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RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL PELA INTERNET 
 

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS NUMERO: 003/2014 
 

NOME/RAZÃO SOCIAL: 
 

 
CIDADE: 
 

ESTADO: 
 

 
TELEFONE: 
 

FAX: 
 

E-MAIL 
 

 
PESSOA PARA CONTATO: 
 

 
Recebi (emos) através do acesso à página www.novomundo.mt.gov.br, nesta data, cópia 
do instrumento convocatório da licitação acima identificada. 

 
LOCAL: 
 

DATA: 

 
ASSINATURA: 
 

 
Objetivando a comunicação futura entre a Prefeitura Municipal de Novo Mundo - MT e essa 
Empresa, solicitamos a Vossa Senhoria o preenchimento e remessa do recibo de entrega 
do Edital supra, à Comissão de Licitação, por via postal, pelo fax (66) 3539 6065 ou pelo e-
mail: prefeitura_novomundo@hotmail.com. O não encaminhamento do recibo exime a 
Comissão de Licitação da comunicação de eventuais retificações ocorridas no 
instrumento convocatório como de quaisquer informações adicionais. 
 

 
Novo Mundo – MT                                                    DATA: 23/10/2014 
 

Maria de Fátima Dias dos Santos 
Presidente CPL 
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EDITAL DE LICITAÇÃO 

 

PROCESSO: 046/CPL/2014 

Modalidade: TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2014 

Tipo: MENOR PREÇO 

Regime de Execução: EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL 

 

1. PREÂMBULO 

1.1 A Prefeitura Municipal de Novo Mundo/MT, através da Comissão Permanente de Licitações - CPL, 
nomeada pela Portaria 02/2014, de 06/01/2014, situada a Rua Nunes Freire nº 12, na cidade de Novo 
Mundo, Estado de Mato Grosso, torna público aos interessados que realizará licitação na modalidade 
Tomada de Preços, do tipo Menor Preço, e Regime de execução por empreitada por preço global, a 
qual será processada e julgada em consonância com a Lei 8.666/93 e demais dispositivos legais 
vigentes. 

1.2. Para recebimento dos envelopes "DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO” e “PROPOSTA DE 
PREÇOS”, fica determinado o dia 14 de novembro de 2014, até às 08:00 horas, o qual deverá ser 
entregue na Sala da Comissão de Julgamento de Licitações, no endereço acima mencionando. 

1.3. O Início da abertura dos envelopes ocorrerá às 08 horas e 00 minutos, na sala da Comissão 
Permanente de Licitações, no mesmo endereço e no mesmo dia mencionados no item 1.2. 

1.4. A presente licitação obedecerá ao tipo de menor preço global, conforme o inciso I do parágrafo 1º 
do artigo 45 e alínea “a” Inciso II do artigo 10 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. 

 

2- OBJETO 

2.1. O objeto da presente Tomada de Preços é a Contratação, sob regime de empreitada por preço 
global, de empresa especializada para Execução de Pavimentação asfáltica, drenagem, passeio 
público e sinalização na Avenida Ayrton Senna e nas ruas Dilson Funaro, Peroba, Buritis, 
Jequitibá, Mato Grosso e Cajueiro em Novo Mundo – MT, com fornecimento de mão-de-obra, 
equipamentos e materiais necessários à completa e perfeita implantação de todos os elementos 
definidos nas Planilhas Orçamentárias e Projetos, anexo ao Presente Edital. 

2.2 - O projeto básico contendo plantas, memoriais descritivos e especificações da obra, encontra-se à 
disposição dos interessados para consulta e/ou aquisição posterior, na sede da Prefeitura Municipal 
de Novo Mundo/MT, o Projeto básico é parte integrante deste Edital. 

