõe a existência de estudos urbanísticos 

calcados em análises e diagnósticos, mediante aprofundamento particular dos aspectos fisiográficos 

(geologia, particularmente a pedologia, e hidrologia), bióticos e antrópicos. 

 

Nos projetos de paisagismo deverão ser incluídos todos as normativas do munício, devendo responder 

aproximadamente aos itens abaixo:  

 A circulação de pedestres, com especificação da pavimentação, definição de passeios e áreas de 

estar, áreas de dispersão e elementos de acessibilidade urbana, tais como rampas, pisos táteis e 

corrimões, de acordo com a ABNT NBR 9050/2015. O estudo para reformulação de calçadas em 

áreas consolidadas deverá considerar os acessos das edificações ao espaço público, percursos 

com acessibilidade contínua, reformulação do nivelamento dos passeios, entre outros aspectos que 

assegurem a qualidade final da intervenção; 

 Os equipamentos de lazer, com sua tipologia e quantificação, tipos de pavimentação, e vegetação 

lindeira, tais como quadras, campos, entre outros; 

 A sinalização visual, como placas indicativas, totens, entre outros; 

 A vegetação, com o diagrama de plantio e especificação e quantificação das espécies vegetais;  

 Projeto Detalhado dos Mobiliários Urbanos em escala apropriada, tais como bancos, lixeiras, 

paraciclos, pergolados, fontes, espelhos d’água, parques infantis, equipamentos de ginástica, entre 

outros;  

 Diretrizes de iluminação pública, compreendendo características luminotécnicas e quantitativos de 

postes de iluminação e luminárias. 

 

Aspectos fundamentais a serem observados na elaboração do projeto de paisagismo: 

 Integrar o projeto de paisagismo ao de urbanismo, compatibilizando seus objetivos, funções e 

formas de utilização com o propósito de assegurar uma contribuição efetiva para sua implantação, 

acessos, ambientação e conforto; 

 Explorar as potencialidades da área de projeto, verificando a vegetação existente, suas 

características e portes, a fim de delimitar as áreas a serem preservadas, quer pelo porte, quer por 

se tratar de vegetação autóctone ou em regime de proteção, ou outra razão; 
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 Preservar e enfatizar a topografia natural do terreno, tirando partido de suas características, e, 

quando houver necessidade de movimento de terra, adotar medidas de proteção em relação à 

vegetação existente, evitando o aterro ou desaterro de seus troncos; 

 Racionalizar a escolha da vegetação, através da adoção preferencial de espécies perenes, que não 

exijam cuidados excessivos; 

 

Os projetos de Paisagismo deverão incluir o dimensionamento e detalhamento da Iluminação Pública nas 

áreas de sua abrangência. 

 

5. PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO 

 

O Projeto de Pavimentação deve seguir as especificações do Município, além de atender os parâmetros de 

projeto, os métodos de dimensionamento, as especificações de materiais e os métodos construtivos 

recomendados pelas normas técnicas específicas da ABNT, especificações do DNIT e por normativos 

técnicos de órgãos públicos competentes. Na elaboração de Projetos de Estacionamentos Públicos serão 

levadas em consideração todas as recomendações anteriormente expressas para os projetos de vias 

públicas, com as adaptações necessárias em função da especificidade do projeto e do tipo de utilização 

pelo tráfego local. 

 

6. PROJETO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA 

 

A execução dos projetos de sinalização constará de sinalização básica horizontal e vertical (advertência e 

regulamentação) do sistema viário, incluindo todas as suas indicações, tais como: o sentido viário, as faixas 

de pedestres, as faixas de retenção, as faixas de aceleração e desaceleração. 

 

Os Projetos de Sinalização deverão atender ao estabelecido nas versões atualizadas do Código Brasileiro 

de Trânsito e conforme Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito – Volumes I e IV - Contran-Denatran. 

 

7.  PROJETO DE DRENAGEM PLUVIAL 

 

O Projeto de Drenagem desenvolver-se-á considerando as características físicas do solo, o nível freático 

com a manutenção da qualidade da água, seguindo parâmetros de projeto, métodos de dimensionamento, 

especificações de materiais e métodos construtivos recomendadas pelas normas técnicas específicas da 

ABNT e por normativos técnicos de órgãos públicos competentes e do Município. 

