
 
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA 
 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 25/2015 
TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2015 
      
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DAS RUAS 31 DE AGOSTO, 
EXPEDICIONÁRIO, ITÁLIA, DA FONTE E ANDRÉ RÉ 

 
  

1. PREÂMBULO 
 
1.1. O MUNICÍPIO DE BARRA FUNDA/RS, por intermédio do Setor de Licitações da Secretaria 
Municipal de Administração, torna pública a licitação acima identificada, que tem como objeto o 
descrito no Anexo I - Termo de Referência, que se processará na modalidade TOMADA DE PREÇOS, 
com o critério de julgamento do tipo MENOR PREÇO na forma de execução por EMPREITADA 
GLOBAL, mão-de-obra e materiais, nos termos deste Edital e de seus Anexos, e em conformidade 
com as disposições da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. 
 
1.2. A Comissão Permanente de Licitações receberá os documentos de habilitação e propostas 
financeiras dos interessados em participar da presente licitação até às 8h e 30min do dia 16 de 
dezembro de 2015, na Sala de Reuniões da Prefeitura Municipal de Barra Funda/RS, sito na Avenida 
24 de Março, 735, em Barra Funda/RS. Após o horário acima indicado dar-se-á por encerrado o 
recebimento dos envelopes contendo os documentos de habilitação e propostas financeiras. No 
mesmo dia e local, às 8h e 35min dar-se-á início à sessão pública da Tomada de Preços. 
 
1.3. As informações a respeito do cadastramento das empresas junto ao Município de Barra Funda, 
bem como as cópias do Edital e de seus Anexos poderão ser obtidas no Setor de Licitações, 
telefone (54) 3369-1202. Cópias do Edital também estarão disponíveis no 
site www.barrafunda.rs.gov.br ou, ainda, através do e-mail: licitabf@gmail.com  
 
1.4. Impugnações ao Edital e recursos, caso interpostos, deverão ser apresentados por escrito,  junto 
à Secretaria Municipal de Administração, e dirigidos à Comissão Permanente de Licitações. Não serão 
aceitos se remetidos via fax, correio ou e-mail.                                                                                                                                                             
 
1.5. Pedidos de esclarecimentos devem ser dirigidos à Comissão Permanente de Licitações, por 
escrito, via Secretaria Municipal de Administração ou fax, telefone (54) 3369-1202. Não serão aceitos 
se remetidos via correio ou e-mail. 
 
1.6. Expediente externo: Setor de Licitações e Secretaria Municipal de Administração: de segunda à 
sexta-feira, das 08h às 12h e das 13h30min às 17h, exceto feriados. Eventuais alterações de horário 
do expediente externo serão publicadas no Mural de Publicações Oficiais da Prefeitura Municipal, 
cabendo às licitantes realizar o acompanhamento. 
 
1.7. Integram o presente Edital os seguintes Anexos: 
Anexo I – Termo de Referência; 
Anexo II – Modelo de Termo de Credenciamento; 
Anexo III - Modelo de declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação, de que não está 
temporariamente suspensa de participar em licitação e impedida de contratar com a Administração e 
de que não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública; 
Anexo IV – Modelo de declaração de cumprimento do art. 7º, inc. XXXIII, da Constituição Federal; 
Anexo V – Minuta de contrato 
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Anexo VI – Memoriais Descritivos 
Anexo VII – Planilha Orçamentária e Cronograma Físico-Financeiro 
Anexo VIII – Projetos 
Anexo IX – Modelo de Termo de Vistoria 
 
2. DO OBJETO  
 
2.1. Constitui objeto do presente edital de licitação, a Execução, sob regime de empreitada por preço 
global, mão-de-obra e materiais  de serviços de regularização do pavimento existente com o serviço 
de capeamento e recapeamento em concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) e implantação 
de pavimentação em concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), passeio, rampas de 
acessibilidade e sinalização das vias em conformidade com o descrito no Termo de Referência, 
Anexo I. 
 
3 – DA PARTICIPAÇÃO 
 
3.1 – Poderão participar da presente Tomada de Preços as pessoas jurídicas com atividade 
compatível com o objeto deste Edital e que cumpram os requisitos exigidos. 
 
3.2 – DAS VEDAÇÕES LEGAIS 
3.2.1 – É vedada a participação nesta licitação das empresas: 
3.2.1.1 – Declaradas inidôneas por ato do Poder Público; 
3.2.1.2 – Sob processo de falência ou concordata; 
3.2.1.3 – Impedidas de transacionar com a Administração Pública ou quaisquer de seus órgãos 
descentralizados; 
3.2.1.4 – Cujo servidor, dirigente do órgão ou responsável pela Licitação tenha participação direta ou 
indireta com o licitante; 
 
4. DO CREDENCIAMENTO 
 
4.1.  A licitante apresentará, na sessão pública da Tomada de Preço, para fins de credenciamento: 
 
4.1.1. Se representante legal da licitante, documento(s) que confirme(m) tal condição: registro 
comercial no caso de empresa individual; ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, 
devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedade por 
ações, acompanhado de documento de eleição de seus administradores, e, ainda, decreto de 
autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País. Tais 
documentos deverão ser autenticados ou cópias simples acompanhadas de originais para 
autenticação, comprovando a existência dos necessários poderes para formulação de propostas e 
para prática de todos os demais atos inerentes à licitação). 
 
4.1.2. Se procurador, preposto ou credenciado da licitante, procuração ou termo de credenciamento 
(conforme modelo Anexo II), outorgado pelo(s) representante(s) legal(is) da licitante, comprovando a 
existência dos necessários poderes para formulação de propostas e para prática de todos os demais 
atos inerentes à licitação, acompanhado de documento(s) que confirme(m) ser o outorgante 
representante(s) legal(is) da licitante (registro comercial no caso de empresa individual, ato 
constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de 
sociedades comerciais e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documento de eleição de 
seus administradores, e, ainda, decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade 
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estrangeira em funcionamento no país). Tais documentos deverão ser autenticados ou cópias 
simples acompanhadas de originais para autenticação. 
 
 
5. DA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E DA PROPOSTA 
 
5.1. Os documentos de habilitação e a proposta financeira deverão ser entregues em envelopes 
separados, numerados de 01 e 02, respectivamente, diretamente à Comissão Permanente de 
Licitações. Não serão aceitos envelopes contendo documentos de habilitação e propostas financeiras 
entregues, ainda que recebidos, em local diverso do especificado no item 1 – PREÂMBULO e que, por 
qualquer razão, não tenham chegado à Comissão Permanente de Licitações até a data e o horário de 
início da sessão pública da Tomada de Preço. Os envelopes deverão estar fechados, contendo na 
parte externa a seguinte inscrição: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 25/2015 
TOMADA DE PREÇO Nº 05/2015 
ENVELOPE Nº 01 – DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 
LICITANTE: nome da licitante (admitida sua identificação por envelope timbrado) 
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 25/2015 
TOMADA DE PREÇO Nº 05/2015 
ENVELOPE Nº 02 –  PROPOSTA FINANCEIRA 
LICITANTE: nome da licitante (admitida sua identificação por envelope timbrado) 
 

 
5.2 DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
 
5.2.1. DA DOCUMENTAÇÃO PARA EMISSÃO DO CRC 
 
5.2.1.1. A licitante, caso não seja cadastrada junto ao Município de Barra Funda/RS, deverá se 
cadastrar até 03 (três) dias antes da data e hora determinada no Preâmbulo (item 1.2) do presente 
Edital, para a obtenção do Certificado de Registro Cadastral (CRC). Não será admitida a inclusão no 
envelope n° 01 de documento para revalidação de CRC vencido. 
 
5.2.1.2. A empresa que pretender se utilizar dos benefícios previstos nos art. 42 a 45 da Lei 
Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, deverá apresentar, ao se cadastrar, a 
comprovação de tal situação jurídica através de certidão expedida pela junta comercial, além de 
todos os documentos previstos no item 5 deste edital. 
 
HABILITAÇÃO JURÍDICA 
 
a) Registro comercial no caso de empresa individual, ato constitutivo, estatuto ou contrato social em 
vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedade por 
ações, acompanhado de documento de eleição de seus administradores, e, ainda, decreto de 
autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, e ato 
de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a 
atividade assim o exigir. 
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REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 
a)  Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica; 
b) Certidão conjunta negativa de débitos relativos a tributos federais e à dívida ativa da União, 
expedida pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional do domicílio ou sede da licitante; 
c) Certidão negativa ou positiva com efeitos de negativa de tributos estaduais, expedida pela 
Secretaria e/ou Delegacia da Fazenda Estadual; 
d) Certidão de regularidade fiscal junto ao município contratante e do domicílio ou sede da licitante; 
e) Certificado de Regularidade junto ao FGTS; 
f) Certidão negativa ou positiva com efeitos de negativa de débitos relativos às contribuições 
previdenciárias e as de terceiros, expedida pela SRFB; 
g) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, expedida pelo TST;  
 
 
QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 
a) Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da licitante, em 
data não anterior a 30 (trinta) dias da abertura da sessão pública, se outro prazo não constar no 
documento. 
 
b) Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social, já exigíveis e 
apresentadas na forma da Lei, devidamente registrados e arquivados na Junta Comercial, que 
comprovem a boa situação financeira da empresa, cujos índices mínimos aceitáveis serão apurados 
pela aplicação das seguintes fórmulas: 
 
LIQUIDEZ INSTANTÂNEA:      AD     =    índice mínimo: 0,02 
                                                  PC 
 
LIQUIDEZ CORRENTE:            AC     =    índice mínimo: 1,00 
                                                   PC 
 
LIQUIDEZ GERAL:                   AC  +  ARLP     =    índice mínimo: 1,00 
                                                  PC  +  PELP 
 
GERÊNCIA DE CAPITAIS DE TERCEIROS:           PL           =    índice mínimo: 1,00 
                                                                           PC  +  PELP 
 
GRAU DE ENDIVIDAMENTO:      PC  +  PELP     =    índice máximo: 0,40 
                                                                AT 
ONDE:  
AC = ATIVO CIRCULANTE 
AD = ATIVO DISPONÍVEL 
ARLP = ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 
AP = ATIVO PERMANENTE 
AT = ATIVO TOTAL 
PC = PASSIVO CIRCULANTE 
PELP = PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 
PL = PATRIMÔNIO LÍQUIDO 
 
b.1) As empresas licitantes deverão apresentar planilha ou ofício demonstrando o memorial de 
cálculo dos índices, devendo ser assinada pelo contador da empresa ou pelo seu responsável legal. 
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b.2.) Quando se tratar de empresa individual ou sociedade por cotas de responsabilidade limitada, a 
Administração se reservará o direito de exigir a apresentação do livro diário onde o Balanço 
Patrimonial foi transcrito. 
 
b.3.) O Balanço Patrimonial e as Demonstrações Contábeis deverão estar assinados pelo(s) 
representante(s) legal(is) e por contador da licitante. 
 