2.3 – Os interessados poderão retirar o Edital Completo, na sede da Prefeitura Municipal de Novo 
Mundo-MT, na Rua Nunes Freire, nº 12, ou através do site do município: www.novomundo.mt.gov.br. O 
Edital será disponibilizado em meio digital devendo o requerente disponibilizar CD ou Pen Drive para 
armazenamento dos dados. 
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3 – DA PARTICIPAÇÃO 

3.1 – Poderão participar da presente licitação, todas as empresas que se enquadrem no ramo de 
atividades pertinentes a prestação dos serviços do objeto da presente licitação e atendam as condições 
exigidas neste edital. 

3.2 - Não poderá participar da presente Tomada de Preços: 

a) Que se encontrem sob falência, concurso de credores, dissolução ou liquidação; 
b) Inidôneas ou punidas com suspensão por órgão da Administração Pública Direta ou Indireta, 

nas esferas Federal, Estadual ou Municipal, desde que o Ato tenha sido publicado na imprensa 
oficial ou registrado no Cadastro de Fornecedores do Estado, conforme o caso, pelo órgão que 
o praticou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição; 

c) Estrangeiras que não funcionem no País; 
d) Pessoas Jurídicas que inadimpliram contratos ou ordens de fornecimento firmadas junto a esta 

Prefeitura; 

3.3 – Nenhuma pessoa, ainda que munida de procuração poderá representar mais de uma empresa 
junto á Prefeitura, nesta Tomada de Preços, sob pena de exclusão das licitantes representadas. 

3.4 – As empresas interessadas deverão visitar o local de execução dos serviços, antes da elaboração 
da proposta, de forma que sejam identificadas, observadas, analisadas e assinaladas todas as 
dificuldades e peculiaridades, no tocante à execução dos serviços a serem contratados. 

3.5 - Os interessados em participar da presente Tomada de Preços deverão trazer a documentação 
original ou fotocópias das mesmas autenticadas por cartório ou ainda, cópias simples que poderão ser 
autenticadas pelos membros da Comissão de Licitação no ato de abertura da documentação de 
habilitação, devendo estar acompanhadas dos respectivos originais. 

3.5.1. Só serão aceitas cópias legíveis. 

3.5.2. Não serão aceitos documentos com rasuras, especialmente nas datas.  

3.5.3. O presidente da Comissão de Licitação reserva-se o direito de solicitar o original de qualquer 
documento, sempre que tiver dúvida e julgar necessário.  

3.6. A simples apresentação da proposta comercial corresponde à indicação, por parte da licitante, 
atesta de que inexistem fatos que impeçam a sua participação na presente licitação, eximindo assim a 
Comissão Permanente da Licitação do disposto no artigo 97 da Lei nº 8.666/93.  

3.6.1. Fica a licitante obrigada a informar, sob as penalidades cabíveis, a superveniência de fato 
impeditivo da habilitação, se este ocorrer após a abertura do certame. 

3.7. A entrega da proposta comercial implica nos seguintes compromissos por parte do licitante: 

3.7.1. Estar ciente das condições da licitação; 

3.7.2. Assumir a responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados; 

3.7.3. Fornecer quaisquer informações complementares solicitadas pela Comissão de Licitação; 

3.7.4. Manter, durante toda a execução do eventual contrato, em compatibilidade com as obrigações 
por ele assumidas, todas as condições para habilitação exigidas na licitação. 
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4 – CREDENCIAMENTO 

4.5. No horário previsto no preâmbulo deste edital, cada empresa licitante poderá credenciar apenas 
um representante, o qual deverá identificar-se junto a Comissão Permanente de licitação, quando 
solicitado, exibindo a respectiva cédula de identidade ou documento equivalente e cópia. 

4.6. O representante deverá apresentar cópia do Ato Constitutivo (contrato social, registro e outros 
documentos legalmente aceitos), a fim de demonstrar que o outorgante possui poderes para tal. 