 

8.  PRODUTOS A SEREM ENTREGUE 

 

Dos serviços executados deverão resultar relatórios específicos, correspondentes a cada Ordem de Serviço 

Específica, da seguinte forma: 

 Caderno de Projetos Executivos; 

 

O Caderno de Projetos Executivos: 

a) Geométricos e Terraplenagem conterá os seguintes itens: 

 Projeto Altimétrico, contendo: 

- Relatório técnico do Projeto Altimétrico com respectivos elementos de curvas verticais; 

- Notas de serviço de pavimento acabado; 

- Folha de cubação de terraplanagem; 

- Perfis Longitudinais das vias na escala horizontal de 1:1.000 e vertical de 1:100;  

- Detalhes de Seção Transversal Tipo;  

- Relatórios de Projeto Vertical e Curvas Verticais. 

  Projeto Planimétrico :  



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI 
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO 

 
 

10 

- Planta geral, em escala a ser definida pela CONTRATANTE com a indicação dos 

elementos gerais do projeto; 

- Plantas parciais, em escala a ser definida pela CONTRATANTE, devidamente 

articuladas e contendo todos os elementos necessários à compreensão do projeto; 

- Plantas de detalhes, tantas quantas forem necessárias, em escala adequada à 

perfeita compreensão dos elementos apresentados. 

- Relatórios de Estaqueamento, Projeto Horizontal e Curvas Horizontais. 

 

b) Paisagismo deverá conter os seguintes itens de projeto: 

 O Projeto de Paisagismo:  

- Planta geral, em escala a ser definida pela CONTRATANTE com a indicação dos 

elementos gerais do projeto. 

- Plantas parciais, em escala a ser definida pela CONTRATANTE com a indicação dos 

elementos gerais do projeto, devidamente articuladas e contendo todos os elementos 

necessários à compreensão do projeto; 

- Plantas PSG - Planta geral, que deverá conter as vias de circulação de pedestre, 

áreas de estar, recreativas, estacionamentos, praças, demais áreas pavimentadas, 

áreas arborizadas e áreas a serem preservadas e locação do mobiliário;  

- Plantas PSG - Cortes do terreno, onde deverão ser definidas seções do terreno em 

quantidade necessária para a compreensão do projeto; 

- PSG - Plantas parciais - Planta de vegetação, com o seguinte conteúdo: Vegetação 

arbórea – Escala 1:200 ou 1:500. Nessas estarão definidas e cotadas as espécies 

arbóreas. Em caso de necessidade poderá ser subdividida em 2, uma para 

nomenclatura da vegetação (nome científico e nome popular) e outras para cotas, 

compreendendo: 

 Vegetação arbustiva – Escala 1:200. Deverá apresentar a vegetação 

constituída pelos arbustos, devidamente cotada e com sua nomenclatura 

específica. Caso necessário, deverá conter esquemas de plantio. 

 Vegetação relvada – Escala 1:200. As áreas gramadas ou relvadas 

aparecerão neste desenho, cotadas e com sua nomenclatura específica. 

- Plantas de detalhes, tantas quantas forem necessárias, em escala adequada à perfeita 

compreensão dos elementos apresentados; 

- PIP – Projeto de Iluminação Pública. 

 Memorial Descritivo 

- Fornecimento de normas para o item plantio, tais como, limpeza, nivelamento, 

adubação, aberturas de covas (profundidades mínimas para o plantio das diversas 

espécies) além de técnicas de plantio, bem como o orçamento da implantação. 

 

c) O Caderno do Projeto de Pavimentação deverá conter os seguintes itens de projeto: 

- Planta geral, em escala a ser definida pela CONTRATANTE com a indicação dos 

elementos gerais do projeto; 

- Plantas parciais, em escala a ser definida pela CONTRATANTE, devidamente 

articuladas e contendo todos os elementos necessários à compreensão do projeto; 

- Plantas de detalhes, tantas quantas forem necessárias, em escala adequada à perfeita 

compreensão dos elementos apresentados. 

