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PREFEITURA DE CAMAÇARI 
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

PROJETO BÁSICO Nº 2 / 2019

1. OBJETO

Contratação de empresa de engenharia, especializada para execução das obras de pavimentação asfáltica em ruas da sede;
Rua San Diego e Rua da Concórdia, localizado na cidade de Camaçari - Bahia.

2. JUSTIFICATIVA

As ações programáticas visando à execução de pavimentação asfáltica em ruas da sede, inegavelmente vão contribuir
fundamentalmente para afirmação da população de Camaçari com o resgate da autoestima, da qualidade de vida de seus
habitantes, ofertando melhorias na condição de trafegabilidade, proporcionando conforto e segurança a toda a população que
utiliza.

3. DEFINIÇÕES

a) Resíduos de Construção Civil - os materiais residuais oriundos de construções, reformas, reparos, restaurações e demolições
de obras de construção civil, bem como os resultantes da preparação e escavação de terrenos, tais como tijolos, blocos
cerâmicos, concreto em geral, solo, rocha, madeira, forros, argamassa, gesso, telhas, pavimento asfáltico, vidros, plásticos,
tubulações, fiação elétrica, metais, todos comumente denominados de entulho de obras.

b) Disposição final ambientalmente adequada - distribuição ordenada de rejeitos em aterros observando normas operacionais
especifica de modo a evitar danos ou riscos à saúde pública e à segurança e a minimizar os impactos adversos.

c) Rejeito - resíduos que, depois de esgotadas as possibilidades de tratamento e recuperação por processos tecnológicos
disponíveis e economicamente viáveis, não apresentam outra possibilidade que não a disposição final ambientalmente
adequada.

d) Reutilização - o processo de reaplicação de um resíduo, sem transformação do mesmo.

4. VIGÊNCIA

O prazo de vigência do contrato será de 02 (dois) meses, contados a partir da ordem de serviço, podendo ser prorrogado nos
termos do art. 57, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93.

5. PRAZO DE EXECUÇÃO

O prazo de execução do contrato será de 02 (dois) meses, contados a partir da ordem de serviço – OS, e em conformidade com
o Projeto Básico.

6. ESCOPO DAS ATIVIDADES

Todos os serviços a serem desenvolvidos deverão atender as:

a) Normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT);

b) Especificações do Edital;

c) Ordem de Serviço e seus Anexos.

Na ausência de Normas Brasileiras deverão ser usadas as Normas Internacionais cabíveis.

Os serviços serão ordenados em função das demandas de obras e serviços específicos deste contrato em atendimento às
programações do Planejamento Operacional da CONTRATANTE.

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

Os prazos de entrega de cada etapa são definidos em dias ocorridos, contados a partir da entrega de cada Ordem de Serviço.

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

 Esta equipe deverá dispor de técnicos com larga experiência em serviços similares para dar suporte aos técnicos
alocados no escritório de campo (local da obra).

Os serviços de investimentos de obras: Serão de investimentos os serviços de pavimentação asfáltica, com regularização de
subleito, execução de sub base e base, pavimentação em CBUQ, calçadas em piso de concreto, sarjetas e guias, drenagem,
sinalização viária vertical e horizontal e limpeza.

7. DETALHAMENTO DO SERVIÇO

                        ·         TRECHO 01 –Rua San Diego Estaca 4+0.000 até 13+0.000,

Rua da Concordia Estaca 0+0.000 até 2+6.760.

·         TRECHO 02 – Rua San Diego Estaca 0+0.000 até 4+0.000.
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                        Rua Dom Lucas Estaca 0+0.000 até 3+13.370,

·         TRECHO 03 – Rua San Diego Estaca 13+0.000 até 20+14.959.
 

  

 

 

 

 

 

ITEM ESPECIFICAÇÃO QTD. U. F. PER. UND. PER. VALOR UNIT. (R$) VALOR TOTAL (R$)
1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1 UN -- -- 3.573,43 3.573,43
2 ADMINISTRAÇÃO 1 UN -- -- 11.973,29 11.973,29
3 OBRAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS

PLUVIAIS.
1 UN -- -- 88.130,90 88.130,90

4 PAVIMENTAÇÃO RODOVIÁRIA 1 UN -- -- 127.707,98 127.707,98
5 SINALIZAÇÃO VIÁRIA 1 UN -- -- 10.252,40 10.252,40

VALOR GLOBAL (R$): 241.638,00

8. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

SUB-BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE

 Será utilizado material granular importado (areia amarela, areia barrada ou arenoso) para execução da camada de sub-base
com CBR ≥ 20,00%, compactada na energia intermediária.

BASE DE BRITA GRADUADA

Brita Graduada Simples - BGS, com CBR ³ 60%, expansão £ 0,5%, limite de liquidez menor que 25%, coeficiente estrutural KB =
1,0 .

PAVIMENTO FLEXÍVEL – REVESTIMENTO EM CBUQ

Como material de revestimento foi adotado Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), na espessura de 3,5 cm e
coeficiente estrutural KR = 2,0P.

MEIO FIO

Serão assentados meios-fios em concreto pré-moldado nas dimensões 100x15x13x30, tipo econômico, rejuntados com
argamassa de cimento e areia no traço 1:3.

PASSEIO EM CONCRETO (CALÇADA)

Será executado calçada em concreto usinado bombeável, classe de resistência C20, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm com
junta plástica de dilatação, cor cinza, 27 x 3 mm.

O lastro dos calçamentos será constituído por pedra britada 

PISO TATIL DIRECIONAL E/OU ALERTA

Serão utilizadas placas de 25x25cm em concreto na cor natural aplicado com argamassa industrializada ac-ii.