5.2.2. O ENVELOPE Nº 01 DEVERÁ CONTER: 
 
a) Certificado de Registro Cadastral expedido pelo Município de Barra Funda, válido; 
 
b) Declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação, de que não está temporariamente 
suspensa de participar em licitação e impedida de contratar com a Administração e de que não foi 
declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública, assinada por representante 
legal da licitante ou por procurador/credenciado, munido de procuração hábil, nos termos da Lei ou 
de carta de credenciamento – modelo no Anexo III. 
 
c) Declaração formal, de que não possui, em seu quadro de pessoal, empregado ou associado menor 
de 18 (dezoito) anos realizando trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e/ou menor de 16 
(dezesseis) anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) 
anos, nos termos do art. 27, V, da Lei nº 8.666/93 e art. 7º, XXXIII, da Constituição Federal, assinada 
por representante legal da licitante ou por procurador/credenciado, munido de procuração hábil, nos 
termos da Lei, ou de carta de credenciamento – modelo no Anexo IV. 
 
d) Prova de alvará de localização e funcionamento expedido pela Prefeitura Municipal da jurisdição 
fiscal do estabelecimento licitante da pessoa jurídica; 
 
e) Certidão negativa do Cartório de Distribuição e de Protestos, expedida pelo Distribuidor da               
Comarca da sede da Empresa, em data não anterior a 30 (trinta) dias da abertura da sessão pública, 
se outro prazo não constar no documento; 
 
f) Licença Ambiental de Operação (LO), em vigor, emitida pelo órgão ambiental competente – FEPAM 
– Fundação Estadual de Proteção Ambiental, de produção de concreto asfáltico a quente, provando 
que a empresa possui competência legal para a produção de concreto asfáltico. No caso da usina não 
ser de propriedade do licitante, deverá ser apresentada a referida LO e uma declaração de 
disponibilidade do proprietário à licitante referente ao Item nº 01 deste edital; 
  
g) Comprovante de registro da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio 
Grande do Sul (CREA/RS) ou com visto do mesmo, no caso de empresas não sediadas no Estado, com 
indicação do objeto social compatível com a presente licitação, contendo, obrigatoriamente, o 
registro dos responsáveis técnicos; 
 
h) Prova de a empresa possuir no quadro funcional permanente um profissional de nível superior 
registrado no CREA/RS, ou visto do mesmo, no caso de empresas não sediadas no estado. Em se 
tratando de sócio da empresa, por intermédio do contrato social e no caso de empregado, mediante 
cópia da Carteira Profissional de Trabalho e da Ficha de Registro de Empregados (FRE) que 
demonstrem a identificação do profissional; 
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i) Dois atestados de capacidade técnica-operacional devidamente registrados no CREA da região 
onde os serviços foram executados, acompanhados das respectivas Certidões de Acervo Técnico – 
CAT, que comprovem que a licitante, tenha executado para órgão ou entidade da administração 
direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito federal, ou ainda, para empresas 
privadas, obras/serviços de características técnicas de acordo com o objeto licitado; 
 
j) Prova de que o profissional, descrito na letra “g”, é detentor de responsabilidade técnica por 
execução de obras e/ou serviços de pavimentação asfáltica em CBUQ, por meio de 01(um) atestado 
fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente registrado no CREA, 
devendo apresentar também a respectiva certidão – Certidão de Acervo Técnico (CAT); 
 
k) Declaração do proponente, firmada também pelo seu responsável técnico, legalmente habilitado, 
de que, através de visita ao local das obras e/ou serviços, aceita como válida a situação em que se 
encontra aquele local para a realização dos mesmos; 
 
l) Atestado de visita ao local das obras, emitido por este município, a ser realizada pelo responsável 
técnico legalmente habilitado da proponente, comprovação de que deverá ser apresentada no ato 
da visita técnica através de cópia do Registro no CREA da Empresa. A visita técnica ao local das obras 
e/ou serviços será realizada com todos os proponentes juntos no dia 07 de dezembro de 2015, às 14 
horas, horário de encontro na Prefeitura Municipal, onde o técnico do Município irá acompanhar 
todos os representantes técnicos das proponentes ao local das obras. 
 
OBS.: Com relação ao profissional da letra “h“, deverá ser este, e somente este, o responsável 
técnico da proponente em todas as fases deste procedimento licitatório, incluindo os atestados de 
capacidade técnica-operacional e a visita técnica.  
 
5.3. OBSERVAÇÕES RELATIVAS AOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO: 
 
5.3.1. Tanto os documentos para obtenção do CRC como os documentos que deverão estar contidos 
no envelope n° 01 deverão ser originais, ou cópias autenticadas ou cópias simples acompanhadas 
dos originais (que deverão ser apresentados ao Setor de Compras ou à Comissão Permanente de 
Licitações para verificação da autenticidade das cópias e posterior devolução), salvo os documentos 
cuja autenticidade poderá ser verificada na Internet, que poderão ser cópias simples, caso em que a 
Comissão, se entender necessário, poderá diligenciar na Internet para averiguar a autenticidade dos 
mesmos, habilitando ou não a licitante em função desta diligência. Não serão admitidas cópias em 
papel termo sensível (fax). 
 
5.3.2. Não será causa de inabilitação a mera irregularidade formal que não afete o conteúdo e a 
idoneidade do documento ou impeça o seu entendimento.   
 
5.3.3. Não existindo data de validade nas certidões e/ou nos certificados exigidos para habilitação, 
somente serão aceitos se com prazo de expedição não superior a 30 (trinta) dias da data da sessão 
pública da Tomada de Preços ou, se emitidos por prazo indeterminado, conforme legislação do órgão 
expedidor. 
 
5.3.4. Os documentos contidos no envelope deverão ter as suas folhas ordenadas, numeradas e 
rubricadas pela proponente. 
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6. DA PROPOSTA FINANCEIRA 
 
 
6.1. O ENVELOPE Nº 02 DEVERÁ CONTER: 
 
6.1.1. Proposta financeira, orçamento e cronograma físico-financeiro, datilografados ou impressos 
por meio eletrônico em folhas da empresa, redigida em linguagem clara, sem rasuras, ressalvas ou 
entrelinhas, sequencialmente numeradas e rubricadas, sendo a última datada e assinada pelo 
representante legal da empresa, e deverá ainda conter: 
 
a) razão social completa da empresa, endereço atualizado, CNPJ, os números de veículos de 
comunicação à distância (telefone, fax, e-mail) da empresa e o nome da pessoa para contato; 
 
b) prazo de que a proposta vigorará pelo mínimo 60 (sessenta) dias corridos, contados da data-limite 
prevista para entrega das propostas. 
 
c) Cotação por item de preço em R$ (reais), discriminando o valor total da obra (mão-de-obra e 
materiais).  
 
6.2. OBSERVAÇÕES RELATIVAS À PROPOSTA FINANCEIRA:  
 
6.2.1. O preço proposto será considerado suficiente e completo, abrangendo todos os encargos 
(sociais, trabalhistas, previdenciários e comerciais, bem como demais encargos incidentes), os 
tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais, e para fiscais, etc.), o fornecimento de 
mão-de-obra especializada, materiais, ferramentas, acessórios, bem como qualquer outro encargo 
ou despesa, ainda que aqui não especificada, que possa incidir ou ser necessária à execução do 
objeto da licitação. 
 
6.2.2. A CONTRATADA deverá executar o objeto da licitação em estrita conformidade com as 
especificações técnicas informadas no Edital, sob pena de rejeição. A omissão na proposta financeira 
em relação às exigências e às especificações técnicas do Edital importa na submissão da licitante às 
normas nele estabelecidas. 
 
6.2.3. A proposta financeira apresentada em papel termo sensível (fax), telex, telegrama ou 
semelhantes será desclassificada. 
 
6.2.4. A apresentação da proposta financeira implica a plena aceitação, por parte da licitante, das 
normas, exigências e condições estabelecidas no Edital e seus Anexos. 
 
6.2.5. Serão considerados, para fins de julgamento e contratação, os valores constantes no preço até, 
no máximo, dois algarismos após a vírgula. 
 
6.2.6. Na ausência de indicação expressa do prazo de validade da proposta, considerar-se-á 
tacitamente indicado o prazo 60 (sessenta) dias. 
 
6.2.7. Será de inteira responsabilidade da licitante o preço proposto, não sendo consideradas 
reclamações por erros ou equívocos manifestados após a abertura de seu envelope. 
 
7. DO JULGAMENTO DA PROPOSTA 

Av. 24 de Março, 735 – Centro – Fone (54) 3369.1202 – Cep 99.585-000 – Barra Funda - RS 
 

7 



 
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA 
 
 
7.1. A análise da proposta financeira pela Comissão Permanente de Licitações visará ao atendimento 
das condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos, sendo preliminarmente desclassificada a 
proposta financeira: 
 
a) cujo objeto não atenda às especificações, aos prazos e às condições fixados no Edital; 
b) que apresente preço(s) manifestamente inexequíveis. 
 
7.2. O critério de julgamento será o de menor preço global (mão-de-obra e materiais) e serão 
classificados pela ordem crescente dos preços propostos, desde que atendidas às especificações do 
Edital e seus Anexos. 
 
7.3. No caso de empate entre duas ou mais propostas, a classificação se fará, obrigatoriamente, por 
sorteio, em ato público, para o qual todas as licitantes serão convocadas, ou no próprio ato do 
julgamento, se as empresas estiverem devidamente representadas. 
 
7.4. Não serão admitidos, sob quaisquer motivos, inclusões, modificações ou substituições das 
propostas financeiras ou de quaisquer documentos. 
 
8 - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
 
Dos atos da Administração, praticados no Procedimento Licitatório em curso, cabem:  
a) Recurso 
b) Reapresentação 
c) Pedido de Reconsideração 
 
8.1.  Aplicar-se-á para utilização deste item, todos os dispositivos normativos do Artigo nº 109 da Lei 
Federal no 8.666/93, tanto por parte da licitante recorrente, quanto pela Administração. 
 
8.2. O protocolo de recursos ocorrerá na data em que a via original der entrada na Prefeitura 
Municipal de Barra Funda – Secretaria Municipal de Administração - Setor de Licitações. Não serão 
aceitos recursos enviados via "FAX".       
 
8.3. A falta de manifestação imediata e motivada da licitante importará a decadência do direito de 
recurso. 
 
9. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
9.1. As despesas decorrentes da presente licitação correrão com recursos do Ministério das Cidades 
e recursos próprios à conta da seguinte dotação orçamentária:  
 
0502 15 451 0077 1123 4490 51 00 00 00 00 1260 
0502 15 451 0077 1123 4490 51 00 00 00 00 0001 
 
10.  DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 
10.1. O pagamento será efetuado de acordo com a execução dos serviços, com o cronograma físico-
financeiro e da liberação dos recursos pelo Órgão Fiscalizador/Repassador da Caixa Econômica 
Federal – Contrato de repasse nº 809213/2014 – Ministério das Cidades. 
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10.2. O pagamento será em moeda corrente nacional, através de crédito em conta bancária, na 
conta do favorecido. 
 
 
11.  DO PRAZO PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
11.1. O objeto da presente licitação deverá ser executado após a emissão da ordem do início dos 
serviços, sendo que o prazo para conclusão dos mesmos será de 90 (noventa) dias. 
 
 12. DA CONTRATAÇÃO 
 
12.1. A Secretaria Municipal de Administração convocará regularmente a licitante vencedora para 
assinar o termo de Contrato dentro prazo de 02 (dois) dias úteis, sob pena de decair o direito à 
contratação, sem prejuízo da sanção prevista no item 12.4. 
 
12.2. É facultado à Administração, quando a convocada não assinar o termo de Contrato no prazo e 
condições estabelecidos, convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-
lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pela primeira classificada, inclusive quanto aos 
preços, ou revogar a licitação, sem prejuízo da sanção prevista no item 12.4. 
 
12.3. Decorridos 60 (sessenta) dias da data da entrega das propostas, sem convocação para a 
contratação, ficam as licitantes liberadas dos compromissos assumidos. 
 