4.7. Se a empresa for representada por procurador, faz-se necessário o credenciamento (Modelo 
Anexo V) através de outorga por instrumento público ou particular, com firma reconhecida em cartório, 
com menção expressa de que lhe confere amplos poderes, inclusive para recebimento de intimações e 
notificações, desistência ou não de recursos, bem como demais atos pertinentes ao certame. 

4.7.1. Fazendo-se representar a licitante pelo seu sócio-gerente, diretor ou proprietário, deverá 
comprovar ser o responsável legal, podendo assim assumir obrigações em decorrência de tal 
investidura. 

4.8. Caso haja a substituição do representante, deverá o novo representante, exibir documentos 
probatórios de sua atual condição, para que a licitante possa participar das demais fases do 
procedimento licitatório. 

4.9. Cada credenciado poderá representar apenas uma empresa licitante. 

4.10. A falta ou incorreção dos documentos mencionados nos itens 5.5, 5.6, 5.7 e 5.8 não implicará a 
exclusão da empresa em participar do certame, mas impedirá o representante de manifestar-se nas 
fases do procedimento licitatório, enquanto não suprida a falta ou sanada a incorreção. 

4.11. A microempresa e empresa de pequeno porte que quiser usufruir dos benefícios concedidos pela 
Lei Complementar nº 123/2006 deverá apresentar junto com o credenciamento á: 

4.11.1. Declaração de que a empresa se enquadra nos termos da Lei Complementar nº 123/2006 na 
condição de Micro Empresa ou de Empresa de Pequeno Porte, conforme Anexo IV, quando for o caso. 

4.12.1. Os documentos de credenciamento deverão vir FORA DOS ENVELOPES de “DOCUMENTOS 
DE HABILITAÇÃO” e “PROPOSTA DE PREÇOS”, sendo apresentados a Comissão Permanente de 
Licitação quando solicitados. 

4.13. Os documentos de credenciamento serão retidos pela Comissão Permanente de Licitação e 
juntados ao processo licitatório. 

 

5 - DA ENTREGA DOS ENVELOPES 

5.1. Os envelopes “Documentação de Habilitação” e “Proposta de Preços” deverão ser indevassáveis, 
fechados e entregues ao Presidente da Comissão Permanente de Licitação, na sessão pública de 
abertura deste certame, conforme endereço, dia e horário especificados abaixo. 

LOCAL: Rua Nunes Freire, nº 12 – Centro – Novo Mundo/MT; 

DATA: 14 de novembro de 2014; 

HORÁRIO: 08 horas e 00 minutos. 
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5.2. Os envelopes de Habilitação e Proposta de preços exigidos neste Edital deverão ser apresentados 
contendo as seguintes indicações: 

Envelope 01 – “Documentos Habilitação: 

À 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO – MT. 

TOMADA DE PREÇOS Nº. 003/2014 

PROCESSO Nº. 046/CPL/2014 

ENVELOPE 01 “DOCUMENTOS HABILITAÇÃO” 

DATA DE ABERTURA: 14/11/2014 ÀS 08H00MIN; 

NOME, CNPJ E ENDEREÇO DA EMPRESA LICITANTE: 

Envelope 02 – “Proposta de Preços: 

À 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO – MT. 

TOMADA DE PREÇOS Nº. 003/2014 

PROCESSO Nº. 046/CPL/2014 

ENVELOPE 02 “PROPOSTA DE PREÇOS” 

DATA DE ABERTURA: 14/11/2014 ÀS 08H00MIN;  

NOME, CNPJ E ENDEREÇO DA EMPRESA LICITANTE: 

5.3. No envelope 01 “DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO”, que será apresentado indevassável, 
rubricado no local de fechamento, deverão ser apresentados os documentos, em original ou por 
qualquer processo de cópia autenticada, ou poderão ser autenticadas pelos membros da Comissão de 
Licitação, mediante apresentação dos originais para confronto ou publicação em órgão de imprensa 
oficial. 

5.4. Os documentos originais apresentados para autenticação pela comissão serão devolvidos após 
sua conferência pelos interessados. 