A aplicação deve atender os parâmetros da NBR 9050/2004 e/ou correlatas as normas técnicas brasileira de acessibilidade.
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A aplicação deste revestimento é integrada ao piso, sendo aplicado direto no contrapiso. Para a fixação das placas, deve ser
utilizada argamassa e rejunte adequado. O piso deve estar nivelado para receber as placas respeitando as medidas para que
não forme desnível.

SINALIZAÇÃO

SINALIZAÇÃO VERTICAL

Placas Metálicas

As placas de regulamentação e advertência serão confeccionadas nas cores e dimensões definidas em projeto, ou por indicação
do técnico do DETRAN – BA obedecendo às dimensões especificadas em planta.

As placas serão confeccionadas em chapas finas de aço de baixa liga e alta resistência mecânica, laminadas a frio e resistentes
à corrosão atmosférica, conforme norma NBR 5920 ou ABNT EB-901, na espessura de 1,52mm (MSG 16).

Depois de cortadas em suas dimensões finais e furadas, as chapas devem ter as bordas lixadas e receber tratamento que
compreenda: desengraxamento, decapagem e fosfatização, com espessura de camada igual a 5 micrômetros.

O acabamento final deve ser feito com 2 demãos de primer sintético e 2 demãos de tinta tipo esmalte sintético à base de resina
alquídica ou poliéster, com secagem em estufa à temperatura de 40ºC. Poderá ainda ser utilizado o acabamento com tinta em pó
à base de resina poliéster por deposição eletrostática, com polimerização em estufa à 220º C, com espessura média de película
de 50 micrômetros.

A face da placa deve ser pintada na cor específica à sua destinação e o verso deve ser pintado na cor preta fosca em ambos os
casos propostos. Deve-se ainda constar no verso das placas, impressos pelo processo silk-screen na cor branca, os seguintes
dizeres: “DETRAN – BA, nome do fabricante, mês e ano de instalação”.

Para garantia de qualidade, todo material a ser fornecido deve ser submetido previamente a uma INSPEÇÃO VISUAL feita pela
Fiscalização, cabendo a este o direito de recusar qualquer material que apresente algum defeito ou que esteja com dimensões,
formatos e mensagens em desacordo com o especificado.

Á critério da Fiscalização e as expensas da contratada, as placas em aço-carbono podem vir a ser ensaiadas em laboratório de
acordo com as seguintes normas:

        ABNT-MB-856: Produto plano de aço – Determinação das propriedades mecânicas à tração.
ABNT-NB-5: Produto metálico – Ensaio de dobramento semiguiado.
ABNT-NBR-6006: Classificação por composição química de aços para construção mecânica.
ABNT-NBR-11003: Tintas – Determinação da aderência (deverá ser obtido valor mínimo de GR-1B)
ASTM-D-1737: Flexibilidade de tintas (onde deverá ser obtido resultado satisfatório para um mandril de 12,7mm)

As placas em aço-carbono laminado a frio devem se manter aceitáveis de acordo com os padrões de qualidade fixados na
presente recomendação durante um período de no mínimo 3 (três) anos.

Todas as placas serão pagas por metro quadrado de área efetiva, devendo estar incluídos no valor do metro quadrado todos os
dispositivos de fixação necessários.

Películas Refletivas com Esferas Encapsuladas

Os Sinais para Controle de Tráfego devem ser totalmente refletivos e confeccionados com película retro refletiva de grande
angularidade, de modo a proporcionar ao usuário da via mensagens com as seguintes características: FORMA, COR, LEGENDA
ou SÍMBOLO, que serão visíveis sem alterações, tanto no período diurno quanto a noite sob luz dos faróis dos veículos.

A forma, as dimensões, a cor e a legenda ou símbolo dos sinais devem estar de acordo com o especificado nos manuais de
sinalização da entidade interessada, e em conformidade com o projeto executivo de sinalização.

A película retro refletiva deve ser constituída de vidro especial, aderida a uma resina sintética, transparente, flexível e
encapsulada por um revestimento plástico à prova de água, tendo a sua superfície externa completamente lisa. A película deve
ser resistente às intempéries e possuir na sua face posterior um adesivo pré-aplicado, protegido por um liner siliconado de fácil
remoção, e deve estar de acordo com as especificações descritas em “Películas Refletivas com Esferas Encapsuladas para uso
em Sinais de Controle de Tráfego”.

A face do sinal deve ser processada (impressa) com pastas (tintas) transparentes e opacas, baseadas em métodos especificados
pelo fabricante da película bem como a métodos apropriados para o tipo de película descrito nesta especificação.

A face terminada do sinal deve ter acabamento adequado e uniforme. As mensagens e bordas devem ser bem definidas e o corte
deve ser nítido. A pasta de impressão deve ter perfeita adesão na película e deve ser testada conforme recomendações do
fabricante. Sobre a placa acabada, um filme auto-adesivo transparente deve ser aplicado, com propriedades antipichação que
permitam a limpeza da mesma por meio de solvente comum, como por exemplo, tinner, sem alterar as características do
elemento refletivo e da impressão nele aplicado.

O fabricante deve certificar-se de que todos os sinais estão de acordo com esta especificação. O empacotamento dos sinais deve
ser realizado com padrões aceitáveis e segundo recomendações do fabricante da Película Refletiva, que evitem danificação no
manuseio.

Desempenho

As pastas transparentes devem fornecer um desempenho equivalente ao das Películas Refletivas com Esferas Encapsuladas
quando sem impressão, nas respectivas cores. O coeficiente de retrorreflexão das áreas impressas sobre película branca não
deve ser menor do que 70% do valor da película colorida, de acordo com a Tabela 1 e 2 da Especificação “Películas Refletivas
com Esferas Encapsuladas para uso em Sinais de Controle de Tráfego”.