12.4. Quem convocado dentro do prazo de validade da sua proposta financeira, não celebrar o 
contrato e/ou recusar a receber a nota de empenho e/ou ordem de entrega/fornecimento, deixar de 
entregar ou apresentar documentação falsa exigida para a licitação, ensejar o retardamento da 
execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato / nota 
de empenho, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e 
contratar com o Município pelo prazo de até 05 (cinco) anos, bem como sujeito à multa de 25% 
(vinte e cinco por cento), aplicada sobre o valor total da proposta financeira / contrato, atualizado, 
conforme Lei nº 8.666/93. 
 
13. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
13.1. A administração municipal poderá revogar a presente licitação, por razões de interesse público, 
devendo anulá-la por ilegalidade em despacho fundamentado, sem obrigações de indenizar. 
 
13.2. Qualquer informações ou dúvidas de ordem técnica, bem como aquelas decorrentes de 
interpretação do Edital, deverão ser solicitadas por escrito, ao Município de Barra Funda, no Setor de 
Licitações, sito na Av. 24 de Março, 735 ou pelo telefone 54.3369-1202, no horário de expediente, 
preferencialmente, com antecedência mínima de 02 (dois) dias da data marcada para  a emissão do 
CRC. 
 
13.3. Somente terão direito de rubricar documentos e as propostas, apresentar reclamações, 
impugnações ou recursos e assinar atas, os representantes credenciados das licitantes, com poderes 
para tal, e os membros da Comissão de Licitações. 
 
13.4. Não serão aceitas quaisquer ofertas ou vantagens não previstas neste ato convocatório. 
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13.5. A Comissão de Licitações não irá conceber propostas que deixarem de atender, ou ainda que 
venham a divergir das exigências deste Edital. 
 
13.6. O proponente que vier a ser contratado ficará obrigado a aceitar, nas mesmas condições 
contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, por conveniência do 
Município de Barra Funda, dentro do limite permitido pelo artigo 65, § 1º, da Lei nº 8666/93, sobre 
o valor inicial contratado. 
 
13.7. Os julgamentos e demais decisões, quando não proferidos em sessão pública, serão publicados 
no Painel de Publicações da Prefeitura Municipal de Barra Funda. 
 
13.8. As dúvidas e controvérsias oriundas da licitação serão dirimidas no Foro de Sarandi/RS, quando 
não resolvidas administrativamente. 
 
 

Gabinete do Prefeito Municipal de Barra Funda, em 25 de novembro de 2015. 
 
 
 
 
 

ALEXANDRE ELIAS NICOLA 
Prefeito Municipal 

 
 
 
 
 

 
Este Edital se encontra examinado e aprovado 
por esta Assessoria Jurídica. 
      Em ____/____/______. 
 
      ________________________ 
            Assessor(a) Jurídico(a)        
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 25/2015 
TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2015 
 
 
ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 

 
 
 
 
 
1. Objeto 
 
ITEM 01 – Execução, sob regime de empreitada por preço global, mão-de-obra e materiais para as 

obras de: 

a) Capeamento Asfáltico em concreto betuminoso usinado à quente (CBUQ) e sinalização das 

ruas Expedicionário e 31 de Agosto, nesta cidade, com área total de 1.804,20 m². 

b) Recapeamento Asfáltico em concreto betuminoso usinado à quente (CBUQ) e sinalização 

das ruas Itália e Da Fonte, nesta cidade, com área total de 2.762,40 m². 

c) Implantação de Pavimentação Asfáltica em concreto betuminoso usinado à quente (CBUQ), 

sinalização, passeio e rampas de acessibilidade na rua André Ré, nesta cidade, com área total 

de 700 m². 

 

 

OBS: Os Serviços deverão ser executados de acordo com cronograma físico-financeiro, orçamento, 

memorial descritivo e projeto em anexo. 

 

 

 

Barra Funda/RS, 25 de novembro de 2015. 

 

 

 

ALEXANDRE ELIAS NICOLA 

Prefeito Municipal 
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 25/2015 
TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2015 

 
ANEXO II - TERMO DE CREDENCIAMENTO 

 
 
        Credencio(amos) o(a) Sr.(a) ........................................................., 

portador(a) da CI nº .............................. e CPF nº .................................................., a participar da 

licitação instaurada pelo Município de Barra Funda/RS - Secretaria Municipal de Administração - 

Setor de Licitações, Tomada de Preço nº 05/2015, na qualidade de REPRESENTANTE LEGAL, 

outorgando-lhe poderes para pronunciar-se em nome de 

................................................................................................ (nome da licitante), CNPJ nº 

................................................, bem como formular propostas, apresentar declarações e praticar 

todos os demais atos inerentes ao certame. 

 

 
.................................., ............ de ............................ de 2015. 

 
 
 

___________________________________________ 
Nome e Assinatura do representante legal da licitante 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     OBSERVAÇÃO:     Este termo de credenciamento deverá ser entregue fora dos envelopes. 
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 25/2015 
TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2015 

 
ANEXO III –    MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, DE 
QUE NÃO ESTÁ TEMPORARIAMENTE SUSPENSA DE PARTICIPAR EM LICITAÇÃO E IMPEDIDA DE 
CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO E DE QUE NÃO FOI DECLARADA INIDÔNEA PARA LICITAR OU 
CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
 
 
 
   Declaro/amos, sob as penas da Lei, que 

.........................................................………..................................................... (nome da licitante), CNPJ 

nº ..................................................., cumpre plenamente os requisitos de habilitação da licitação do 

Município de Barra Funda/RS, - Secretaria Municipal de Administração  - Setor de Licitações -  

Tomada de Preço nº 05/2015. Declaro/amos também não estar temporariamente suspensa de 

participar em licitação e impedida de contratar com a Administração, bem como não ter sido 

declarada inidônea para licitar e contratar com a Administração Pública. 

 

 
.................................., ............ de ............................ de 2015. 

 
 
 
 

____________________________________________ 
Nome e Assinatura do representante legal da licitante 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              OBSERVAÇÃO:   Esta declaração deverá ser entregue no envelope nº 01. 
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 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 25/2015 
TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2015 

 
 
 
ANEXO IV – MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ARTIGO 7º, INCISO 
XXXIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 
 
 
 
 
   Declaro/amos, sob as penas da Lei, que 

………………………………………………………………….......………………… (nome da licitante), CNPJ nº 

........................................., não desenvolve trabalho noturno, perigoso ou insalubre com pessoas 

menores de dezoito anos, nem desenvolve qualquer trabalho com menores de dezesseis anos, salvo 

na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos, em cumprimento do disposto no artigo 7º, XXXIII, 

da Constituição Federal. 

 
 
 

.................................., ............ de ............................ de 2015. 
 
 
 
 

___________________________________________ 
Nome e assinatura do representante legal da licitante 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            
                         OBSERVAÇÃO: Esta declaração deverá ser entregue no envelope nº 01. 
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 25/2015 
TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2015 

 
                   ANEXO V – MINUTA DE CONTRATO 

   
CAPEAMENTO, RECAPEAMENTO E IMPLANTAÇAO DE 
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS RUAS 31 DE AGOSTO, 
EXPEDICIONÁRIO, ITÁLIA, DA FONTE E ANDRÉ RÉ.   

 
                 O Município de Barra Funda, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, 
inscrição no CNPJ nº 94.704.004/0001-02, representado pelo seu Prefeito Municipal, doravante 
denominado de CONTRATANTE, e a Empresa, neste ato representada por, a seguir denominado de 
CONTRATADO, tem entre si justas e acordadas as seguintes cláusulas e condições contratuais: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

O CONTRATANTE contrata o CONTRATADO para a execução, sob regime de empreitada global, do 
Capeamento Asfáltico em concreto betuminoso usinado à quente (CBUQ) e sinalização das ruas 
Expedicionário e 31 de Agosto, com área total de 1.804,20 m²; Recapeamento Asfáltico em concreto 
betuminoso usinado à quente (CBUQ) e sinalização das ruas Itália e Da Fonte, com área total de 
2.762,40 m² e Implantação de Pavimentação Asfáltica em concreto betuminoso usinado à quente 
(CBUQ), sinalização, passeio e rampas de acessibilidade na rua André Ré, com área total de 700 m², 
todas, nesta cidade, realizadas de acordo com cronograma físico-financeiro, orçamento, memorial 
descritivo e plantas anexos ao Edital de Tomada de Preços Nº 05/2015 . 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO 
 
2.1 - Pela execução das obras de ............ nas ruas ........, o  CONTRATANTE pagará ao  CONTRATADO o 
valor total de R$- ..., sendo R$-... referente à mão-de-obra e R$-... referente aos materiais.  
2.3 - O pagamento será efetuado de acordo com o andamento dos serviços, do cronograma físico-
financeiro e dos boletins de medição emitidos pelo setor de engenharia do município. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
O CONTRATADO deverá iniciar os serviços após a emissão da ordem de início dos serviços, sendo que 
o prazo para conclusão dos mesmos será de 90 (noventa) dias após a emissão da referida ordem. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 
As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta da seguinte dotação orçamentária: 
0502 15 451 0077 1123 4490 51 00 00 00 00 1260    
0502 15 451 0077 1123 4490 51 00 00 00 00 0001    
 
CLÁUSULA QUINTA – DAS PENALIDADES 
 
A falta ou inexecução do presente contrato, parcial ou total, sujeitará o CONTRATADO às penalidades 
previstas na Lei Federal nº 8.666/93. 
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CLÁUSULA SEXTA – EMBASAMENTO LEGAL 
 
O presente contrato está embasado no Processo Licitatório nº 25/2015, Tomada de Preços nº 
05/2015 e de acordo com a Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – FORO 
As partes elegem o Foro da Comarca de Sarandi/RS para dirimir os casos omissos ao presente 
contrato. 
 
 
E por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento em três vias de igual teor e 
forma, na presença de duas testemunhas idôneas, a tudo presente e que também assinam. 
 
 
                                      Barra Funda/RS, em de 2015.           
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 25/2015 
TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2015 

 
ANEXO IX 

TERMO DE VISTORIA 
(MODELO) 

 
 
 
 

Atestamos, para os devidos fins, nos termos do EDITAL DE 

TOMADA DE PREÇO Nº 05/2015, Processo Licitatório nº 25/2015, que a Empresa 

.................................................................... visitou o local das obras e serviços, sito nas ruas 31 DE 

AGOSTO, EXPEDICIONÁRIO, ITÁLIA, DA FONTE E ANDRÉ RÉ, em Barra Funda/RS, no dia 07 de Dezembro de 

2015. Nessa visita a empresa, por meio de seu representante, o (a) Sr. (a) 

............................................. tomou ciência das condições atuais do terreno, suas instalações, das 

obras e serviços a serem realizados. 

 

 

Barra Funda/RS, 07 de Dezembro de 2015. 
 
 
 
 
 

_____________________________________ 
Cristiane Demarco 

Engenheiro 
 
 
 
 

_____________________________________ 
Assinatura do representante da empresa licitante 
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MEMORIAL DESCRITIVO 
 
 
 
 
 

 

PROJETO DE MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA 

URBANA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

EXTENSÃO TOTAL: 539,80 m 

ÁREA TOTAL DE MELHORIAS: 5.266,60m² 

 

  
 
 
 
 
 
 

JULHO DE 2015 
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1.0 APRESENTAÇÃO  

 Este projeto de melhoria de infraestrutura urbana objetiva a execução dos serviços de 

regularização do pavimento existente com o serviço de reperfilagem, execução de novo 

revestimento em concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), implantação de pavimentação, 

rampas de acessibilidade e sinalização das vias. 

. 