 

6 – DA DOCUMENTAÇÃO 

6.1 – Os documentos de habilitação deverão ser apresentados num único invólucro fechado 
identificado como o nº. 01, devendo constar: 

6.1.1 – Habilitação Jurídica: 

6.1.1.1 - Cópia Autenticada ou Cópia acompanhada do original, da Cédula de Identidade e do CPF 
(Cadastro de Pessoa Física) dos proprietários ou responsáveis da empresa Licitante; 

6.1.1.2 - Registro comercial, no caso de empresa individual; 

6.1.1.3 - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando 
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de sociedades comerciais e, no caso das sociedades por ações, acompanhado de documentos de 
eleição de seus administradores; 

6.1.1.4 - 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 exigir, obedecendo ao Artigo 28 da Lei nº. 8.666/93. 

6.1.2 – Documentos Relativos à Regularidade Fiscal: 

6.1.2.1 - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ/MF); 

6.1.2.2 - Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, relativo ao domicilio ou sede do 
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto da licitação; (Cartão de 
Identificação do Contribuinte – CIC/CCE – ELETRÔNICO) da Secretaria de Estado da Fazenda. 

6.1.2.3 – Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e a Dívida Ativa da 
União; 

6.1.2.4 - Certidão de Regularidade junto á Secretaria de Estado da Fazenda (ICMS e IPVA); 

6.1.2.5 - Certidão de Regularidade com Tributos Municipais do Domicílio da Empresa Participante; 

6.1.2.6 - Certidão de Regularidade com Tributos Municipais da Prefeitura Municipal de Novo Mundo - 
MT; 

6.1.2.7 - Certidão de Regularidade perante a Seguridade Social (INSS); 

6.1.2.8 - Certidão de Regularidade com Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); 

6.1.2.9– Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas. 

 

6.1.3 – Documentação Relativa à Qualificação Econômico-Financeira: 

6.1.3.1 – Certidão Negativa de Pedido de Falência ou Concordata, expedida pelo Cartório distribuidor 
da sede da licitante até 180 dias anteriores á data da abertura da licitação; 

6.1.3.3 – Balanço Patrimonial, devidamente registrado na junta comercial do Estado de origem da 
empresa, e Demonstrações Contábeis do último exercício social, acompanhado de demonstrações dos 
seguintes elementos: 

a1) Índice de Liquidez Geral (ILG) igual ou superior a 1,0 obtido pela aplicação da expressão: 

ILG = (Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo) / (Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo) 

a2) Índice de Liquidez Corrente (ILC) igual ou superior a 1,0 obtido pela aplicação da expressão: 

ILC = ( Ativo Circulante ) / (Passivo Circulante) 

a3) Todos os quocientes referidos na alínea anterior deverão ser atendidos pelos licitantes, caso 
contrário o licitante será considerado inabilitado. 

 



 

Rua Nunes Freire, Nº 12 – Alto da Bela Vista – Fone (Fax): (66) 3539-6065 

CEP:78.528-000 - Novo Mundo -MT 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO - MT 

CNPJ: 01.614.517/0001-33 

P. M. N. M. 

Fls 

Rub.  

6.1.4 – Documentação Relativa à Qualificação Técnica: 

6.1.4.2 – Registro junto ao CREA/CAU (Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronômia / 
Conselho de Arquitetura e Urbanismo) da empresa licitante e do profissional técnico responsável, 
indicado para execução do objeto licitado juntamente com prova atualizada de regularidade com o 
CREA/CAU (empresa e profissional); através de certidão ou outro documento expedido pelo órgão. 