Os sinais impressos não podem apresentar marcas da tela de impressão, riscos ou borrões na pasta (tinta) provenientes de
poder de cobertura inadequado. São considerados inadequados os sinais impressos com bolhas ou aparência de “Casca de
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Laranja”, não sendo aceitos pela Fiscalização. Sujeira, grumos de pigmentação e outros corpos estranhos que prejudiquem a
aparência do sinal impresso também farão com que estes sejam reprovados.

As cores impressas em Silk-Screen, e a aparência noturna dos sinais impressos deverão seguir rigidamente as normas vigentes
para as Películas Refletivas de Esferas Encapsuladas nas cores correspondentes.

Os sinais impressos não podem aderir uns aos outros durante o empacotamento e/ou transporte. A adesão da pasta (tinta) à
película deve seguir os padrões existentes e será exaustivamente analisada antes da aplicação no campo.

As Películas de Esferas Encapsuladas nas cores Branca e Amarela, bem como os substratos para a confecção dos sinais
impressos (regulamentação e advertência) devem apresentar os seguintes valores de brilho refletivo, respectivamente:

 

1.     Tabela 1 - Valores Películas refletivas Branco e Amarelo

 

Ângulo de
Observação

 

Ângulo de Entrada

Valores de Brilho (Candelas por Lux por M2)

Branca Amarela

0,2º -4º 250 170

Por sua vez, a tinta (pasta) impressa, nas cores vermelha, verde e azul devem apresentar valores mínimos de brilho
refletivo encontrados nas especificações da Película de Esferas Encapsuladas, com a respectiva cor.

 

2.     Tabela 2 - Valores Películas refletivas Vermelho, Verde e Azul

Películas de Esferas Encapsuladas – cor VERMELHA, VERDE e AZUL

Ângulo Observação Ângulo de Entrada Valores de CD/Lux/M2

0,2º -4º 45

A película refletiva fornecida deve ser estocada sob condições normais de temperatura e estar apropriada para uso por
um período de no mínimo 01 (um) ano após a data do fornecimento, comprovada pela nota fiscal.

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

Termoplástico Hot-Spray

Material nobre da sinalização, constituído à base de resinas acrílicas e maleicas, aplicado com a temperatura à razão de 200ºC,
quando se tratar de Tinta Termoplástica Branca e 180ºC e Amarela.

Neste modo mais moderno usam-se pistolas pneumáticas para pulverizar os materiais na espessura de 1,5mm. Termoplástico
formulado com resinas sintéticas de alta qualidade, pigmentos estáveis ao aquecimento e microesferas de vidro. Idealizado para
ser aplicado por ASPERSÃO, apresenta excelente estabilidade ao aquecimento, boa ancoragem das microesferas aplicadas por
aspersão, permitindo excelente retrorreflexão durante o período da vida útil.

Por causa da sua alta resistência à abrasão e da boa estabilidade da cor é recomendada para aplicação em vias urbanas e
rodovias com alto volume de tráfego.

A secagem do termoplástico, dá-se após 5 min de sua aplicação, ou seja, o tráfego é liberado muito mais rápido.

O material é facilmente aplicado mediante processos de projeção mecânica, pneumática ou combinada. Dever ser aplicado com
película uniforme sobre pavimento limpo, seco e isento de óleos. Sobre pavimentos de concreto é necessária uma pintura de
ligação (tinta de cor preta).

O projeto considera a aplicação de termoplástico hot-spray em todas as marcações longitudinais e transversais da sinalização
horizontal onde a cor se restringe a branca e amarela.

TUBULAÇÕES EM CONCRETO

Todos os tubos serão de concreto armado do tipo ponta e bolsa. Deverão ser executados em conformidade com as Normas e
Especificações Técnicas vigentes no País (NBR 6118/82, NBR 7481/82, entre outras) e ter resistência à compressão diametral de
acordo com a EB-6 e EB-103, conforme Lei nº 4150 de 21/11/62, fazendo parte integrante destas especificações. O critério da
fiscalização poderá aceitar tubos do tipo macho e fêmea, desde que no seu assentamento seja empregado um macaco TIRFOR
para juntá-los bem e, para efeito de pagamento dos tubos, deverá ser pago somente 70% do valor dos tubos ponta e bolsa. Os
tubos deverão apresentar na sua parte externa, o nome da empreiteira, a data de fabricação e a especificação de sua classe.

Na fabricação dos tubos de concreto armado deverá ser empregado concreto, cuja resistência aos 28 dias seja igual a 30,0 MPa
(Fck 28 dias = 30,0 MPa) e para a armadura, empregar-se-á telas de aço CA-60 soldadas. A tela para armadura simples deverá
ser posicionada próxima ao centro da espessura da parede, de tal maneira que ficará da parte interna uma distância
correspondente a 0,42 de espessura da parede e com as pontas justapondo-se em 35 centímetros.
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Durante a fabricação dos tubos pela empreiteira, a fiscalização deverá exigir o controle tecnológico do concreto empregado,
através de firma especializada, e verificar se estão empregando a tela indicada corretamente.

Aconselha-se o emprego de tubos por classe, em função do aterro sobre os mesmos.

Estas peças são dimensionadas de acordo com a sua necessidade de vazão, especificidade (condução de água pluvial ou
esgoto/ efluentes) e resistência mecânica necessária (de acordo com a carga que atuará sobre a peça), sendo assim, quanto
maior a resistência do produto, maior será o número de sua classificação. A Norma Técnica Brasileira que regulamenta sua
fabricação: ABNT NBR 8890:2008 – “Tubos de concreto de seção circular para águas pluviais e esgotos sanitários – Requisitos e
métodos de ensaio” regula seu processo de fabricação e dimensionamento. 