- Relatório técnico do projeto contendo a metodologia utilizada: classificação das vias 

quanto ao tráfego; resumo dos resultados dos ensaios geotécnicos e respectivos 

laudos anexos e; dimensionamento do pavimento; 

 

d) O Caderno de Sinalização Viária deverá conter os seguintes itens de projeto: 

- Relatório técnico do projeto; 
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- Plantas parciais na escala 1:1.000 ou em escala mais adequada, contendo a 

sinalização básica horizontal do sistema viário com todas as suas indicações, tais 

como o sentido viário, as faixas de pedestres, as faixas de retenção, as faixas de 

aceleração e desaceleração e planta geral na escala 1:5.000 (ou mais adequada); 

 

e) Os Cadernos do Projeto de Drenagem Pluvial deverão conter os seguintes itens de 

projeto: 

Os Projetos de Drenagem Pluvial deverão ser constituídos das seguintes plantas: geral do 

sistema; parcial do sistema; de detalhes e de perfis. Os projetos se desenvolverão em plantas 

parciais detalhadas na escala 1:1000, contendo todo o urbanismo das vias ou áreas projetadas, 

com os nomes do setor, conjuntos e quadras, logradouros e edifícios que possam servir de 

referência, além dos seguintes elementos: 

 Numeração dos coletores; 

 Amarrações em relação ao sistema viário e a equipamentos existentes, e ângulos de 

deflexão das redes; 

 Indicação entre os poços de visita da declividade (%), do diâmetro da rede (mm), do 

comprimento (m) e sentido do fluxo através de seta; 

 Localização e projeto das captações e respectivos ramais de ligação; 

 Cotas do terreno, da geratriz inferior das tubulações, dos poços de visita e respectivas 

profundidades e estaqueamento; 

 Alturas e cotas dos degraus; 

 Localização e tipo das sarjetas; 

 Caimento e projeto da seção transversal das vias; 

 Redes existentes e suas características; 

 Interferências no caminhamento da rede, com indicação do estaqueamento, do tipo da 

interferência e cota; 

 Coletores e endereço das quadras contidas no desenho citados no carimbo; 

 Características dos desenhos que sejam repetidas indicadas na legenda; 

 Sistema de coordenadas do Município; 

 Deverá ser apresentada uma planta geral da área do projeto em escala 1:2.000, 

1:5.000, ou 

 1:10.000 conforme tamanho da área em estudo, contendo: 

- Limites das plantas do Sistema Cartográfico; 

- Urbanismo da área em estudo; 

- Divisores de cada bacia; 

- Área de contribuição de cada coletor; 

- Sistema projetado; 

- Numeração dos coletores e ramais; 

- Distância entre poços de visita; 

- Diâmetro da rede nos trechos; 

- Sistema de coordenadas do Município. 

 

O lançamento final e os coletores, com grande número de interferências, deverão ser 

apresentados em perfil, nas escalas vertical 1:100 e horizontal 1:1000, onde deverão constar as 

interferências com outras redes e obstáculos, com as devidas amarrações, e lançamento final 

deverá ter seu caminhamento amarrado ao sistema viário e a equipamentos existentes, ou, se 

os mesmos não existirem, ao sistema de coordenadas do Município. 

 

Deverão ser apresentados detalhes executivos dos elementos constituintes do sistema, tais 

como, equipamentos de dissipação de energia nos lançamentos finais das galerias, de acordo 
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com normas técnicas específicas da ABNT e por normativos técnicos de órgãos públicos 

competentes e do Município. 

 

9. DOS PRODUTOS 

Dos serviços executados deverão resultar relatórios específicos, correspondentes a cada Ordem de Serviço 
Específica, da seguinte forma: 

 Caderno de Levantamentos Preliminares; 

 Caderno de Projetos Geométricos e Terraplenagem; 

 Caderno de Projeto de Paisagismo;  

 Caderno de Projeto de Pavimentação; 

 Caderno de Sinalização; 

 Caderno de Projeto de Drenagem Pluvial; 
 

a) O Caderno de Levantamentos Preliminares deverá conter os seguintes itens de projeto: 

 Consultas e respostas às concessionárias, com os inventários dos projetos existentes. 