6.1.4.3 - Certidão de Acervo Técnico (CAT), emitida pelo CREA/CAU, em nome do profissional técnico 
responsável, indicado para execução do objeto da licitação; 

6.1.4.4 - Pelo menos 01 (um) atestado de obra, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou 
privado, contratante da obra, devidamente registrado no CREA/CAU ou acompanhado da respectiva 
Certidão de Acervo Técnico (CAT), emitida pelo CREA/CAU, em nome de profissional de nível superior 
legalmente habilitado, componente do quadro de pessoal da empresa, onde fique comprovada a sua 
responsabilidade técnica na execução de obra de engenharia; 

6.1.5 – A licitante deverá apresentar “Declaração de Cumprimentos de Requisitos Legais” 
(Modelo de Declaração Anexo I), declarando que: 

a) Inexiste qualquer fato impeditivo à sua participação e que não foi declarada inidônea ou 
suspensa para contratar com o Poder Público, e que se compromete a comunicar fatos 
contrários que porventura vierem a ocorrer após o encerramento da licitação; 

b)  Que não possui, em seu quadro funcional, menores de 18 anos exercendo trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre, ou menores de 16 anos exercendo qualquer trabalho, salvo na condição 
de aprendiz, a partir de 14 anos; 

c) Não existe em seu quadro de empregados, servidores públicos exercendo funções de 
gerência, administração ou tomada de decisão; 

6.1.6 – Deverá apresentar junto com os documentos de habilitação: Declaração de que visitou o 
local de execução dos serviços, antes da elaboração da proposta, e tem conhecimento de todas as 
dificuldades e peculiaridades, no tocante à execução dos serviços a serem contratados (Modelo de 
Declaração Anexo II) 

 

7 – DA PROPOSTA DE PREÇOS 

7.1. – A proposta de preço deverá ser apresentada conforme os modelo de Anexo VI e Anexo VII 
(Planilha Orçamentária, Cronograma físico-financeiro e Planilha de Composição do BDI) em uma única 
via, com valores expressos em real, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, em impresso próprio da 
firma proponente, sendo colocada em envelope separado da documentação de habilitação, e entregue 
á Comissão Permanente de Licitação, devidamente lacrado e rubricado em seu fecho, contendo 
obrigatoriamente, ainda, o que segue: 

7.1.1 Razão social, endereço completo e CNPJ/MF; 

7.1.2. Número da Tomada de Preços; 

7.1.3. Descrição detalhada do objeto da licitação; 

7.1.4. Planilha Orçamentária com o valor unitário e total para cada item. A planilha usada deve ser igual 
ao modelo do anexo, a empresa interessada poderá solicitar a Comissão de Licitação que encaminhara 
a planilha em Excel para facilitar o preenchimento; 
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7.1.5. Cronograma físico-financeiro para realização da obra; 

7.1.6. Planilha de Composição do BDI; 

7.1.7. Preço ofertado, em moeda corrente nacional, incluindo os tributos incidentes; 

7.1.8. Condições de pagamento do objeto licitado;  

7.1.9. Prazo de Execução do Objeto da licitação; 

7.1.10. Validade da proposta que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados da data da 
abertura da licitação; 

7.1.11. Declaração de que no preço proposto para a execução dos serviços, de acordo com os projetos 
e especificações que fazem parte integrante deste Edital, já estão inclusas todas e quaisquer despesas 
com materiais, equipamentos e ferramentas, mão-de-obra, encargos trabalhistas, encargos sociais, 
taxas devidas a órgãos públicos, emolumentos, enfim, quaisquer despesas necessárias para a 
realização dos serviços. 

7.1.12. A proposta deverá conter data, assinatura e identificação da signatária. 

 

8- DA ABERTURA E JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

8.1. No dia e local indicados neste Edital, na presença dos Licitantes ou seus representantes e demais 
pessoas que quiserem assistir ao ato, a Comissão de Licitação, iniciará os trabalhos, examinando os 
documentos contidos no envelope de n. 01 – Habilitação, que serão examinados e rubricados pelos 
membros da Comissão Permanente de Licitação, bem como pelos proponentes ou seus 
representantes. 