 
DISSIPADORES DE ENERGIA (LANÇAMENTOS)

Os dissipadores do tipo impacto, adotados nos lançamentos será o Modelo Bradley-Peterka.

No dimensionamento dever-se-á levar em consideração a elevada solicitação das estruturas por parte das forças dinâmicas e
turbulências. A estrutura deverá ser suficientemente estável para resistir aos esforços de arrancamento, provocados pela carga
de impacto sobre a parede defletora. O arranjo geral do dissipador e as dimensões requeridas para as várias descargas estão
apresentados no Gráfico 1, na Figura 1 e Figura 2 e na Tabela 3.

No Gráfico 1 entra-se com o valor da vazão (m3/s) e obtém-se a dimensão, em metros, da largura do dissipador (A). Com o valor
da largura (A) têm-se as demais dimensões do dissipador na Tabela 3.

 

  
 

 

Gráfico 1: Ábaco de dimensionamento da bacia de dissipação por impacto.
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Figura 1: Detalhes das plantas de fundo e superior do dissipador de impacto.

 

 

Figura 2: Detalhes dos cortes do dissipador de impacto.

 

 

Tabela 3: Dimensões padronizadas dos dissipadores de impacto.
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A Bacia de Dissipação por Impacto tem geometria em forma de caixa, dotada de uma viga transversal com seção em “L”
invertido. A eficiência desta bacia para idênticos números de Froude a montante é considerada superior à de uma bacia por
ressalto hidráulico.

 

Figura 3: Perspectiva de entrada do dissipador do tipo impacto, modelo Bradley-Peterka.

Fonte: TOPOCART, 2011.

 

Figura 4: Perspectiva de entrada do dissipador do tipo impacto, modelo Bradley-Peterka.

Fonte: TOPOCART, 2011.
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9. PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

 

 

  

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI - BA

 
 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

   

OBRA: PAVIMENTAÇÃO
ASFÁLTICA EM RUAS DA
SEDE NO MUNICÍPIO DE
CAMAÇARI.

Data-base SINAPI-BA - 05/2018  E ORSE -
04/2018 - REVISÃO 05

    

ITEM CÓD.
CPU

FONTE
CPU DESCRIÇÃO UND. QUANTIDADE CUSTO

UNITÁRIO
CUSTO
TOTAL

1.0   SERVIÇOS PRELIMINARES    2.876,46

1.1   
CONSTRUÇÕES E
IDENTIFICAÇÃO DO
CANTEIRO

    

1.1.1 74209/1 SINAPI Placa de Obra em chapa de
aço galvanizado M2                  3,00 281,74 845,22

1.2   ESCRITÓRIOS DA
CONSTRUTORA  (1 un.mês)     

1.2.1 73847/1 SINAPI

ALUGUEL
CONTAINER/ESCRIT INCL
INST ELET LARG=2,20
COMP=6,20M         
ALT=2,50M CHAPA ACO
C/NERV TRAPEZ FORRO
C/ISOL
TERMO/ACUSTICO        
CHASSIS REFORC PISO
COMPENS NAVAL EXC
TRANSP/CARGA/DESCARGA

MES                  2,00 507,81 1.015,62

1.3   SANITÁRIOS (1 un.mês)     

1.3.1 73847/1 SINAPI

ALUGUEL
CONTAINER/ESCRIT INCL
INST ELET LARG=2,20
COMP=6,20M         
ALT=2,50M CHAPA ACO
C/NERV TRAPEZ FORRO
C/ISOL
TERMO/ACUSTICO        
CHASSIS REFORC PISO
COMPENS NAVAL EXC
TRANSP/CARGA/DESCARGA

MES                  2,00 507,81 1.015,62

2.0   ADMINISTRAÇÃO LOCAL    9.638,00

2.1 90778 SINAPI
ENGENHEIRO CIVIL DE
OBRA PLENO COM
ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H                40,00 84,29 3.371,60

2.2 90776 SINAPI
ENCARREGADO GERAL
COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H             240,00 26,11 6.266,40

3.0   OBRAS DE DRENAGEM DE
ÁGUAS PLUVIAIS.    70.941,72

3.1   LOCAÇÃO DE REDES     

3.1.1 73610 SINAPI LOCAÇÃO DE REDES DE
ÁGUA OU DE ESGOTO M             180,75 1,06 191,60

3.2   ESCAVAÇÕES PARA
SISTEMAS DESTRUTIVOS     

3.2.1 90091 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA
DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5

M3             317,19 4,97 1.576,43
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M(MÉDIA ENTRE MONTANTE
E JUSANTE/UMA
COMPOSIÇÃO POR
TRECHO), COM
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA
(0,8 M3/111 HP), LARG. DE
1,5M A 2,5 M, EM SOLO DE
1A CATEGORIA, LOCAIS
COM BAIXO NÍVEL DE
INTERFERÊNCIA.
AF_01/2015

3.2.2 90092 SINAPI

ESCAVAÇÃO MECANIZADA
DE VALA COM PROF. MAIOR
QUE 1,5 M E ATÉ 3,0
M(MÉDIA ENTRE MONTANTE
E JUSANTE/UMA
COMPOSIÇÃO POR
TRECHO), COM
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA
(0,8 M3/111 HP), LARG.
MENOR QUE 1,5 M, EM
SOLO DE 1A CATEGORIA,
LOCAIS COM BAIXO NÍVEL
DE INTERFERÊNCIA.
AF_01/2015

M3                72,21 4,82 348,05

3.3   ESCORAMENTOS DE VALAS     

3.3.1 94057 SINAPI

ESCORAMENTO DE VALA,
TIPO DESCONTÍNUO, COM
PROFUNDIDADE DE 1,5 M A
3,0 M, LARGURA MENOR
QUE 1,5 M, EM LOCAL COM
NÍVEL BAIXO DE
INTERFERÊNCIA.
AF_06/2016