As especificações técnicas deste projeto foram elaboradas tendo como orientação as 

diretrizes da prefeitura municipal de Barra Funda para a execução de pavimentação e capeamento 

asfáltico urbano 
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2.0 SITUAÇÃO DA USINA DE CBUQ E MATERIAL PÉTREO 

 

A localização da pedreira e da usina de CBUQ está localizada a aproximadamente 25,00 km 

de distância. Conforme imagem abaixo 
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3.0 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO (CBUQ) 

DEFINIÇÃO 

 O concreto betuminoso usinado à quente (CBUQ) é definido como sendo uma mistura 

flexível, resultante do processamento a quente em usina apropriada de uma mistura de agregado 

mineral graduado e cimento asfáltico de petróleo, espalhada e comprimida a quente. 

 

MATERIAIS 

Materiais Asfálticos 

 Os materiais asfálticos utilizados para a execução do concreto asfáltico deverão satisfazer 

as exigências do Instituto Brasileiro de Petróleo. O material a ser utilizado é o cimento asfáltico 

de petróleo (CAP). 

 

Materiais Pétreos 

 Os materiais pétreos ou agregados deverão ser constituídos de uma composição de 

diversos tipos (tamanho das partículas), divididos basicamente em agregados graúdos e miúdos. 

Os agregados deverão ser de pedra britada e isentos de materiais decompostos e matéria 

orgânica, e ser constituídos de fragmentos sãos e duráveis. 

 

MISTURA 

 A mistura asfáltica consistirá em uma mistura uniforme de agregados e cimento asfáltico, 

de maneira a satisfazer os requisitos a seguir especificados: 

a) As misturas para o concreto asfáltico, projetadas pelo método Marshall, não devem 

apresentar variações na granulometria maiores que as especificadas no projeto. A uniformidade 

de distribuição do ligante asfáltico na massa será determinada pelo ensaio de extração de betume, 

devendo a variação do teor de asfalto ficar dentro da tolerância de + ou – 0,3 %; 

b) O concreto asfáltico deve ser misturado em uma usina fixa ou móvel, gravimétrica ou 

volumétrica, convencional ou tipo “drum mixer” tendo um teor de ligante de 6%.. 
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A mistura granulométrica, indicada no projeto, deverá apresentar as seguintes tolerâncias máximas: 

Peneira nº  4  ou  maiores        ± 6% 

Peneira nº  8  a  nº  50             ± 4% 

Peneira nº  100                       ± 3% 

Peneira nº  200                       ± 2% 

A mistura de agregados para o concreto asfáltico a ser utilizados na camada final ou 

“rolamento” deverá estar enquadrada nas faixas “A” ou “B”, respectivamente, constantes abaixo: 

 

E S P E S S U R A

P E N E I R A S

3 / 4 " 1 0 0 - 1 0 0 1 0 0 - 1 0 0

1 / 2 " 1 0 0 - 1 0 0 8 0 - 1 0 0

3 / 8 " 8 0 - 1 0 0 7 0 - 9 0

4 5 5 - 7 5 5 0 - 7 0

8 3 5 - 5 0 3 5 - 5 5

3 0 1 8 - 2 9 1 8 - 2 9

5 0 1 3 - 2 3 1 3 - 2 3

1 0 0 8 - 1 6 8 - 1 6

2 0 0 4 - 1 0 4 - 1 0

P E R C E N T A G E M   Q U E   P A S S A   E M   P E S O

F A I X A  -  " A " F A I X A  -  " B "

U S O C A M A D A   D E   R E P E R F I L A G E M  
E / O U  R O L A M E N T O

C A M A D A   D E   R O L A M E N T O

M Á X I M A  =  3 , 0 0  c m M Á X I M A  =  5 , 0 0  c m

 

Controles 

 A empresa vencedora da licitação deverá manter no canteiro de obra ou na usina, um 

laboratório de asfalto dotado de todo o instrumental necessário e equipe especializada, com a 

finalidade de proceder todos os ensaio necessários, conforme determinado a seguir: 

 

Controle dos Agregados 

 O controle de qualidade dos agregados será realizado pelos ensaios: 

a) Ensaio de sanidade e Abrasão Los Angeles, quando houver variação da natureza do material 

pétreo; 

b) Um ensaio de equivalente areia por dia de usinagem. 
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Controle da Massa Asfáltica 

 O controle de qualidade da massa asfáltica será realizado através de principalmente dois 

ensaios que são: 

a) Um ensaio de extração de betume por dia de usinagem, de amostras coletadas na usina ou 

nos caminhões transportadores. A percentagem de ligante poderá variar de ± 0,3 da fixada no 

projeto; 

Um ensaio de granulometria da mistura de agregados resultantes do ensaio de extração por 

dia. A curva granulométrica deverá manter-se contínua, enquadrando-se dentro das tolerâncias 

especificadas 
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4.0  PROCESSO EXECUTIVO DE TERRAPLENAGEM 

a) Serviços Preliminares 

 

 Os serviços preliminares são todas as operações de preparo das áreas destinadas à 

implantação do corpo estradal, áreas de empréstimo e ocorrências de material, pela remoção de 

material vegetal e outros, tais como: árvores, arbustos, tocos, raízes, entulhos, matacões, além de 

qualquer outro considerado prejudicial à execução dos serviços. As operações serão executadas 

utilizando-se equipamentos adequados, complementados com emprego de serviço manual, em 

função da densidade e do tipo de vegetação local. 

 

Escavação, carga e transporte de material 

 

 Este serviço consiste em escavar, carregar e transportar materiais a serem utilizados na 

execução dos aterros, ou remoção de material impróprio localizados no local de execução das 

melhorias. 

A escavação deverá ser executada respeitando-se o greide de terraplenagem. Os 

equipamentos necessários para execução do serviço são: trator de esteiras, pá-carregadeira, 

escavadeira- hidráulica, retroescavadeira e caminhões transportadores. 
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5.0  PROCESSO EXECUTIVO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 

 

a) Regularização do Sub-leito 

 

A regularização do sub-leito será realizada após terem sido concluídos os serviços de 

terraplenagem e a realização dos cortes para encaixe do pavimento novo com o antigo, nas 

extremidades dos trecho compreendidos pela obra. 

A regularização do sub–leito é a operação destinada a conformar o leito da via transversal e 

longitudinalmente, compreendendo cortes e aterros até 20cm de espessura. De modo geral, consiste 

num conjunto de operações, tais como escarificação, umedecimento ou areação, conformação e 

compactação, de forma que a camada concluída atenda às condições de greide de terraplanagem e 

seções transversais indicadas em projetos específicos e o grau de compactação. 

O grau de compactação deverá ser de, no mínimo, 100% em relação a massa específica 

aparente seca máxima, obtida na energia do Proctor Intermediário. Deverão ser realizados ensaios 

de compactação, seguindo a seqüência de LD, Eixo, LE, Eixo, LD, Eixo e LE, a uma distância de 

3,00m do bordo da plataforma de terraplenagem ou 1,00m da plataforma de pavimentação. 

A camada da regularização será medida em metros quadrados, segundo a seção transversal 

do projeto. O pagamento será feito de acordo com a medição dos serviços executados e com base no 

preço unitário apresentado para esse serviço, incluindo todos os serviços: limpeza e desmatamento, 

escavação, carga, espalhamento, mistura e pulverização, umedecimento ou secagem, compactação e 

acabamento, bem como ferramentas e equipamentos necessários à execução da regularização. 

Os equipamentos necessários para execução deste serviço são: motoniveladora com 

escarificador, carro pipa e grades de disco (se necessário), rolo compactador vibratório 

autopropelido pé-de-carneiro. 

 

b) Base de Brita Graduada 

 

Sob a regularização, deverá ser executada uma camada de base granular constituída de uma 

mistura exclusivamente de produtos de britagem de diversas medidas, sendo que o resultado desta 

mistura deverá atender a faixa granulométrica apresentada a seguir, denominada de brita graduada, 

com 15,00cm de espessura compactada. 

Os agregados deverão ser constituídos de fragmentos duros, limpos e duráveis, livres de 

excesso de partículas lamelares ou alongadas, macias ou de fácil desintegração. O material da base 

deverá apresentar os seguintes requisitos mínimos: 
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- Índice de Suporte Califórnia (ISC ou CBR) maior ou igual a 100%; 

- Equivalente de areia maior ou igual a 50%. 

 

A composição percentual em peso de agregado deverá, obrigatoriamente, se enquadrar na 

faixa granulométrica abaixo indicada, tendo diâmetro máximo de 1 ½“. 

 

Peneira

   2” - 100 %

 1½”  - 90 - 100 %

  ¾” - 50 - 85 %

4 - 30 - 45 %

30 - 10 - 25 %

% Passante em Peso

 

 

 O Equipamento de dosagem da mistura deverá possuir três ou mais silos, dosador de 

umidade e misturador. Este deverá ser do tipo de eixos gêmeos, paralelos girando em sentidos 

opostos e deverá produzir uma mistura uniforme dentro das condições indicadas acima. Poderá, 

ainda, ocorrer a mistura por meio de pá carregadeira, sendo necessário um acompanhamento 

contínuo do laboratório para permitir que a mistura destes agregados se mantenha na faixa 

granulométrica mostrada acima. 

A granulometria da mistura deverá ser verificada pela realização do ensaio de granulometria, 

sendo no mínimo (01) um ensaio por dia de trabalho. 

  O espalhamento da camada de base na pista deverá ser realizado com motoniveladora, 

distribuindo o material em espessura homogênea acima da dimensionada e na largura desejada, de 

maneira que, após a compactação atenda a espessura de projeto e as seções transversais. 

  Após o espalhamento, o material deverá ser umedecido, por meio de caminhão pipa, e 

compactado por meio de rolo liso vibratório auto–propelido. Para facilitar a compressão e assegurar 

um grau de compactação uniforme, a camada de base a ser compactada, deverá apresentar um teor 

de umidade constante, sendo necessário a utilização constante do conjunto caminhão pipa x rolo 

compactador. 

O grau de compactação deverá ser de, no mínimo, 100% em relação a massa específica 

aparente seca máxima, obtida na energia do Proctor Modificado. Deverão ser realizados ensaios de 

compactação, seguindo a seqüência de LD, Eixo, LE, Eixo, LD, Eixo e LE, a uma distância de 

1,00m da plataforma de pavimentação. 
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c) Imprimação 

  A base de brita graduada, após a varredura de sua superfície, será imprimada com uma 

pintura de material asfáltico diluído tipo CM-30. 

  O espalhamento deste ligante asfáltico deverá ser feito por meio de carros equipados com 

bomba reguladora de pressão e sistema completo de aquecimento, capazes de realizar uma 

aplicação uniforme deste material. 

  A taxa de aplicação do CM-30 deverá ser de 1,0 á 1,3 Kg/m². A área a ser imprimada deve 

se encontrar seca ou ligeiramente umedecida.  

  

 

d) Pintura de Ligação 

 

  Sobre a superfície da base imprimada, antes da aplicação da massa asfáltica, objetivando 

promover a aderência entre as camadas, deverá ser feita uma aplicação de emulsão asfáltica do tipo 

RR-1C, numa taxa de 0,40 á 0,50 Kg/m².  

 A execução destes serviços, deverá seguir as mesmas condições dos serviços de imprimação 

anteriormente descritos. 

 

e) Capa Asfáltica em CBUQ 

  Após a pintura de ligação será executada sobre a base de brita graduada imprimada a capa 

asfáltica final com Concreto Betuminoso Usinado a Quente, na espessura de 5,00 cm compactados. 

A mistura asfáltica deverá ser colocada na pista somente quando a mesma se encontrar seca 

e o tempo não se apresentar chuvoso ou com neblina. 