 Estudos topográficos, contendo: 
- Monografia dos marcos de controle e referências, com coordenadas e cotas para possibilitar 

locações futuras; 
- Plantas parciais na escala 1:1.000 com curvas de nível, de metro em metro e planta geral na 

escala 1:5000 (ou mais adequada); 
- Relatório contendo o detalhamento do trabalho, plantas, relação de coordenadas dos marcos 

implantados, planilhas de cálculo e cópia de todas as plantas; 

 Estudos geológicos e geotécnicos, contendo: 
- Laudos de sondagens a trado, com 1,0 m de profundidade, a partir do greide de terraplenagem 

da via; 
- Laudos do ensaio CBR, para determinação do suporte do subleito; 
- Laudos de limites de consistência: LL, LP e IP. 

 

b) O Caderno de Projetos Geométricos e Terraplenagem conterá os seguintes itens: 

 Projeto Altimétrico, contendo: 
- Relatório técnico do Projeto Altimétrico com respectivos elementos de curvas verticais; 
- Notas de serviço de pavimento acabado; 
- Folha de cubação de terraplanagem; 
- Perfis Longitudinais das vias na escala horizontal de 1:1.000 e vertical de 1:100;  
- Detalhes de Seção Transversal Tipo;  
- Relatórios de Projeto Vertical e Curvas Verticais. 

  Projeto Planimétrico :  
- Planta geral, em escala a ser definida pela CONTRATANTE com a indicação dos elementos 

gerais do projeto; 
- Plantas parciais, em escala a ser definida pela CONTRATANTE, devidamente articuladas e 

contendo todos os elementos necessários à compreensão do projeto; 
- Plantas de detalhes, tantas quantas forem necessárias, em escala adequada à perfeita 

compreensão dos elementos apresentados. 
- Relatórios de Estaqueamento, Projeto Horizontal e Curvas Horizontais. 

 

c) O Caderno de Projeto de Paisagismo deverá conter os seguintes itens de projeto: 

 O Projeto de Paisagismo:  
- Planta geral, em escala a ser definida pela CONTRATANTE com a indicação dos elementos 

gerais do projeto. 
- Plantas parciais, em escala a ser definida pela CONTRATANTE com a indicação dos 

elementos gerais do projeto, devidamente articuladas e contendo todos os elementos 
necessários à compreensão do projeto; 

- Plantas PSG - Planta geral, que deverá conter as vias de circulação de pedestre, áreas de 
estar, recreativas, estacionamentos, praças, demais áreas pavimentadas, áreas arborizadas e 
áreas a serem preservadas e locação do mobiliário;  

- Plantas PSG - Cortes do terreno, onde deverão ser definidas seções do terreno em 
quantidade necessária para a compreensão do projeto; 
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- PSG - Plantas parciais - Planta de vegetação, com o seguinte conteúdo: Vegetação arbórea 
– Escala 1:200 ou 1:500. Nessas estarão definidas e cotadas as espécies arbóreas. Em caso 
de necessidade poderá ser subdividida em 2, uma para nomenclatura da vegetação (nome 
científico e nome popular) e outras para cotas, compreendendo: 

 Vegetação arbustiva – Escala 1:200. Deverá apresentar a vegetação constituída 
pelos arbustos, devidamente cotada e com sua nomenclatura específica. Caso 
necessário, deverá conter esquemas de plantio. 

 Vegetação relvada – Escala 1:200. As áreas gramadas ou relvadas aparecerão 
neste desenho, cotadas e com sua nomenclatura específica. 

- Plantas de detalhes, tantas quantas forem necessárias, em escala adequada à perfeita 
compreensão dos elementos apresentados; 

- PIP – Projeto de Iluminação Pública. 

 Memorial Descritivo 
- Fornecimento de normas para o item plantio, tais como, limpeza, nivelamento, adubação, 

aberturas de covas (profundidades mínimas para o plantio das diversas espécies) além de 
técnicas de plantio, bem como o orçamento da implantação. 