M2             282,36 23,93 6.756,87

3.4   ASSENTAMENTO DE
TUBULAÇÕES     

3.4.1 94968 SINAPI

CONCRETO MAGRO PARA
LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5
(CIMENTO/ AREIA MÉDIA/
BRITA 1)  - PREPARO
MECÂNICO COM
BETONEIRA 600 L.
AF_07/2016

M3                14,66 259,43 3.803,24

3.4.2 92212 SINAPI

TUBO DE CONCRETO PARA
REDES COLETORAS DE
ÁGUAS PLUVIAIS,
DIÂMETRO DE 600 MM,
JUNTA RÍGIDA, INSTALADO
EM LOCAL COM BAIXO
NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS
- FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO.
AF_12/2015

M             168,75 222,76 37.590,75

3.4.3 92210 SINAPI

TUBO DE CONCRETO PARA
REDES COLETORAS DE
ÁGUAS PLUVIAIS,
DIÂMETRO DE 400 MM,
JUNTA RÍGIDA, INSTALADO
EM LOCAL COM BAIXO
NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS
- FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO.
AF_12/2015

M                12,00 134,54 1.614,48

3.5   REATERROS     
3.5.1 93379 SINAPI REATERRO MECANIZADO

DE VALA COM
RETROESCAVADEIRA
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA
DA RETRO: 0,26 M³ /
POTÊNCIA: 88 HP),
LARGURA DE 0,8 A 1,5 M,
PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M,
COM SOLO (SEM
SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª
CATEGORIA EM LOCAIS
COM BAIXO NÍVEL DE

M3             325,92 14,15 4.611,77
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INTERFERÊNCIA.
AF_04/2016

3.6   BOTA FORA     

3.6.1 95877 SINAPI

TRANSPORTE COM
CAMINHÃO BASCULANTE
DE 18 M3, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30
KM (UNIDADE: M3XKM).
AF_12/2016- BOTA FORA

M3XKM             105,98 0,84 89,02

3.7   BOCAS DE LOBO E POÇOS
DE VISITA     

3.7.1 83659 SINAPI

BOCA DE LOBO EM
ALVENARIA TIJOLO
MACICO, REVESTIDA C/
ARGAMASSA DE CIMENTO E
AREIA 1:3, SOBRE LASTRO
DE CONCRETO 10CM E
TAMPA DE CONCRETO
ARMADO

UND                  3,00 698,13 2.094,39

3.7.2 98425 SINAPI

 POÇO DE VISITA CIRCULAR
PARA ESGOTO, EM
ALVENARIA COM TIJOLOS
CERÂMICOS MACIÇOS,
DIÂMETRO INTERNO = 1,2
M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,50
M, EXCLUINDO TAMPÃO.
AF_04/2018

UND                  4,00 2.154,28 8.617,12

3.7.3 83627 SINAPI

TAMPAO FOFO
ARTICULADO, CLASSE B125
CARGA MAX 12,5 T,
REDONDO TAMPA 600 MM,
REDE PLUVIAL/ESGOTO, P =
CHAMINE CX AREIA / POCO
VISITA ASSENTADO COM
ARG CIM/AREIA 1:4,
FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO

UND                  4,00 447,96 1.791,84

3.8   DISSIPADOR DE ENERGIA -
TIPO DEB 03     

3.8.1 01 CPU
DISSIPADOR DE ENERGIA -
DEB 03 - REF. SICRO2: 2 S
04 950 73

UND                  1,00 1.856,16 1.856,16

4.0   
PAVIMENTAÇÃO
RODOVIÁRIA(ABERTURA
DE CAIXAS/LIMPEZA)

   102.799,63

4.1   PAVIMENTAÇÃO FLEXÍVEL     

4.1.1 74154/1 SINAPI

ESCAVACAO, CARGA E
TRANSPORTE DE 
MATERIAL DE 1A
CATEGORIA COM TRATOR
SOBRE ESTEIRAS 347 HP E
CACAMBA 6M3,  DMT 50 A
200M

M3             433,29 4,61 1.997,47

4.1.2 72961 SINAPI
REGULARIZACAO E
COMPACTACAO DE
SUBLEITO ATE 20 CM DE
ESPESSURA

M2          1.496,62 1,27 1.900,71

4.1.3 95877 SINAPI

TRANSPORTE COM
CAMINHÃO BASCULANTE
DE 18 M3, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30
KM (UNIDADE: M3XKM).
AF_12/2016- BOTA FORA

M3XKM          4.085,64 0,84 3.431,94

4.2   SUB-BASE -  Arenoso     

4.2.1 96387 SINAPI

EXECUÇÃO E
COMPACTAÇÃO DE BASE E
OU SUB BASE COM SOLO
ESTABILIZADO
GRANULOMETRICAMENTE -
EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO,
CARGA E TRANSPORTE E
SOLO. AF_09/2017

M3 163,27 6,88 1.123,30

4.2.2 04 CPU FORNECIMENTO DE AREIA
AMARELA, AREIA BARRADA
OU ARENOSO (RETIRADA

M3 163,27 15,38 2.511,09
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NO AREAL, SEM
TRANSPORTE)