8.2. Os documentos de habilitação serão analisados pela Comissão Permanente de Licitação, por 
técnico requisitado pela mesma (se for o caso) e pelos licitantes presentes; 

8.3. Desta fase será lavrada ata circunstanciada a respeito, que deverá ser assinada pelos membros da 
Comissão e pelos Licitantes, devendo toda e qualquer declaração constar obrigatoriamente da mesma. 

8.4. Os envelopes "Proposta" das proponentes julgadas "inabilitadas" ficarão à disposição dos 
licitantes, obedecidas as formalidades legais, serão devolvidos mediante recibo. 

8.5. Será inabilitada da presente licitação a Proponente que não preencher os requisitos constantes 
deste Edital. 

8.5.1. A inabilitação do licitante importa preclusão do seu direito de participar das fases subsequentes. 

8.6. Se todas as propostas forem inabilitadas, a Administração poderá fixar às licitantes, prazo de 08 
(oito) dias úteis para apresentação de outros documentos ou outras propostas, escoimadas das causas 
que redundaram na sua inabilitação ou desclassificação. 

8.7. Atendidas todas as exigências editalícias será publicado em Órgão da Imprensa Oficial o resultado 
da primeira fase do certame, indicando os licitantes que foram declarados habilitados. 

8.8. A data para abertura dos envelopes de “proposta” será comunicada às proponentes através de 
publicação no Jornal Oficial dos Municípios – AMM e Diário Oficial de Contas do Estado. 
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9 - DA ABERTURA E AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS 

9.1 O Julgamento das propostas será realizado em conformidade com o disposto no inciso I, parágrafo 
1º, do artigo 45 c/c artigo 48 da Lei n. 8.666/93, sendo desclassificadas as propostas que:  

a) não atenderem as exigências editalícias; 

b) com valor unitário superior ao apresentado nas planilhas do anexo VII ou com preços 
manifestamente inexequíveis, conforme art. 48, § 1º da Lei Federal 8.666/93. Serão 
considerados inexequíveis aqueles preços que não venham a ter demonstrada sua viabilidade 
através de documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes com os de 
mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do objeto; 

c) que apresentarem Composição do BDI acima do aceitável, sendo o máximo de 25%. 

9.2. Passado o prazo recursal sem a interposição de nenhum recurso ou sendo esse prazo renunciado 
expressamente, proceder-se-á a abertura dos envelopes “proposta”, dos licitantes habilitados. 

9.3. Uma vez abertos os envelopes, as Propostas serão tidas como imutáveis e acabadas, não sendo 
admitidas quaisquer providências posteriores tendentes a sanar falhas ou omissões que as ofertas 
apresentarem em relação às exigências e formalidades previstas neste Edital. 

9.4. As Propostas serão rubricadas, examinadas pelos membros da Comissão de Licitação e colocadas 
à disposição dos Licitantes presentes para também apreciarem, em seguida serão classificadas em 
ordem crescente de valores. 

9.5. No caso de empate entre duas ou mais propostas, a classificação se fará, obrigatoriamente, por 
sorteio, em ato público, que será realizado na própria sessão, ou em outra data designada pela 
Comissão, para qual todas as licitantes habilitadas serão convocadas. 

9.6. Desta fase será lavrada ata circunstanciada a respeito, que deverá ser assinada pelos membros da 
Comissão e pelos representantes das licitantes, devendo toda e qualquer declaração constar 
obrigatoriamente da mesma. 

9.7. Se o julgamento não ocorrer logo após a abertura dos envelopes, a Comissão de Licitação, 
divulgará o resultado da licitação, por meio de publicação no Jornal Oficial dos Municípios – AMM e 
Diário de Contas do Estado. 

9.8. O direito de empate ficto das microempresas e das empresas de pequeno porte, será cumprido, 
nos termos do item 18 deste Edital. 