  Os veículos transportadores deverão, em qualquer ocasião, ter condições de transportar 

imediatamente toda a produção da usina. 

  Estando as condições climáticas, a superfície, a mistura e o equipamento de acordo com os 

requisitos destas especificações, o concreto asfáltico deve ser espalhado, de maneira a se obter a 

espessura total indicada pelo projeto por meio de uma vibro–acabadora. 

  A compactação da massa asfáltica deverá ser constituída de duas etapas: rolagem inicial e 

rolagem final. 

  A rolagem inicial será executada com rolo de pneus. Após cada cobertura, a pressão dos 

pneus deve ser aumentada de modo a ser atingida, o mais rápido possível, a pressão de contato 

pneus – superfície, que permita obter com um menor número de passadas e densidade especificada. 

   A rolagem final será executada com rolo liso, com peso mínimo de 8 (oito) toneladas, com a 

finalidade de dar acabamento e corrigir irregularidades. 
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6.0 PROCESSO EXECUTIVO PARA CAPEAMENTO ASFÁLTICO 

Neste item é apresentada a sequência de execução do serviço de capeamento asfáltico 

sobre o pavimento existente. 

 

a) Limpeza e lavagem de pista:  

 Os serviços de limpeza e/ou lavagem do pavimento existente consiste em retirar todas as 

impurezas e materiais soltos existentes na superfície deste, preparando a pista para aplicação da 

pintura de ligação. As operações de limpeza serão executadas mediante a utilização de 

equipamentos adequados (caminhão pipa e/ou vassoura mecânica), complementados com o 

emprego de serviços manuais. 

 

b) Pintura de ligação sobre pavimento existente: 

 A pintura de ligação é realizada para promover aderência entre o pavimento e a camada de 

regularização em CBUQ a ser aplicada. A superfície deverá estar limpa e isenta de impurezas. O 

ligante asfáltico a ser utilizado é a emulsão asfáltica, tipo RR-1C, numa taxa de aplicação de 0,40 a 

0,50 kg/m². 

 A distribuição do ligante deverá ser feita por carros equipados com bomba reguladora de 

pressão e sistema completo de aquecimento, que permitam a aplicação do material betuminoso em 

quantidade uniforme. As barras de distribuição deverão ser do tipo de circulação plena, com 

dispositivo que possibilite ajustamentos verticais e larguras variáveis de espalhamento de ligante.  

 Os carros distribuidores deverão dispor de termômetros, em locais de fácil observação, e, 

ainda, um espargidor manual para tratamento de pequenas superfícies e correções localizadas. 

 

c)  Camada de regularização (reperfilagem) em CBUQ:  

 A camada de regularização consiste na aplicação de concreto asfáltico a fim de corrigir as 

irregularidades e deformações existentes no pavimento, para conseguir uma superfície plana e em 

condições de receber a camada de rolamento, a espessura desta camada deverá ser conforme 

especificado na seção transversal tipo, sendo de 3,50cm de espessura. A execução constará da 
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descarga de CBUQ, sobre o calçamento existente previamente limpo e com pintura de ligação, o seu 

espalhamento será feito com motoniveladora e sua compactação com rolo de pneus e rolo liso. 

d) Camada de rolamento (capa asfáltica em CBUQ):  

 A camada de rolamento consiste na aplicação de concreto asfáltico com uma espessura 

constante de 3,00cm. Para este serviço são previstos os seguintes equipamentos: rolo compactador 

liso autopropelido, rolo de pneus e vibro - acabadora. A massa asfáltica deverá ser aplicada na pista 

somente quando a mesma se encontrar seca e o tempo não se apresentar chuvoso ou com neblina. A 

compactação da massa asfáltica deverá ser constituída de duas etapas: a rolagem inicial e a rolagem 

final. A rolagem inicial será executada com rolo de pneus tão logo seja distribuída à massa asfáltica. 

A rolagem final será executada com rolo tandem ou rolo autopropelido liso, com a finalidade de dar 

acabamento e corrigir irregularidades. Após o término da operação de compactação, pode-se liberar 

para o trânsito, desde que a massa asfáltica já tenha resfriado. 
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7.0 PROCESSO EXECUTIVO PARA RECAPEAMENTO ASFÁLTICO 

Neste item é apresentada a sequência de execução do serviço de recapeamento asfáltico 

sobre o pavimento existente. 

 

e) Limpeza e lavagem de pista:  

 Os serviços de limpeza e/ou lavagem do pavimento existente consiste em retirar todas as 

impurezas e materiais soltos existentes na superfície deste, preparando a pista para aplicação da 

pintura de ligação. As operações de limpeza serão executadas mediante a utilização de 

equipamentos adequados (caminhão pipa e/ou vassoura mecânica), complementados com o 

emprego de serviços manuais. 

 

f) Pintura de ligação sobre pavimento existente: 

 A pintura de ligação é realizada para promover aderência entre o pavimento e a camada de 

regularização em CBUQ a ser aplicada. A superfície deverá estar limpa e isenta de impurezas. O 

ligante asfáltico a ser utilizado é a emulsão asfáltica, tipo RR-1C, numa taxa de aplicação de 0,40 a 

0,50 kg/m². 

 A distribuição do ligante deverá ser feita por carros equipados com bomba reguladora de 

pressão e sistema completo de aquecimento, que permitam a aplicação do material betuminoso em 

quantidade uniforme. As barras de distribuição deverão ser do tipo de circulação plena, com 

dispositivo que possibilite ajustamentos verticais e larguras variáveis de espalhamento de ligante.  

 Os carros distribuidores deverão dispor de termômetros, em locais de fácil observação, e, 

ainda, um espargidor manual para tratamento de pequenas superfícies e correções localizadas. 

 

g) Camada de rolamento (capa asfáltica em CBUQ):  

 A camada de rolamento consiste na aplicação de concreto asfáltico com uma espessura 

constante de 5,00cm. Para este serviço são previstos os seguintes equipamentos: rolo compactador 

liso autopropelido, rolo de pneus e vibro - acabadora. A massa asfáltica deverá ser aplicada na pista 

somente quando a mesma se encontrar seca e o tempo não se apresentar chuvoso ou com neblina. A 

compactação da massa asfáltica deverá ser constituída de duas etapas: a rolagem inicial e a rolagem 

final. A rolagem inicial será executada com rolo de pneus tão logo seja distribuída à massa asfáltica. 
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A rolagem final será executada com rolo tandem ou rolo autopropelido liso, com a finalidade de dar 

acabamento e corrigir irregularidades. Após o término da operação de compactação, pode-se liberar 

para o trânsito, desde que a massa asfáltica já tenha resfriado. 
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8.0 CALÇADAS E RAMPAS DE ACESSIBILIDADE  

Generalidades 

É parte da via, normalmente segregada e em nível diferente, não destinada à circulação de veículos, 

reservada ao trânsito de pedestres e, quando possível, à implantação de mobiliário urbano, 

sinalização, vegetação e outros fins. 

Execução 

Será executado a regularização e o nivelamento do terreno, sendo após lançado um lastro de brita 

com 3,00cm de espessura, após será executado uma camada de concreto com 5,00 cm de espessura. 

Para a execução das calçadas, deverá obedecer as rampas de acessibilidade conforme detalhamentos 

em projetos. 
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9.0 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL  

A) Sinalização vertical 

Tem por objetivo demonstrar ao condutor as informações necessárias, aumentar a segurança e 

conduzir o fluxo da via. 

Para as placas de advertência, regulamentação e indicação serão confeccionadas em chapas 

metálicas de 1,25mm de espessura, sendo adesivadas com películas refletivas do tipo GT para orlas, 

tarjas e legendas, e película refletiva tipo GTP para fundos. O fundo das placas deverão ser ainda 

pintadas na cor preta. 

Os suporte das placas de sinalização serão de tubos metálicos com diâmetro de 21/2”, sendo 

estes instalados com a altura do passeio até o sinal com no mínimo 2,10m, garantindo assim uma 

boa visibilidade e evitando acidentes com pedestres no passeio. 

 

B) Sinalização horizontal 

A sinalização horizontal exerce função no controle do trânsito dos veículos, regulamentando, 

orientando e canalizando a circulação de forma a se obter maior segurança. É traduzida através de 

pinturas de faixas, marcas no pavimento, utilizando-se as cores branca e amarela para as áreas 

especiais, Para a pintura, deverá ser empregada tinta de demarcação viária na cores indicadas, com 

adição de micro esferas de vidro tipo premix e Drop on, a uma quantidade de 250g por metro 

quadrado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Barra Funda / RS   EXTENSÃO: 87,00            m
  OBRA: Capeamento Asfáltico   LARGURA MÉDIA: 10,60            m
  LOGRADOURO: Rua 31 de Agosto   ÁREA  A PAVIMENTAR: 922,20          m2 

  DATA: jul/15

VALORES  UNITÁRIOS
MATERIAIS E 
EQUIPAMENT

O

MÃO-DE-
OBRA 

1.0 Capeamento asfáltica sobre pavimentação existent e

1.1 73.806/001  Limpeza de pista com jato d'água m2 922,20                    1,37              0,15              1,52              1.401,74                          

1.2 72.942  Pintura de ligação  com RR-1C, sobre o pavimento existente m2 922,20                    1,18              0,13              1,31              1.208,08                          

1.3 91.196  Fabr. e apl. de concreto betuminoso usinado a quente com CAP 50/70 - Exclusive transporte e= 3,50       cm t 77,47                      201,68          22,40            224,08          17.359,48                        

1.4 72.942  Pintura de ligação  com RR-1C, sobre a regularização m2 922,20                    1,18              0,13              1,31              1.208,08                          

1.5 91.196  Fabr. e apl. de concreto betuminoso usinado a quente com CAP 50/70 - Exclusive transporte e= 3,00       cm t 66,41                      201,68          22,40            224,08          14.881,15                        

1.6 72.843  Transporte comercial com cam. basc. 6m3, rodovia pavimentada dmt= 25,00     km txkm 3.597,05                 0,59              0,10              0,69              2.481,96                          

 Total do Serviço 38.540,49                        

2.0 Recapeamento asfáltica sobre pavimentação existe nte

2.1 73.806/001  Limpeza de pista com jato d'água m2 -                          1,37              0,15              1,52              -                                   

2.2 72.942  Pintura de ligação  com RR-1C, sobre o pavimento existente m2 -                          1,18              0,13              1,31              -                                   

2.3 91.196  Fabr. e apl. de concreto betuminoso usinado a quente com CAP 50/70 - Exclusive transporte e= 5,00       cm t -                          201,68          22,40            224,08          -                                   

2.4 72.843  Transporte comercial com cam. basc. 6m3, rodovia pavimentada dmt= 25,00     km txkm -                          0,59              0,10              0,69              -                                   

 Total do Serviço -                                   

3.0 Implantação de pavimentação asfáltica 

3.1 72.961 Regularização e compactação do sub-leito até 20cm de espessura m2 -                          1,27              0,14              1,41              -                                   

3.2 73.710 Base de brita graduada, inclusive compactação e= 15,00     cm m3 -                          88,11            9,79              97,90            -                                   

3.3 72.887 Transporte de sub-base de base de brita graduada dmt= 25,00     km m³xkm -                          0,83              0,21              1,04              -                                   

3.4 72.945 Imprimação com CM-30 m2 -                          4,07              0,45              4,52              -                                   

3.5 72.942  Pintura de ligação  com RR-1C, sobre imprimação m2 -                          1,18              0,13              1,31              -                                   