4.2.3 83356 SINAPI TRANSPORTE COMERCIAL
DE BRITA /ARENOSO M3XKM          2.351,09 0,78 1.833,85

4.3   BASE     

4.3.1 96396 SINAPI

EXECUÇÃO E
COMPACTAÇÃO DE BASE E
OU SUB BASE COM BRITA
GRADUADA SIMPLES -
EXCLUSIVE CARGA E
TRANSPORTE. AF_09/2017

M3             163,27 98,55 16.090,26

4.3.2 83356 SINAPI TRANSPORTE COMERCIAL
DE BRITA M3XKM          2.351,09 0,78 1.833,85

4.4   PAVIMENTO FLEXÍVEL    0,00

4.4.1 96402 SINAPI
EXECUÇÃO DE
IMPRIMAÇÃO LIGANTE COM
EMULSÃO ASFÁLTICA RR-
2C. AF_09/2017

M2          1.088,45 2,56 2.786,43

4.4.2 95995 SINAPI

CONSTRUÇÃO DE
PAVIMENTO COM
APLICAÇÃO DE CONCRETO
BETUMINOSO USINADO A
QUENTE (CBUQ), CAMADA
DE ROLAMENTO, COM
ESPESSURA DE 3,5 CM  -
EXCLUSIVE TRANSPORTE.
AF_03/2017

M3                38,10 747,45 28.477,85

4.4.3 95303 SINAPI

TRANSPORTE COM
CAMINHÃO BASCULANTE 10
M3 DE MASSA ASFALTICA
PARA PAVIMENTAÇÃO
URBANA

M3XKM             548,64 1,00 548,64

4.5   GUIAS E SARJETAS     

4.5.1 94273 SINAPI

ASSENTAMENTO DE GUIA
(MEIO-FIO) EM TRECHO
RETO, CONFECCIONADA
EM CONCRETO PRÉ-
FABRICADO, DIMENSÕES
100X15X13X30 CM
(COMPRIMENTO X BASE
INFERIOR X BASE
SUPERIOR X ALTURA), PARA
VIAS URBANAS (USO
VIÁRIO). AF_06/2016

M             453,52 34,75 15.759,82

4.6   CALÇADAS     

4.6.1 3777 SINAPI LONA PLASTICA PRETA, E=
150 MICRA M2             544,22 1,09 593,20

4.6.2 3673 SINAPI
JUNTA PLASTICA DE
DILATACAO PARA PISOS,
COR CINZA, 27 X 3 MM
(ALTURA X ESPESSURA)

M             272,00 5,02 1.365,44

4.6.3 94991 SINAPI

EXECUÇÃO DE PASSEIO
(CALÇADA) OU PISO DE
CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN
LOCO, USINADO,
ACABAMENTO
CONVENCIONAL, NÃO
ARMADO. AF_07/2016
ESP=5CM

M2             544,22 20,71 11.270,80

4.6.4 02 CPU

PISO TÁTIL DIRECIONAL
E/OU ALERTA, DE
CONCRETO, NA COR
NATUAL, P/ DEFICIENTES
VISUAIS, DIMENSÕES
25X25CM, APLICADO COM
ARGAMASSA
INDUSTRIALIZADA AC-II,
REJUNTADO, EXCLUSIVE
REGULARIZAÇÃO DE BASE -
REF. ORSE 9418

M2             113,38 90,65 10.277,90

4.6.5 03 CPU

RAMPA PARA ACESSO DE
DEFICIENTES, EM
CONCRETO SIMPLES FCK-
25 MPA, DESEMPOLADA -
REF. ORSE 12214

UND                  6,00 166,18 997,08
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5.0   SINALIZAÇÃO VIÁRIA    8.252,76
5.1   SINALIZAÇÃO HORIZONTAL     

5.1.1 72947 SINAPI

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

M2                96,83 30,42 2.945,57

5.2   SINALIZAÇÃO VERTICAL     

5.2.1 73916/2 SINAPI
PLACA ESMALTADA PARA
IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA,
DIMENSÕES 45X25CM

UND                  4,00 72,04 288,16

5.2.2 4650 ORSE

Sinalização permanente,
vertical, com placa octogonal
de aço, padrão dner,
largura=0,75m, com poste de
madeira 3,50m fixado com
base de concreto 40x40x50

UND                  2,00 417,79 835,58

5.2.3 4647 ORSE

Sinalização permanente,
vertical, com placa de aço
(60x60cm) com poste de
madeira 3,50m fixado com
base de concreto 40x40x50

UND                  5,00 359,81 1.799,05

5.2.4 4648 ORSE

Sinalização permanente,
vertical, com placa circular
padrão dner diam. = 0,75m,
com poste de madeira 3,50m
fixado com base de concreto
40x40x50

UND                  6,00 397,40 2.384,40

     CUSTO
TOTAL R$ 194.508,57

     B.D.I. 24,23% 47.129,43
     PREÇO

TOTAL R$ 241.638,00

 

 

 

 

10. CRONOGRAMA FÍSICO / FINANCEIRO
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11. COMPOSIÇÃO DO BDI

COMPOSIÇÃO DO BDI
1.0  CÁLCULO DO BDI   
1. CUSTOS INDIRETOS  Percentual

Administração central  3,80%
Seguro  0,16%
Garantia  0,16%
Risco  0,50%

 TOTAL 4,62%
   
2. DESPESAS FINANCEIRAS  Percentual
Despesas financeiras  1,02%

TOTAL TOTAL 1,02%
   
3. TRIBUTOS  Percentual

PIS  0,65%
COFINS  3,00%
ISS  3,00%
CPRB (desoneração da folha)  4,50%

TOTAL TOTAL 11,15%
   
4. LUCRO  Percentual
Lucro  4,44%

TOTAL TOTAL 4,44%
   
Os valores deverão ser informados em percentual e estar arredondados
para 2 casas decimais BDI 24,23%

   

   
LEGENDA   
AC = Administração central 3,80%  
DF = Despesas financeiras 1,02%  
S+G = Seguro +Garantia 0,32%  
R = Risco 0,50%  
L = Lucro 4,44%  
I = Tributos 11,15%  

BDI = Valor calculado
24,23%

 

 

 

12. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

O pagamento será realizado mediante empenho, em até 30 (trinta) dias contados a partir da data de recebimento da Nota
Fiscal/Fatura, expedita na forma da legislação em vigor, devidamente atestada pelo gestor do contrato, relativa aos serviços
efetivamente executados.