 

10 – HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 

10.1. A Comissão Permanente de Licitação fará a adjudicação do objeto deste certame, divulgando a 
proponente vencedora. 

10.2. Caberá à autoridade que determinou a abertura do processo licitatório, a decisão de homologar 
no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da lavratura da ata respectiva, a adjudicação realizada pela 
Comissão Permanente de Licitação. 

10.3. Todos os atos decorrentes deste certame deverão constar obrigatoriamente em Ata 
circunstanciada a respeito, que deverá ser assinada pelos membros da Comissão Permanente de 
Licitação e representantes das proponentes presentes. 
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11 – ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÃO DO EDITAL 

11.1. As impugnações ou dúvidas quanto ao Edital e seus anexos, deverão ser solicitadas por escrito e 
dirigidos á Comissão Permanente de licitação, através de protocolo na Prefeitura Municipal de Novo 
Mundo, e-mail: prefeitura_novomundo@hotmail.com, por fax ou por telegrama, até 05 (cinco) dias úteis 
antes da abertura desta Tomada de Preços por qualquer cidadão e as licitantes que adquirirem o Edital 
poderão apresentar impugnação em até 02 (dois) úteis conforme, Art. 41 §§ 1º e 2º da Lei 8.666/93. 

11.2. As petições deverão ser devidamente instruídas contendo assinatura, endereço, razão social e 
telefone para contato. 

11.2. Na tramitação dos recursos administrativos da presente licitação proceder-se-á da forma do artigo 
109 da Lei 8.666/93. 

 

12. DOS RECURSOS 

12.1. Em qualquer fase desta licitação caberá recurso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da data 
da intimação do ato ou lavratura da ata, quando presentes todos os prepostos dos licitantes, ao ato em 
que foi adotada a decisão. 

12.2. As petições deverão ser encaminhas por escrito, mencionando o número desta TOMADA DE 
PREÇOS e devidamente instruída contendo assinatura, endereço, razão social e telefone para contato, 
podendo as razões e contrarrazões serem entregues sob protocolo no Departamento de Licitações 
junto a Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de Novo Mundo/MT ou pelo 
endereço eletrônico prefeitura_novomundo@hotmail.com ou ainda por fax através do nº (66) 3539-
6244 / 3539-6065. 

12.3. Os recursos serão dirigidos ao Prefeito Municipal, por intermédio da Comissão Permanente de 
Licitação, a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis ou, nesse mesmo 
prazo, encaminhá-los, devidamente informados, para apreciação e decisão da autoridade superior, 
devendo neste caso a decisão ser proferida dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, contado do 
recebimento do processo, sob pena de responsabilidade. 

12.4. Interposto o recurso será comunicado aos demais licitantes que poderão impugná-lo no prazo de 
05 (cinco) dias úteis. 

12.5. Os recursos referentes aos atos de habilitação e julgamento das propostas terão efeitos 
suspensivos, podendo a autoridade competente, motivadamente e presentes razões de interesse 
público, atribuir ao recurso interposto eficácia suspensivas aos demais recursos. 

12.6. Não será conhecido o recurso cuja petição tenha sido apresentada fora do prazo. 

12.7. Nenhum prazo de recurso, representação ou pedido de reconsideração se inicia ou corre sem 
que os autos do processo estejam com vista franqueada aos interessados. 

12.8. Na contagem dos prazos será excluído o dia do início e incluído o dia do vencimento. 

 

13 – DOS PRAZOS 

13.1 – O prazo de Execução do Objeto desta licitação é de 120 (cento e vinte) dias, a contar da 
assinatura do contrato. 
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13.2 – O prazo para assinatura do contrato pelo licitante vencedor será de até 05 (cinco) dias úteis 
após a publicação do extrato do contrato, sujeitando-se o infrator ás sansões previstas na Lei nº. 
8.666/93. 

 

14 – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

14.1 – Os pagamentos serão efetuados, com base no andamento dos serviços, através de medições 
mensais realizadas pela Prefeitura durante a vigência do contrato e mediante apresentação da 
documentação fiscal, devidamente atestada pela administração. 