 

d) O Caderno do Projeto de Pavimentação deverá conter os seguintes itens de projeto: 
- Planta geral, em escala a ser definida pela CONTRATANTE com a indicação dos elementos 

gerais do projeto; 
- Plantas parciais, em escala a ser definida pela CONTRATANTE, devidamente articuladas e 

contendo todos os elementos necessários à compreensão do projeto; 
- Plantas de detalhes, tantas quantas forem necessárias, em escala adequada à perfeita 

compreensão dos elementos apresentados. 
- Relatório técnico do projeto contendo a metodologia utilizada: classificação das vias quanto ao 

tráfego; resumo dos resultados dos ensaios geotécnicos e respectivos laudos anexos e; 
dimensionamento do pavimento; 

 

e) O Caderno de Sinalização Viária deverá conter os seguintes itens de projeto: 

 Relatório técnico do projeto; 

 Plantas parciais na escala 1:1.000 ou em escala mais adequada, contendo a sinalização básica 
horizontal do sistema viário com todas as suas indicações, tais como o sentido viário, as faixas de 
pedestres, as faixas de retenção, as faixas de aceleração e desaceleração e planta geral na escala 
1:5.000 (ou mais adequada); 

 

f) Os Cadernos do Projeto de Drenagem Pluvial e de Readequação do Projeto de Drenagem Pluvial 
deverão conter os seguintes itens de projeto: 

Os Projetos de Drenagem Pluvial deverão ser constituídos das seguintes plantas: geral do sistema; parcial 
do sistema; de detalhes e de perfis. Os projetos se desenvolverão em plantas parciais detalhadas na 
escala 1:1000, contendo todo o urbanismo das vias ou áreas projetadas, com os nomes do setor, 
conjuntos e quadras, logradouros e edifícios que possam servir de referência, além dos seguintes 
elementos: 

 Numeração dos coletores; 

 Amarrações em relação ao sistema viário e a equipamentos existentes, e ângulos de deflexão das 
redes; 

 Indicação entre os poços de visita da declividade (%), do diâmetro da rede (mm), do comprimento 
(m) e sentido do fluxo através de seta; 

 Localização e projeto das captações e respectivos ramais de ligação; 

 Cotas do terreno, da geratriz inferior das tubulações, dos poços de visita e respectivas 
profundidades e estaqueamento; 

 Alturas e cotas dos degraus; 

 Localização e tipo das sarjetas; 

 Caimento e projeto da seção transversal das vias; 

 Redes existentes e suas características; 

 Interferências no caminhamento da rede, com indicação do estaqueamento, do tipo da interferência 
e cota; 

 Coletores e endereço das quadras contidas no desenho citados no carimbo; 
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 Características dos desenhos que sejam repetidas indicadas na legenda; 

 Sistema de coordenadas do Município; 

 Deverá ser apresentada uma planta geral da área do projeto em escala 1:2.000, 1:5.000, ou 

 1:10.000 conforme tamanho da área em estudo, contendo: 
- Limites das plantas do Sistema Cartográfico; 
- Urbanismo da área em estudo; 
- Divisores de cada bacia; 
- Área de contribuição de cada coletor; 
- Sistema projetado; 
- Numeração dos coletores e ramais; 
- Distância entre poços de visita; 
- Diâmetro da rede nos trechos; 
- Sistema de coordenadas do Município. 

O lançamento final e os coletores, com grande número de interferências, deverão ser apresentados em 
perfil, nas escalas vertical 1:100 e horizontal 1:1000, onde deverão constar as interferências com 
outras redes e obstáculos, com as devidas amarrações, e lançamento final deverá ter seu 
caminhamento amarrado ao sistema viário e a equipamentos existentes, ou, se os mesmos não 
existirem, ao sistema de coordenadas do Município. 

Deverão ser apresentados detalhes executivos dos elementos constituintes do sistema, tais como, 
equipamentos de dissipação de energia nos lançamentos finais das galerias, de acordo com normas 
técnicas específicas da ABNT e por normativos técnicos de órgãos públicos competentes e do 
Município. 

g) O Caderno de Orçamentos das Obras deverá ser apresentado complementarmente ao Caderno de 
Projeto correspondente, contendo: 

 Memória de cálculo dos quantitativos utilizados fazendo referência aos projetos utilizados; 

 Planilha de preços unitários e totais; 

 Data base; 

 BDI e descrição; 

 Leis Sociais; 

 Composições de preços, caso não tabelado; 

 Cotações de preços do mercado (3 cotações por insumo), caso não tabelado; 

Para cada um dos Cadernos retromencionados serão apresentados os seguintes materiais: 

 2 jogos de plantas com papel sulfite; 

 2 vias de caderno de especificações em formato A4; 

 2 vias de planilhas orçamentárias encadernadas em formato A4; 

 2 cópias de todo o projeto em meio magnético (CD ou DVD) com plantas em formato DWG; 

 2 cópias de todo o projeto em meio magnético (CD ou DVD) com arquivos em formato PLT. 