A Nota Fiscal/Fatura só deverá ser emitida após aprovação da Medição pela fiscalização da CONTRATANTE, e apresentada com
a aprovação da regularidade com as obrigações trabalhistas e previdenciárias.

A liberação do pagamento se dará após comprovação da regularidade com as obrigações trabalhistas e previdenciárias pela
Contabilidade da Secretaria da Fazenda de Camaçari, em correspondência com as fichas demonstrativas dos empregados da
CONTRATADA envolvidos na obra.

No curso do contrato os quantitativos considerados para o efeito de medição serão exclusivamente aqueles decorrentes dos
serviços efetivamente realizados.

Havendo erro na fatura ou descumprimento das condições pactuadas, no todo ou em parte, a tramitação da fatura será suspensa
para que a CONTRATADA adote as providências necessárias à sua correção. Passará a ser considerada, para efeito de
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pagamento, a data da reapresentação da Nota Fiscal/Fatura devidamente corrigida.

Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for
imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito a reajuste de preço.

13. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

O valor total estimado para a execução dos serviços é de R$ 241.638,00 (duzentos e quarenta e um mil e seiscentos e
trinta e oito reais).  

 

Projeto/ Atividade: 3023
 

Elemento de Despesa: 44905100
 

Fonte: 9124000
  

 

Projeto/ Atividade: 3023
 

Elemento de Despesa: 44905100
 

Fonte: 0100000

 

14. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

a) Executar as obras de acordo com as exigências e condições constantes no instrumento convocatório, no contrato, no Edital,
na Proposta apresentada e cláusulas do presente instrumento, independente da transcrição.

b) Cumprir e fazer cumprir todas as normas regulamentares sobre Medicina e Segurança do Trabalho, obrigando seus
empregados a trabalhar com equipamentos individuais.

c) Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele mantidas, todas as condições de
habilitação e qualificação exigida na licitação.

d) Apresentar durante a execução do contrato, quando solicitado, documentos que comprovem estar cumprindo a legislação em
vigor quanto as obrigações assumidas na licitação, em especial, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais
e comerciais.

e) Não utilizar este contrato como garantia de qualquer operação financeira, a exemplo de empréstimos bancários ou descontos
de duplicatas. Utilizar a melhor técnica aplicável aos trabalhos, com zelo, diligência, bem como, com rigorosa observância aos
projetos e especificações fornecidas.

f) Responsabilizar-se por toda mão-de-obra necessária à realização do objeto deste contrato, bem como alimentação e transporte
dos mesmos.

g) Assumir e promover, sob sua exclusiva responsabilidade e à sua custa, o pagamento de todos os impostos, taxas e quaisquer
outros tributos de origem federal, estadual e municipal, vigentes na data de assinatura do contrato, sob a realização dos serviços
ora contratados, ou gerados por fatos ligados à execução do contrato, como também, manter-se inteiramente quite com os
órgãos públicos.

h) Arcar com todas as despesas relativas aos materiais e equipamentos destinados a execução dos serviços, tais como
transporte de qualquer natureza, mobilização, montagem e desmontagem, operação e manutenção, inclusive reposição das
peças sobressalentes necessárias, combustíveis, lubrificantes, seguros e outros, será também de sua responsabilidade os
encargos referentes a alimentação da rede elétrica, abastecimento de água e esgotamento sanitário dos referidos módulos.

i) Efetuar o registro do contrato no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia – CREA/BA ou 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.

j) O Licitante deverá manter à disposição da Fiscalização 1(um) veiculo, durante todo o período contratual, conforme
especificação a seguir:

-   Automóvel de 4(quatro) portas,com ar condicionado, direção hidráulica, seguro e uma cota de combustível (250l/mês),
dotado de motor com capacidade volumétrica superior a 1.000 cm3, dispensando-se potência superior a 80 HP.
-  O veículo, ao ser alocado, não deverá ter idade superior a 2(dois) anos ou quilometragem superior a 30.000 Km. Em
qualquer circunstância, o veículo deverá estar em boas condições, devendo ser substituído em caso contrário, independente
da idade ou quilometragem acumulada.
-   No dimensionamento dos custos deverão estar incluídos manutenção geral preventiva e coletiva, operação (inclusive
combustível, lubrificante e demais materiais de consumo), impostos e seguros, especialmente o de Responsabilidade Civil,
exclusive motorista. 

-  Os custos relativos ao automóvel que estará a disposição da fiscalização deverá esta inclusos na composição do BDI.

15. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

a) A CONTRATANTE deverá indicar o representante da administração para acompanhar e fiscalizar a execução do contrato,
bem como para atestar o recebimento dos serviços.
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b) Proporcionar todas as facilidades para que o prestador de serviços possa cumprir suas obrigações dentro das normas e
condições deste processo.

c) Rejeitar todo ou em parte, os serviços executados em desacordo com as obrigações assumidas pela CONTRATADA.

d) Comunicar todas ou quaisquer irregularidades ocorridas na execução do contrato e exigir as devidas providências que
demandem da CONTRATADA.