3.6 91.196  Fabr. e apl. de concreto betuminoso usinado a quente com CAP 50/70 - Exclusive transporte e= 5,00       cm t -                          201,68          22,40            224,08          -                                   

3.7 72.843  Transporte comercial com cam. basc. 6m3, rodovia pavimentada dmt= 25,00     km txkm -                          0,59              0,10              0,69              -                                   

 Total do Serviço -                                   

4.0 Sinalização de Pista

4.1 72.947  Pintura de faixas, com tinta base acrílica p/ 2 anos m2 11,20                      17,02            4,25              21,27            238,22                             

4.2 72.947  Pintura de setas e zebrado, com tinta base acírilica p/ 2 anos m2 53,34                      17,02            4,25              21,27            1.134,54                          

4.3 IN34723  Fornecimento e implantação de placas de sinalização refletivas m2 1,70                        373,06          93,26            466,32          792,74                             

4.4 IN7701 Suporte metálico c/implantação DN 2 1/2" (comp=4m) m 28,00                      45,59            11,39            56,98            1.595,44                          

4.4 6.042  Concreto para fundação de suportes de placas m³ 0,63                        256,12          64,02            320,14          201,69                             

 Total do Serviço 257,00                    3.962,63                          

5.0 Calçadas e Rampas de acessibilidade p/ travessia de pedestres (NBR-9050-06/04)

5.1 5.622  Regularização e compactação manual de terreno m2 16,00                      2,26              2,64              4,90              78,40                               

5.2 74164/004  Lastro de brita - pedrisco, espessura = 3,00cm m3 0,48                        70,76            17,69            88,45            42,46                               

5.3 73.675  Piso em concreto, espessura=5,00cm, com juntas de madeira - rampa de acessibilidade m3 16,00                      38,82            9,70              48,52            776,32                             

5.4 73789/001 Meio Fio de Concreto moldado in loco 45x15 rej argamassa m 73,48            18,38            91,86            -                                   

5.5 74245/001  Pintura na rampas de acessibilidade, com tinta base acírilica p/ 2 anos m2 2,00                        7,83              4,04              11,87            23,74                               

5.6 COMPOSIÇÃO Faixa tátil m2 3,00                        66,40            11,71            78,11            234,33                             

5.7 72.887  Transporte comercial com cam. basc. 6m3, rodovia pavimentada dmt= 25,00     km m³xkm 69,12                      0,83              0,21              1,04              71,88                               

 Total do Serviço 1.227,13                          

6.0  Mobilização e desmobilização de obra und -                -                -                -                                   

TOTAL  A SER LICITADO 43.730,25R$               

TOTAL  GERAL 43.730,25R$               

TOTAL 
UNITÁRIO

VALOR  TOTAL                                                         
(R$)

PLANILHA  ORÇAMENTÁRIA

ÍTEM UNID. QUANTIDADEDESCRIÇÃO  DOS  SERVIÇOS
CÓDIGO  SINAPI               

(Julho/2015)



  CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Barra Funda / RS   EXTENSÃO: 90,00            m
  OBRA: Capeamento Asfáltico   LARGURA MÉDIA: 9,80              m
  LOGRADOURO: Rua Expedicionário   ÁREA  A PAVIMENTAR: 882,00          m2 

  DATA: jul/15

VALORES  UNITÁRIOS
MATERIAIS E 
EQUIPAMENT

O

MÃO-DE-
OBRA 

1.0 Capeamento asfáltica sobre pavimentação existent e

1.1 73.806/001  Limpeza de pista com jato d'água m2 882,00                    1,37              0,15              1,52              1.340,64                          

1.2 72.942  Pintura de ligação  com RR-1C, sobre o pavimento existente m2 882,00                    1,18              0,13              1,31              1.155,42                          

1.3 91.196  Fabr. e apl. de concreto betuminoso usinado a quente com CAP 50/70 - Exclusive transporte e= 3,50       cm t 74,09                      201,68          22,40            224,08          16.602,09                        

1.4 72.942  Pintura de ligação  com RR-1C, sobre a regularização m2 882,00                    1,18              0,13              1,31              1.155,42                          

1.5 91.196  Fabr. e apl. de concreto betuminoso usinado a quente com CAP 50/70 - Exclusive transporte e= 3,00       cm t 63,50                      201,68          22,40            224,08          14.229,08                        

1.6 72.843  Transporte comercial com cam. basc. 6m3, rodovia pavimentada dmt= 25,00     km txkm 3.439,85                 0,59              0,10              0,69              2.373,50                          

 Total do Serviço 36.856,15                        

2.0 Recapeamento asfáltica sobre pavimentação existe nte

2.1 73.806/001  Limpeza de pista com jato d'água m2 -                          1,37              0,15              1,52              -                                   

2.2 72.942  Pintura de ligação  com RR-1C, sobre o pavimento existente m2 -                          1,18              0,13              1,31              -                                   

2.3 91.196  Fabr. e apl. de concreto betuminoso usinado a quente com CAP 50/70 - Exclusive transporte e= 5,00       cm t -                          201,68          22,40            224,08          -                                   

2.4 72.843  Transporte comercial com cam. basc. 6m3, rodovia pavimentada dmt= 25,00     km txkm -                          0,59              0,10              0,69              -                                   

 Total do Serviço -                                   

3.0 Implantação de pavimentação asfáltica 

3.1 72.961 Regularização e compactação do sub-leito até 20cm de espessura m2 -                          1,27              0,14              1,41              -                                   

3.2 73.710 Base de brita graduada, inclusive compactação e= 15,00     cm m3 -                          88,11            9,79              97,90            -                                   

3.3 72.887 Transporte de sub-base de base de brita graduada dmt= 25,00     km m³xkm -                          0,83              0,21              1,04              -                                   

3.4 72.945 Imprimação com CM-30 m2 -                          4,07              0,45              4,52              -                                   

3.5 72.942  Pintura de ligação  com RR-1C, sobre imprimação m2 -                          1,18              0,13              1,31              -                                   

3.6 91.196  Fabr. e apl. de concreto betuminoso usinado a quente com CAP 50/70 - Exclusive transporte e= 5,00       cm t -                          201,68          22,40            224,08          -                                   

3.7 72.843  Transporte comercial com cam. basc. 6m3, rodovia pavimentada dmt= 25,00     km txkm -                          0,59              0,10              0,69              -                                   

 Total do Serviço -                                   

4.0 Sinalização de Pista

4.1 72.947  Pintura de faixas, com tinta base acrílica p/ 2 anos m2 17,00                      17,02            4,25              21,27            361,59                             

4.2 72.947  Pintura de setas e zebrado, com tinta base acírilica p/ 2 anos m2 16,40                      17,02            4,25              21,27            348,83                             

4.3 IN34723  Fornecimento e implantação de placas de sinalização refletivas m2 1,20                        373,06          93,26            466,32          559,58                             

4.4 IN7701 Suporte metálico c/implantação DN 2 1/2" (comp=4m) m 20,00                      45,59            11,39            56,98            1.139,60                          

4.4 6.042  Concreto para fundação de suportes de placas m³ 0,45                        256,12          64,02            320,14          144,06                             

 Total do Serviço 2.553,66                          

5.0 Calçadas e Rampas de acessibilidade p/ travessia de pedestres (NBR-9050-06/04)

5.1 5.622  Regularização e compactação manual de terreno m2 48,00                      2,26              2,64              4,90              235,20                             

5.2 74164/004  Lastro de brita - pedrisco, espessura = 3,00cm m3 1,44                        70,76            17,69            88,45            127,37                             

5.3 73.675  Piso em concreto, espessura=5,00cm, com juntas de madeira - rampa de acessibilidade m3 48,00                      38,82            9,70              48,52            2.328,96                          

73789/001 Meio Fio de Concreto moldado in loco 45x15 rej argamassa m 73,48            18,38            

5.4 74245/001  Pintura na rampas de acessibilidade, com tinta base acírilica p/ 2 anos m2 6,00                        7,83              4,04              11,87            71,22                               

5.5 COMPOSIÇÃO Faixa tátil m2 9,00                        66,40            11,71            78,11            702,99                             

5.6 72.887  Transporte comercial com cam. basc. 6m3, rodovia pavimentada dmt= 25,00     km m³xkm 86,40                      0,83              0,21              1,04              89,86                               

 Total do Serviço 3.555,60                          

6.0  Mobilização e desmobilização de obra und -                -                -                -                                   

42.965,41R$               

42.965,41R$               

PLANILHA  ORÇAMENTÁRIA

ÍTEM
CÓDIGO  SINAPI               

(Julho/2015)
DESCRIÇÃO  DOS  SERVIÇOS UNID. QUANTIDADE

TOTAL 
UNITÁRIO

VALOR  TOTAL                                                         
(R$)

TOTAL  A SER LICITADO

TOTAL  GERAL



  CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Barra Funda / RS   EXTENSÃO: 82,80            m
  OBRA: Recapeamento Asfáltico   LARGURA MÉDIA: 8,00              m
  LOGRADOURO: Rua Itália   ÁREA  A PAVIMENTAR: 662,40          m2 

  DATA: jul/15

VALORES  UNITÁRIOS
MATERIAIS E 
EQUIPAMENT

O

MÃO-DE-
OBRA 

1.0 Capeamento asfáltica sobre pavimentação existent e

1.1 73.806/001  Limpeza de pista com jato d'água m2 -                          1,37              0,15              1,52              -                                   

1.2 72.942  Pintura de ligação  com RR-1C, sobre o pavimento existente m2 -                          1,18              0,13              1,31              -                                   

1.3 91.196  Fabr. e apl. de concreto betuminoso usinado a quente com CAP 50/70 - Exclusive transporte e= 3,50       cm t -                          201,68          22,40            224,08          -                                   

1.4 72.942  Pintura de ligação  com RR-1C, sobre a regularização m2 -                          1,18              0,13              1,31              -                                   

1.5 91.196  Fabr. e apl. de concreto betuminoso usinado a quente com CAP 50/70 - Exclusive transporte e= 3,00       cm t -                          201,68          22,40            224,08          -                                   

1.6 72.843  Transporte comercial com cam. basc. 6m3, rodovia pavimentada dmt= 25,00     km txkm -                          0,59              0,10              0,69              -                                   

 Total do Serviço -                                   

2.0 Recapeamento asfáltica sobre pavimentação existe nte

2.1 73.806/001  Limpeza de pista com jato d'água m2 662,40                    1,37              0,15              1,52              1.006,85                          

2.2 72.942  Pintura de ligação  com RR-1C, sobre o pavimento existente m2 662,40                    1,18              0,13              1,31              867,74                             

2.3 91.196  Fabr. e apl. de concreto betuminoso usinado a quente com CAP 50/70 - Exclusive transporte e= 5,00       cm t 79,49                      201,68          22,40            224,08          17.812,12                        

2.4 72.843  Transporte comercial com cam. basc. 6m3, rodovia pavimentada dmt= 25,00     km txkm 1.987,25                 0,59              0,10              0,69              1.371,20                          

 Total do Serviço 21.057,91                        

3.0 Implantação de pavimentação asfáltica 

3.1 72.961 Regularização e compactação do sub-leito até 20cm de espessura m2 -                          1,27              0,14              1,41              -                                   

3.2 73.710 Base de brita graduada, inclusive compactação e= 15,00     cm m3 -                          88,11            9,79              97,90            -                                   

3.3 72.887 Transporte de sub-base de base de brita graduada dmt= 25,00     km m³xkm -                          0,83              0,21              1,04              -                                   

3.4 72.945 Imprimação com CM-30 m2 -                          4,07              0,45              4,52              -                                   