Os cadernos deverão ser entregues com a aprovação do órgão setorial correspondente, conforme a 
especificidade do serviço e conforme as diretrizes ou exigências definidas na fase de consulta – item 
3 – Levantamentos Preliminares. 

No caso de necessidade de aprovação dos órgãos de transporte e de trânsito, bem como das 
concessionárias de serviços públicos, a CONTRATADA deverá providenciar a anuência destes antes 
da entrega final do produto. 

 

10.  NORMAS A SEREM OBSERVADAS 

 

As diretrizes técnicas para a execução dos estudos topográficos e dos projetos geométricos são baseadas 

em normas específicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, quando houver, e nas 

especificações de serviços vigentes no Município. 

 

Na Execução dos levantamentos topográficos planialtimétricos semi-cadastrais para implantação dos 

projetos nos trechos de interesse, serão observadas as especificações estabelecidas pela norma NBR 

13.133, de maio de 1994, elaborada pela ABNT. 
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Na aplicação desta norma, entretanto, será necessário uma consulta complementar à CONTRATANTE, 

quanto da apresentação do projeto, e o método que será utilizado para atender as medições de ângulos 

horizontais e verticais, as distâncias horizontais, verticais e inclinadas. A NBR cita que:  

“com instrumental adequado à exatidão pretendida, primordialmente, implanta e materializa pontos de apoio 

no terreno, determinando suas coordenadas topográficas. A estes pontos se relacionam os pontos de 

detalhes visando à sua exata representação planimétrica numa escala predeterminada e à sua 

representação altimétrica por intermédio de curvas de nível, com equidistância também predeterminada 

e/ou pontos cotados” 

 

Na elaboração e desenvolvimento dos projetos geométrico horizontal e vertical das vias deverão ser 

considerados os parâmetros técnicos estabelecidos pela Norma do Sistema Viário. 

 

A despeito das normas antes elencadas, deverá observar, também, na execução dos serviços objeto da 

licitação que se deflagrará, a Resolução do CONMETRO nº 12, de 12 de outubro de 1998 (Quadro Geral de 

Unidades e Medidas), e as Instruções de Serviços do DNIT. 

 

Quanto à acessibilidade universal, deve ser observada a NBR 9050:2015 – Acessibilidade a edificações, 

mobiliário, espaços e equipamentos urbanos, da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT e suas 

alterações. 

11.  ACOMPANHAMENTO, AVALIAÇÃO E RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS 

 

Para o acompanhamento, avaliação e recebimento dos produtos especificados neste Projeto Básico, poderá 

ser constituída Comissão Técnica contendo representantes de diferentes órgãos. 

 

11.1. DO ACOMPANHAMENTO 

 

O acompanhamento dos produtos especificados neste Projeto Básico será atribuição do Gestor do Contrato 

que será indicado, oportunamente, pela CONTRATANTE, ou, se necessário, de Comissão Técnica a ser 

formado por representantes dos órgãos envolvidos. 

 

11.2. DA AVALIAÇÃO E RECEBIMENTO 

 

A avaliação e o recebimento dos produtos elaborados serão efetuados pelo gestor do contrato, que 

conforme mencionado no item anterior poderá contar com o concurso de uma Comissão Técnica, visando o 

bom andamento do processo. 

 

As exigências resultantes da avaliação dos produtos, sempre que possível e necessário, serão compiladas 

em um único documento que será encaminhado à empresa CONTRATADA, contendo todas as exigências 

do produto analisado. 

 

Os produtos terão o recebimento do Gestor do contrato, depois de atingidos os objetivos desejados. 