16. EXIGÊNCIA(S) PARA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

a) Registro ou inscrição da Licitante e do responsável técnico no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA ou no
Conselho 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.1) É vedada a indicação de um mesmo responsável técnico por mais de uma instituição, fato este que inabilitará todas as
envolvidas.

b) Comprovação de que licitante possuir em seu quadro, na data prevista para entrega da proposta, pelo menos 01 (um)
Engenheiro Civil ou Arquiteto e 01 (um) Engenheiro de Segurança ou Técnico de Segurança do Trabalho, devidamente
reconhecido pela entidade profissional competente, para atuarem como responsáveis técnicos de suas respectivas áreas, numa
das formas a seguir:

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

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

b.3) Contrato de Prestação de Serviço, com data de assinatura anterior à data de abertura das propostas, devidamente registrado
em cartório. 

b.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.

c) Apresentação de atestados de capacidade:

c.1) 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 em características com o objeto da
licitação.

c.2) Comprovação de capacidade técnico-profissional: pelo menos 01 (um) atestado em nome do(s) profissional(is) indicado(s)
para atuar como responsável(is) técnico(s), fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, para desempenho de
atividade pertinente e compatível em características com o objeto da licitação, devidamente registrado na entidade profissional
competente, acompanhado da respectiva Certidão de Acervo Técnico – CAT.

c.2.1)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 quem assina o documento, bem como conter objeto, atividades
desenvolvidas e período da contratação.

c.2.2) 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.2.3) 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.

c.2.4) A exigibilidade da apresentação de atestado(s) e  Certidão de Acervo Técnico – CAT, não se aplica aos Engenheiro(s) de
Segurança ou Técnico(s) de Segurança.

d) Apresentação de relação explicita e declaração formal, sob 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.

e) Declaração sob as penas cabíveis, de que independente da indicação dos profissionais apresentados para cumprimento da
exigência da alínea “b” deste subitem, 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.

f) Comprovação emitida pela Prefeitura Municipal de Camaçari, da realização da visita técnica prévia à data da apresentação da
Proposta.

f.1) A visita técnia deverá ser agendada com antecedência na Secretaria da Infraestrutura de Camaçari, através do telefone (71)
3644-9724. Caso a mesma não ocorra, a licitante deverá apresentar declaração de plenos conhecimentos da obra; 

f.2) Para realizar a vistoria o representante da empresa interessada em participar da licitação, deverá apresentar registro
profissional e documento comprovando estar credenciado pela empresa interessada. Não será admitida representação de um
mesmo representante para mais de uma empresa.

f.3) Atestado de visita ao local dos serviços, expedido pela Secretaria de Infraestrutura – SEINFRA, em nome do Engenheiro
responsável técnico pela empresa licitante expedido em até 03 (três) dias úteis antes da licitação, certificando que a empresa
licitante realizou a Visita Técnica aos locais dos serviços, para tomar conhecimento de todas as informações e das condições
locais para o cumprimento das obrigações desta licitação, para todos os efeitos legais do processo licitatório.

 

17. GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO
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a) A gestão e fiscalização dos serviços serão realizadas pela Secretaria de Infraestrutura - SEINFRA, para verificação do
cumprimento das Cláusulas Contratuais e terão poderes para verificar e exigir o seu fiel cumprimento, sendo que sua ausência
ou eventual omissão não eximirá a CONTRATADA dos compromissos e obrigações assumidas perante a CONTRATANTE.

b) Competirá a função fiscalizadora, representando a CONTRATANTE diante da CONTRATADA no curso da implementação do
presente contrato e terão poderes para verificar e exigir o seu fiel cumprimento, sendo que sua ausência ou eventual omissão
não eximirá a CONTRATADA dos compromissos e obrigações assumidas perante o CONTRATANTE.

c) Competirá proceder o acompanhamento da execução dos serviços prestados, o qual atestará em termos definitivos, sua
conclusão.

d) O instrumento de Ordem de Serviço será expedido pela Secretaria de Infraestrutura – SEINFRA, que instruirá a execução
progressiva dos trabalhos e que documentarão as comprovações dos serviços quando realizados, estabelecendo expressamente
a relação e prazos para execução dos serviços autorizados.

18. DISPOSIÇÕES GERAIS

Os serviços deverão ser executados de acordo com os elementos técnicos fornecidos, Normas Técnicas da ABNT, NR 18,
normas específicas, legislação em vigor, especificações e Considerações Especiais, planilhas orçamentárias.

A CONTRATADA deverá cumprir os procedimentos de proteção ambiental, responsabilizando-se pelos danos causados ao meio
ambiente, nos termos da legislação pertinente, independentemente do detalhamento e/ou da especificação do projeto.

A CONTRATADA deverá observar, sempre que houver os procedimentos estabelecidos nos estudos apresentados para o
licenciamento, bem como as condicionantes estabelecidas pelo órgão ambiental responsável.

Os prejuízos causados por embargos pelo órgão ou entidade de controle ambiental, devido a danos decorrentes da execução
dos serviços, serão de responsabilidade da contratada, bem como os autos de infração lavrados que gerarem pagamentos de
multas.

As licenças ambientais existentes para a obra, não dispensam nem substituem a obtenção pela CONTRATADA, de certidões, ou
outras licenças, de qualquer natureza, exigidas pela legislação federal, estadual ou municipal no decorrer do contrato.

Os materiais resultantes de restos dos serviços deverão descartados em local apropriado, devidamente licenciado do ponto de
vista ambiental, de acordo com o estabelecido no Art. 20 do Decreto Municipal nº 4271/2006.

No curso do contrato os quantitativos considerados para os efeitos de medição serão exclusivamente aqueles decorrentes dos
serviços efetivamente realizados os quais poderão variar para mais ou para menos com relação aos valores estimados no
Orçamento Básico sem que caiba à licitante contratada o direito a qualquer reclamação ou indenização.

O prazo de execução dos serviços está indicado no item 5.

O prazo do contrato poderá ser prorrogado, a critério da unidade administrativa solicitante, mantidos todos os direitos, obrigações
e responsabilidades, desde que ocorra qualquer um dos motivos relacionados no art. 57, § 1°, da Lei federal n° 8.666/93,
devidamente justificada e instrumentalizada por termo aditivo.

 

 
 
 