3.5 72.942  Pintura de ligação  com RR-1C, sobre imprimação m2 -                          1,18              0,13              1,31              -                                   

3.6 91.196  Fabr. e apl. de concreto betuminoso usinado a quente com CAP 50/70 - Exclusive transporte e= 5,00       cm t -                          201,68          22,40            224,08          -                                   

3.7 72.843  Transporte comercial com cam. basc. 6m3, rodovia pavimentada dmt= 25,00     km txkm -                          0,59              0,10              0,69              -                                   

 Total do Serviço -                                   

4.0 Sinalização de Pista

4.1 72.947  Pintura de faixas, com tinta base acrílica p/ 2 anos m2 15,60                      17,02            4,25              21,27            331,81                             

4.2 72.947  Pintura de setas e zebrado, com tinta base acírilica p/ 2 anos m2 14,00                      17,02            4,25              21,27            297,78                             

4.3 IN34723  Fornecimento e implantação de placas de sinalização refletivas m2 1,20                        373,06          93,26            466,32          559,58                             

4.4 IN7701 Suporte metálico c/implantação DN 2 1/2" (comp=4m) m 20,00                      45,59            11,39            56,98            1.139,60                          

4.4 6.042  Concreto para fundação de suportes de placas m³ 0,45                        256,12          64,02            320,14          144,06                             

 Total do Serviço 2.472,83                          

5.0 Calçadas e Rampas de acessibilidade p/ travessia de pedestres (NBR-9050-06/04)

5.1 5.622  Regularização e compactação manual de terreno m2 16,00                      2,26              2,64              4,90              78,40                               

5.2 74164/004  Lastro de brita - pedrisco, espessura = 3,00cm m3 0,48                        70,76            17,69            88,45            42,46                               

5.3 73.675  Piso em concreto, espessura=5,00cm, com juntas de madeira - rampa de acessibilidade m3 16,00                      38,82            9,70              48,52            776,32                             

73789/001 Meio Fio de Concreto moldado in loco 45x15 rej argamassa m 73,48            18,38            

5.4 74245/001  Pintura na rampas de acessibilidade, com tinta base acírilica p/ 2 anos m2 2,00                        7,83              4,04              11,87            23,74                               

5.5 COMPOSIÇÃO Faixa tátil m2 3,00                        66,40            11,71            78,11            234,33                             

5.6 72.887  Transporte comercial com cam. basc. 6m3, rodovia pavimentada dmt= 25,00     km m³xkm 28,80                      0,83              0,21              1,04              29,95                               

 Total do Serviço 1.185,20                          

6.0  Mobilização e desmobilização de obra und -                -                -                -                                   

24.715,94R$               

24.715,94R$               

PLANILHA  ORÇAMENTÁRIA

ÍTEM
CÓDIGO  SINAPI               

(Julho/2015)
DESCRIÇÃO  DOS  SERVIÇOS UNID. QUANTIDADE

TOTAL 
UNITÁRIO

VALOR  TOTAL                                                         
(R$)

TOTAL  A SER LICITADO

TOTAL  GERAL



  CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Barra Funda / RS   EXTENSÃO: 210,00          m
  OBRA: Recapeamento Asfáltico   LARGURA MÉDIA: 10,00            m
  LOGRADOURO: Rua  da Fonte   ÁREA  A PAVIMENTAR: 2.100,00       m2 

  DATA: jul/15

VALORES  UNITÁRIOS
MATERIAIS E 
EQUIPAMENT

O

MÃO-DE-
OBRA 

1.0 Capeamento asfáltica sobre pavimentação existent e

1.1 73.806/001  Limpeza de pista com jato d'água m2 -                          1,37              0,15              1,52              -                                   

1.2 72.942  Pintura de ligação  com RR-1C, sobre o pavimento existente m2 -                          1,18              0,13              1,31              -                                   

1.3 91.196  Fabr. e apl. de concreto betuminoso usinado a quente com CAP 50/70 - Exclusive transporte e= 3,50       cm t -                          201,68          22,40            224,08          -                                   

1.4 72.942  Pintura de ligação  com RR-1C, sobre a regularização m2 -                          1,18              0,13              1,31              -                                   

1.5 91.196  Fabr. e apl. de concreto betuminoso usinado a quente com CAP 50/70 - Exclusive transporte e= 3,00       cm t -                          201,68          22,40            224,08          -                                   

1.6 72.843  Transporte comercial com cam. basc. 6m3, rodovia pavimentada dmt= 25,00     km txkm -                          0,59              0,10              0,69              -                                   

 Total do Serviço -                                   

2.0 Recapeamento asfáltica sobre pavimentação existe nte

2.1 73.806/001  Limpeza de pista com jato d'água m2 2.100,00                 1,37              0,15              1,52              3.192,00                          

2.2 72.942  Pintura de ligação  com RR-1C, sobre o pavimento existente m2 2.100,00                 1,18              0,13              1,31              2.751,00                          

2.3 91.196  Fabr. e apl. de concreto betuminoso usinado a quente com CAP 50/70 - Exclusive transporte e= 5,00       cm t 252,00                    201,68          22,40            224,08          56.468,16                        

2.4 72.843  Transporte comercial com cam. basc. 6m3, rodovia pavimentada dmt= 25,00     km txkm 6.300,00                 0,59              0,10              0,69              4.347,00                          

 Total do Serviço 66.758,16                        

3.0 Implantação de pavimentação asfáltica 

3.1 72.961 Regularização e compactação do sub-leito até 20cm de espessura m2 -                          1,27              0,14              1,41              -                                   

3.2 73.710 Base de brita graduada, inclusive compactação e= 15,00     cm m3 -                          88,11            9,79              97,90            -                                   

3.3 72.887 Transporte de sub-base de base de brita graduada dmt= 25,00     km m³xkm -                          0,83              0,21              1,04              -                                   

3.4 72.945 Imprimação com CM-30 m2 -                          4,07              0,45              4,52              -                                   

3.5 72.942  Pintura de ligação  com RR-1C, sobre imprimação m2 -                          1,18              0,13              1,31              -                                   

3.6 91.196  Fabr. e apl. de concreto betuminoso usinado a quente com CAP 50/70 - Exclusive transporte e= 5,00       cm t -                          201,68          22,40            224,08          -                                   

3.7 72.843  Transporte comercial com cam. basc. 6m3, rodovia pavimentada dmt= 25,00     km txkm -                          0,59              0,10              0,69              -                                   

 Total do Serviço -                                   

4.0 Sinalização de Pista

4.1 72.947  Pintura de faixas, com tinta base acrílica p/ 2 anos m2 31,80                      17,02            4,25              21,27            676,39                             

4.2 72.947  Pintura de setas e zebrado, com tinta base acírilica p/ 2 anos m2 82,20                      17,02            4,25              21,27            1.748,39                          

4.3 IN34723  Fornecimento e implantação de placas de sinalização refletivas m2 3,20                        373,06          93,26            466,32          1.492,22                          

4.4 IN7701 Suporte metálico c/implantação DN 2 1/2" (comp=4m) m 52,00                      45,59            11,39            56,98            2.962,96                          

4.4 6.042  Concreto para fundação de suportes de placas m³ 1,17                        256,12          64,02            320,14          374,56                             

 Total do Serviço 7.254,52                          

5.0 Calçadas e Rampas de acessibilidade p/ travessia de pedestres (NBR-9050-06/04)

5.1 5.622  Regularização e compactação manual de terreno m2 80,00                      2,26              2,64              4,90              392,00                             

5.2 74164/004  Lastro de brita - pedrisco, espessura = 3,00cm m3 2,40                        70,76            17,69            88,45            212,28                             

5.3 73.675  Piso em concreto, espessura=5,00cm, com juntas de madeira - rampa de acessibilidade m3 80,00                      38,82            9,70              48,52            3.881,60                          

73789/001 Meio Fio de Concreto moldado in loco 45x15 rej argamassa m 73,48            18,38            

5.4 74245/001  Pintura na rampas de acessibilidade, com tinta base acírilica p/ 2 anos m2 10,00                      7,83              4,04              11,87            118,70                             

5.5 COMPOSIÇÃO Faixa tátil m2 15,00                      66,40            11,71            78,11            1.171,65                          

5.6 72.887  Transporte comercial com cam. basc. 6m3, rodovia pavimentada dmt= 25,00     km m³xkm 144,00                    0,83              0,21              1,04              149,76                             

 Total do Serviço m³xkm 5.925,99                          

6.0  Mobilização e desmobilização de obra und 1,00                        1.573,63       -                1.573,63       1.573,63                          

81.512,30R$               

81.512,30R$               

PLANILHA  ORÇAMENTÁRIA

ÍTEM
CÓDIGO  SINAPI               

(Julho/2015)
DESCRIÇÃO  DOS  SERVIÇOS UNID. QUANTIDADE

TOTAL 
UNITÁRIO

VALOR  TOTAL                                                         
(R$)

TOTAL  A SER LICITADO

TOTAL  GERAL



  CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Barra Funda / RS   EXTENSÃO: 70,00            m
  OBRA: Implantação de Pavimentação Asfáltica   LARGURA MÉDIA: 10,00            m
  LOGRADOURO: Rua André Ré   ÁREA  A PAVIMENTAR: 700,00          m2 

  DATA: jul/15

VALORES  UNITÁRIOS
MATERIAIS E 
EQUIPAMENT

O

MÃO-DE-
OBRA 

1.0 Capeamento asfáltica sobre pavimentação existent e

1.1 73.806/001  Limpeza de pista com jato d'água m2 -                          1,37              0,15              1,52              -                                   

1.2 72.942  Pintura de ligação  com RR-1C, sobre o pavimento existente m2 -                          1,18              0,13              1,31              -                                   

1.3 91.196  Fabr. e apl. de concreto betuminoso usinado a quente com CAP 50/70 - Exclusive transporte e= 3,50       cm t -                          201,68          22,40            224,08          -                                   

1.4 72.942  Pintura de ligação  com RR-1C, sobre a regularização m2 -                          1,18              0,13              1,31              -                                   

1.5 91.196  Fabr. e apl. de concreto betuminoso usinado a quente com CAP 50/70 - Exclusive transporte e= 3,00       cm t -                          201,68          22,40            224,08          -                                   

1.6 72.843  Transporte comercial com cam. basc. 6m3, rodovia pavimentada dmt= 25,00     km txkm -                          0,59              0,10              0,69              -                                   

 Total do Serviço -                                   

2.0 Recapeamento asfáltica sobre pavimentação existe nte

2.1 73.806/001  Limpeza de pista com jato d'água m2 -                          1,37              0,15              1,52              -                                   

2.2 72.942  Pintura de ligação  com RR-1C, sobre o pavimento existente m2 -                          1,18              0,13              1,31              -                                   

2.3 91.196  Fabr. e apl. de concreto betuminoso usinado a quente com CAP 50/70 - Exclusive transporte e= 5,00       cm t -                          201,68          22,40            224,08          -                                   

2.4 72.843  Transporte comercial com cam. basc. 6m3, rodovia pavimentada dmt= 25,00     km txkm -                          0,59              0,10              0,69              -                                   

 Total do Serviço -                                   

3.0 Implantação de pavimentação asfáltica 

3.1 72.961 Regularização e compactação do sub-leito até 20cm de espessura m2 700,00                    1,27              0,14              1,41              987,00                             

3.2 73.710 Base de brita graduada, inclusive compactação e= 15,00     cm m3 105,00                    88,11            9,79              97,90            10.279,50                        

3.3 72.887 Transporte de sub-base de base de brita graduada dmt= 25,00     km m³xkm 2.625,00                 0,83              0,21              1,04              2.730,00                          