 

Os produtos, para efeito de recebimento, serão avaliados buscando-se verificar se os objetivos definidos 

foram alcançados e se todas as atividades previstas foram realizadas com sucesso. Além desses aspectos, 

também serão avaliados quanto ao conteúdo, atendimento satisfatório para o alcance dos objetivos 

previstos; quanto à forma de apresentação, se atendeu às especificações e exigências técnicas 

estabelecidas; e quanto ao prazo, verificando se foi cumprido o prazo acordado e as dificuldades na 

execução das atividades. 
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Todos os projetos apresentados como também todos os produtos deverão ser assinados e contemplados 

com seus registros de ART’s e/ou RRT’s. 

 

12. DO MODO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

Os serviços serão executados pela CONTRATADA, de acordo com programação, através de Ordens de 

Serviço (O.S.), emitidas pela CONTRATANTE e aceitas pela CONTRATADA, tudo em acordo com as 

Especificações e Normas vigentes, dentro da melhor técnica usual para cada tipo de serviço. 

 

Os trabalhos, objeto do contrato, serão desenvolvidos sempre em regime de estreita colaboração com a 

CONTRATANTE e de acordo com suas necessidades específicas, visando o atendimento do objeto 

contratual. 

 

A mobilização parcial ou total dos serviços se dará de acordo com as respectivas Ordens de Serviço e a 

desmobilização se fará conforme prazos previstos nas próprias Ordens de Serviço. 

 

As O.S. serão emitidas de acordo com os preços unitários definidos na Proposta Financeira da 

CONTRATADA e poderão ser complementadas de acordo com as necessidades da CONTRATANTE. 

 

As “Ordens de Serviços” serão emitidas pela Gestor do Contrato, representante da CONTRATANTE, ou por 

aquele a quem couber, por delegação de competência, esta tarefa. 

 

Os produtos terão o recebimento do Gestor do contrato depois de atingidos os objetivos desejados. 

 

13.  DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO 

 

Para cada frente de serviço será dada uma Ordem de Serviço específica com seus respectivos prazos de 

execução, porém o prazo total para execução do escopo do certame que contempla todas as atividades 

elencadas neste Projeto Básico é de 12 (doze) meses, contados da emissão da primeira Ordem de Serviço 

pelo gestor do Contrato de Prestação de Serviços. 

 

Durante a execução dos serviços, deverão ser realizados contatos entre o executante/executor e a 

CONTRATADA, através de reuniões de acompanhamento, para verificação do desenvolvimento dos 

trabalhos e ajustes dos mesmos dentro dos objetivos almejados. 

 

14.  DA EMISSÃO DE ORDENS DE SERVIÇOS 

 

Os trabalhos a serem executados serão solicitados à CONTRATADA através de O.S- Ordens de Serviço, 

emitidas pela CONTRATANTE. Nas Ordens de Serviço estarão especificadas a localidade, a área ou 

extensão do projeto em km ou m, m² ou ha, conforme a natureza do projeto, as tarefas a realizar, o 

cronograma físico financeiro e os produtos finais a serem gerados. Os valores dos serviços serão 

calculados em função da área ou extensão de projeto, por (R$/km ou R$/m) ou (R$/m²). 

 

15.  DA MEDIÇÃO E PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS REALIZADOS 

 

A medição dos serviços será paga de acordo com a área ou extensão de projeto dos produtos entregues e 

indicados na Ordem de Serviço. 

 

No caso de mais de um produto entregue, a medição total será efetuada de acordo com o somatório das 

medições parciais das atividades desenvolvidas nas diversas ordens de serviço no período referente à 

avaliação. 
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No caso dos projetos de Paisagismo, a medição deverá excluir as áreas das edificações compreendidas no 

perímetro de projeto, de modo que a área de medição corresponda exclusivamente aos espaços livres 

públicos. 

 

Para os itens Estudos Geológicos e Geotécnicos a remuneração se dará por ensaios realizados de acordo 

com a Planilha de preços apresentada a seguir. Os levantamentos topográficos serão remunerados pela 

área levantada, obtida pelo cálculo da poligonal dos pontos de irradiação e levantamento efetivamente 

executado e caracterizados em planta baixa. 

 

Os Projetos Geométrico e Terraplenagem, Projeto de Pavimentação e Projeto de Sinalização, a extensão 

será calculada pela soma dos eixos planimétricos estabelecidos no Projeto Geométrico. Caso. Em situações 

de avenida com canteiro central separando as vias, será pago o valor do km para cada sentido da via, 

independentemente do número de faixas. Para o projeto geométrico, nas interseções em vias com canteiro 

central, a contagem dos retornos deverá ser considerada apenas para uma das vias. 

 

Para o Projeto de Drenagem, o critério de medição será de acordo com o comprimento projetado da rede 

principal e ramais. 

 

A emissão da consequente Nota Fiscal, para os pagamentos decorrentes dos serviços, deverá ocorrer da 

seguinte forma: 

 60% (sessenta por cento) do valor na entrega do Produto; e 

 40% (quarenta por cento) restantes somente após a aprovação definitiva dos respectivos produtos. 

Caso ocorra a emissão inoportuna e intempestiva, sem a definitiva entrega e/ou aprovação do produto 

respectivo, esta será devolvida à CONTRATADA pelo gestor do Contrato, a fim de não gerar qualquer mora 

à Administração Pública por atraso de pagamento, que somente ocorrerá após a entrega do produto. 

 

16.  DOS PREÇOS UNITÁRIOS E GLOBAIS ESTIMADOS 

 

Os preços apresentados a seguir foram obtidos pela média aritmética de preços praticados em cidades com 

características semelhantes à de Camaçari. 
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As tabelas a seguir apresentam os Estudos com os cálculos dos valores praticados neste Projeto Básico. 

 

 

 

 

Preço 

unitário

Preço 

Atualizado
Preço unitário

Preço 

Atualizado

Sondagem a Percurssão - SPT km 160,30 164,08 75,62 75,70 119,89 119,00

Sondagem a Trado - ST km 131,06 134,15 50,80 50,85 92,50 92,00

Granulometria por Peneiramento km 72,38 74,08 82,19 82,27 78,18 78,00

Limite de Liquidez km 32,56 33,33 65,44 65,51 49,42 49,00

Limite de Plasticidade km 32,46 33,22 65,39 65,46 49,34 49,00

Compactação Proctor Normal km 88,20 90,28 92,03 92,12 91,20 91,00

ISC na Energia Normal m² 94,59 96,82 72,75 72,82 84,82 84,00

I° = nov/2016 1.315,05               I° = maio/2016 1.286,11               I° = dez/2016

If = dez/2016 1.316,40               If = dez/2016 1.316,40               

índice 1,0010 índice 1,0236                  CUB Bahia (R-8)

ENSAIOS GEOTÉCNICOS Unidade
Média 

Atualizada
Valor Adotado   

DAER        RS SUDECAP

Projeto Geométrico km 6.017,71 6.023,89 4.616,49 4.725,22 5.374,55 5.350,00

Projeto de Terraplenagem km 2.005,92 2.007,98 1.266,42 1.296,25 1.652,11 1.650,00

Projeto Pavimentação km 2.346,87 2.349,28 2.349,28 2.340,00

Projeto Sinalização km 2.252,28 2.254,59 2.078,31 2.127,26 2.190,92 2.190,00

Projeto de Drenagem km 6.720,50 6.727,40 4.630,67 4.739,73 5.733,56 5.730,00

Projeto de Paisagismo com Iluminação Pública km 1.426,81 1.428,27 5.980,82 6.121,68 7.549,95 7.500,00

Projeto de Contenção - Muro de Arrimo de Concreto m² 51,16 52,36 52,36 52,30

Projeto de Proteção de Talude m² 16,20 16,58 16,58 16,50

* Preços obtidos apartir de composições de preço (ver anexos)
I° = nov/2016 1.315,05               I° = maio/2016 1.286,11               I° = dez/2016

If = dez/2016 1.316,40               If = dez/2016 1.316,40               

índice 1,0010 índice 1,0236                  CUB Bahia (R-8)

Média Geral  

Atualizada

Valor Adotado   

sem BDI
PROJETOS DE INFRAESTRUTURA URBANA Unidade SUDECAP

Preço 

Atualizado
DAER        RS

Preço 

Atualizado