3.4 72.945 Imprimação com CM-30 m2 700,00                    4,07              0,45              4,52              3.164,00                          

3.5 72.942  Pintura de ligação  com RR-1C, sobre imprimação m2 700,00                    1,18              0,13              1,31              917,00                             

3.6 91.196  Fabr. e apl. de concreto betuminoso usinado a quente com CAP 50/70 - Exclusive transporte e= 5,00       cm t 84,00                      201,68          22,40            224,08          18.822,72                        

3.7 72.843  Transporte comercial com cam. basc. 6m3, rodovia pavimentada dmt= 25,00     km txkm 2.100,00                 0,59              0,10              0,69              1.449,00                          

 Total do Serviço 38.349,22                        

4.0 Sinalização de Pista

4.1 72.947  Pintura de faixas, com tinta base acrílica p/ 2 anos m2 9,40                        17,02            4,25              21,27            199,94                             

4.2 72.947  Pintura de setas e zebrado, com tinta base acírilica p/ 2 anos m2 32,88                      17,02            4,25              21,27            699,36                             

4.3 IN34723  Fornecimento e implantação de placas de sinalização refletivas m2 1,15                        373,06          93,26            466,32          536,27                             

4.4 IN7701 Suporte metálico c/implantação DN 2 1/2" (comp=4m) m 24,00                      45,59            11,39            56,98            1.367,52                          

4.5 6.042  Concreto para fundação de suportes de placas m³ 0,54                        256,12          64,02            320,14          172,88                             

 Total do Serviço 2.975,97                          

5.0 Calçadas e Rampas de acessibilidade p/ travessia de pedestres (NBR-9050-06/04)

5.1 5.622  Regularização e compactação manual de terreno m2 260,00                    2,26              2,64              4,90              1.274,00                          

5.2 74164/004  Lastro de brita - pedrisco, espessura = 3,00cm m3 7,80                        70,76            17,69            88,45            689,91                             

5.3 73.675  Piso em concreto, espessura=5,00cm, com juntas de madeira - rampa de acessibilidade m3 260,00                    38,82            9,70              48,52            12.615,20                        

5.4 73789/001 Meio Fio de Concreto moldado in loco 45x15 rej argamassa m 130,00                    73,48            18,38            91,86            11.941,80                        

5.5 74245/001  Pintura na rampas de acessibilidade, com tinta base acírilica p/ 2 anos m2 4,00                        7,83              4,04              11,87            47,48                               

5.6 COMPOSIÇÃO Faixa tátil m2 34,50                      66,40            11,71            78,11            2.694,80                          

5.7 72.887  Transporte comercial com cam. basc. 6m3, rodovia pavimentada dmt= 25,00     km m³xkm 468,00                    0,83              0,21              1,04              486,72                             

 Total do Serviço 29.749,91                        

6.0  Mobilização e desmobilização de obra und -                -                -                -                                   

71.075,10R$               

71.075,10R$               

PLANILHA  ORÇAMENTÁRIA

ÍTEM
CÓDIGO  SINAPI               

(Julho/2015)
DESCRIÇÃO  DOS  SERVIÇOS UNID. QUANTIDADE

TOTAL 
UNITÁRIO

VALOR  TOTAL                                                         
(R$)

TOTAL  A SER LICITADO

TOTAL  GERAL



  CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Barra Funda / RS   EXTENSÃO: 539,80          m
  OBRA: Melhoria na Infraestrutura Urbana   LARGURA MÉDIA: 9,76              m
  LOGRADOURO: Diversos (Resumo)   ÁREA  A PAVIMENTAR: 5.266,60       m2 

  DATA: jul/15

VALORES  UNITÁRIOS
MATERIAIS E 
EQUIPAMENT

O

MÃO-DE-
OBRA 

1.0 Capeamento asfáltica sobre pavimentação existent e

1.1 73.806/001  Limpeza de pista com jato d'água m2 1.804,20                 1,37              0,15              1,52              2.742,38                          

1.2 72.942  Pintura de ligação  com RR-1C, sobre o pavimento existente m2 1.804,20                 1,18              0,13              1,31              2.363,50                          

1.3 91.196  Fabr. e apl. de concreto betuminoso usinado a quente com CAP 50/70 - Exclusive transporte e= 3,50       cm t 151,56                    201,68          22,40            224,08          33.961,57                        

1.4 72.942  Pintura de ligação  com RR-1C, sobre a regularização m2 1.804,20                 1,18              0,13              1,31              2.363,50                          

1.5 91.196  Fabr. e apl. de concreto betuminoso usinado a quente com CAP 50/70 - Exclusive transporte e= 3,00       cm t 129,91                    201,68          22,40            224,08          29.110,23                        

1.6 72.843  Transporte comercial com cam. basc. 6m3, rodovia pavimentada dmt= 25,00     km txkm 7.036,90                 0,59              0,10              0,69              4.855,46                          

 Total do Serviço 75.396,64                        

2.0 Recapeamento asfáltica sobre pavimentação existe nte

2.1 73.806/001  Limpeza de pista com jato d'água m2 2.762,40                 1,37              0,15              1,52              4.198,85                          

2.2 72.942  Pintura de ligação  com RR-1C, sobre o pavimento existente m2 2.762,40                 1,18              0,13              1,31              3.618,74                          

2.3 91.196  Fabr. e apl. de concreto betuminoso usinado a quente com CAP 50/70 - Exclusive transporte e= 5,00       cm t 331,49                    201,68          22,40            224,08          74.280,28                        

2.4 72.843  Transporte comercial com cam. basc. 6m3, rodovia pavimentada dmt= 25,00     km txkm 8.287,25                 0,59              0,10              0,69              5.718,20                          

 Total do Serviço 87.816,07                        

3.0 Implantação de pavimentação asfáltica 

3.1 72.961 Regularização e compactação do sub-leito até 20cm de espessura m2 700,00                    1,27              0,14              1,41              987,00                             

3.2 73.710 Base de brita graduada, inclusive compactação e= 15,00     cm m3 105,00                    88,11            9,79              97,90            10.279,50                        

3.3 72.887 Transporte de sub-base de base de brita graduada dmt= 25,00     km m³xkm 2.625,00                 0,83              0,21              1,04              2.730,00                          

3.4 72.945 Imprimação com CM-30 m2 700,00                    4,07              0,45              4,52              3.164,00                          

3.5 72.942  Pintura de ligação  com RR-1C, sobre imprimação m2 700,00                    1,18              0,13              1,31              917,00                             

3.6 91.196  Fabr. e apl. de concreto betuminoso usinado a quente com CAP 50/70 - Exclusive transporte e= 5,00       cm t 84,00                      201,68          22,40            224,08          18.822,72                        

3.7 72.843  Transporte comercial com cam. basc. 6m3, rodovia pavimentada dmt= 25,00     km txkm 2.100,00                 0,59              0,10              0,69              1.449,00                          

 Total do Serviço 38.349,22                        

4.0 Sinalização de Pista

4.1 72.947  Pintura de faixas, com tinta base acrílica p/ 2 anos m2 85,00                      17,02            4,25              21,27            1.807,95                          

4.2 72.947  Pintura de setas e zebrado, com tinta base acírilica p/ 2 anos m2 198,82                    17,02            4,25              21,27            4.228,90                          

4.3 IN34723  Fornecimento e implantação de placas de sinalização refletivas m2 8,45                        373,06          93,26            466,32          3.940,39                          

4.4 IN7701 Suporte metálico c/implantação DN 2 1/2" (comp=4m) m 144,00                    45,59            11,39            56,98            8.205,12                          

4.5 6.042  Concreto para fundação de suportes de placas m³ 3,24                        256,12          64,02            320,14          1.037,25                          

 Total do Serviço 19.219,61                        

5.0 Calçadas e Rampas de acessibilidade p/ travessia de pedestres (NBR-9050-06/04)

5.1 5.622  Regularização e compactação manual de terreno m2 420,00                    2,26              2,64              4,90              2.058,00                          

5.2 74164/004  Lastro de brita - pedrisco, espessura = 3,00cm m3 12,60                      70,76            17,69            88,45            1.114,48                          

5.3 73.675  Piso em concreto, espessura=5,00cm, com juntas de madeira - rampa de acessibilidade m3 420,00                    38,82            9,70              48,52            20.378,40                        

5.4 73789/001 Meio Fio de Concreto moldado in loco 45x15 rej argamassa m 130,00                    73,48            18,38            91,86            11.941,80                        

5.5 74245/001  Pintura na rampas de acessibilidade, com tinta base acírilica p/ 2 anos m2 24,00                      7,83              4,04              11,87            284,88                             

5.6 COMPOSIÇÃO Faixa tátil m2 64,50                      66,40            11,71            78,11            5.038,10                          

5.7 72.887  Transporte comercial com cam. basc. 6m3, rodovia pavimentada dmt= 25,00     km m³xkm 796,32                    0,83              0,21              1,04              828,17                             

 Total do Serviço 41.643,82                        

6.0  Mobilização e desmobilização de obra und 1,00                        1.573,63       1.573,63       1.573,63                          

263.999,00R$             

263.999,00R$             

PLANILHA  ORÇAMENTÁRIA - RESUMO DAS RUAS

ÍTEM
CÓDIGO  SINAPI               

(Julho/2015)
DESCRIÇÃO  DOS  SERVIÇOS UNID. QUANTIDADE

TOTAL 
UNITÁRIO

VALOR  TOTAL                                                         
(R$)

TOTAL  A SER LICITADO

TOTAL  GERAL



  CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Barra Funda / RS
  OBRA: Melhoria na Infraestrutura Urbana
  ÁREA  DO PAVIMENTO PRONTO (m2): 5.266,60
  DATA: jul/15

80,00% 20,00% 0,00%

80,00% 20,00% 0,00%

34.984,20             8.746,05               -                        

80,00% 20,00% 0,00%

80,00% 20,00% 0,00%

34.372,33             8.593,08               -                        

70,00% 25,00% 5,00%

70,00% 25,00% 5,00%

17.301,16             6.178,99               1.235,80               

60,00% 30,00% 10,00%

60,00% 30,00% 10,00%

48.907,38             24.453,69             8.151,23               

20,00% 30,00% 50,00%

20,00% 30,00% 50,00%

14.215,02             21.322,53             35.537,55             

149.780,09         69.294,34           44.924,57           

56,74% 26,25% 17,02%

149.780,09      219.074,42      263.999,00      

56,74% 83,0% 100,0%

1.0 Rua 31 de Agosto 43.730,25 922,20                47,42            43.730,25                  

TOTAlS GERAL

MENSAL

ACUMULADO

2º MÊS 3º MÊS

CRONOGRAMA
VALOR À SER 
LICITADO (R$)

5.266,60          

ÍTEM PROJETO

263.999,00            

RESUMO  DA  PLANILHA  ORÇAMENTÁRIA   E  CRONOGRAMA  FÍSICO-FINANCEIRO - RESUMO

VALOR  
UNITÁRIO                                                         

(R$/m2)

VALOR TOTAL                                 
(R$)

ÁREA  DO 
PAVIMENTO 

PRONTO                         
(m2) 1º MÊS

50,13         263.999,00        

37,31            24.715,94                  

2.0 Rua Expedicionário 42.965,41 882,00                48,71            

81.512,30 2.100,00             38,82            

42.965,41                  

3.0 Rua Itália 24.715,94 662,40                

81.512,30                  

5.0 Rua André Ré 71.075,10 700,00                101,54          71.075,10                  

4.0 Rua  da Fonte
