14.1.2 – O pagamento do custo de mobilização será realizado imediatamente a apresentação da 
respectiva Nota Fiscal, desde que cumprido o item 14.3 deste Edital. 

14.2 - Considera-se como data final do período de adimplemento de cada parcela, a data em que a 
medição é protocolada na PREFEITURA. 

14.3 – Para que a contratante efetue o pagamento a contratada deverá realizar antecipadamente o 
pagamento de 11% (onze por cento) sobre o percentual estabelecido na Legislação em vigor e 
Instrução Normativa do INSS do valor bruto da Nota Fiscal ou Fatura de Prestação de Serviço em favor 
do Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS, e o pagamento de 5% (cinco por cento) de ISSQN 
(Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza) sobre o mesmo percentual em favor da Prefeitura 
Municipal de Novo Mundo, devendo ser especificado na Nota Fiscal os valores que serviram de base 
de cálculo. 

14.4. Todas as deduções legais permitidas, deverão ser devidamente comprovadas e estar consignada 
na Nota Fiscal, Fatura ou Recibo de forma discriminada. 

14.5 - Se por motivo não imputável à CONTRATADA, o pagamento referente a medição mensal não 
ocorrer dentro dos trinta dias de sua realização, incidirá sobre o valor da mesma, atualização monetária 
diária de 0,01% (um centésimo por cento), a partir do trigésimo dia do adimplemento até o dia do 
efetivo pagamento, limitada a 10%. 

14.6 – Será considerado como inadimplemento o atraso superior a 30 (trinta) dias. 

14.7 – Só haverá compensações financeiras e penalizações por eventuais atrasos e descontos por 
eventuais antecipações de pagamentos se houver acordo entre as partes. 

14.8. O pagamento da última fatura não será considerado como aceitação definitiva do serviço ou obra 
e não isentará a Contratada das responsabilidades contratuais quaisquer que sejam. 

 

15 – SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO 

15.1 – À Proponente vencedora será aplicada as seguintes sanções em caso de recusa da assinatura 
do Contrato e pelo inadimplemento na entrega do objeto: 

a) Advertência por escrito ou documental; 

b) Multa de 0,1% (um décimo por cento) sobre o valor do contrato, por dia de atraso na entrega; 

c) Multa de 0,5% (cinco décimo por cento) sobre o valor do contrato, por infração a quaisquer das 
cláusulas do contrato e itens deste Edital e pela recusa da assinatura do contrato; 
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d) Multa de 5% (cinco por cento) do valor do contrato, na hipótese de rescisão do contrato nos 
casos previstos em lei, por culpa da contratada, sem prejuízo da responsabilidade civil ou 
criminal incidente e da obrigação de ressarcir das perdas e danos que der causa; 

e) Suspensão temporária de participar em licitações e impedimento de contratar com a Prefeitura 
Municipal de Novo Mundo – MT, por prazo não superior a 02 (dois) ano; 

f) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública Federal, 
Estadual ou Municipal, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que 
seja promovida a reabilitação do infrator, perante a própria autoridade que aplicou a 
penalidade; 

g) Perda da garantia quando for o caso; 

15.2 – De qualquer sanção imposta, a contratada poderá, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, contado 
da intimação do ato, oferecer recurso á Prefeitura Municipal de Novo Mundo – MT, devidamente 
fundamentado. 

 

16 – DOS REAJUSTES 

16.1 – Os preços a serem propostos deverão ser fixos e irreajustáveis, ressalvando disposições da Lei 
n. 8666/93. 

 

17 – DO VALOR E FONTE DE RECURSOS 

17.1 - O valor total estimado para a Execução da Obra é de R$ 501.651,36 (Quinhentos e Um Mil 
Seiscentos e Cinquenta e Um Reais e Trinta e Seis Centavos). 

17.2 - O valor do item 17.1 é o máximo admissível. 

17.3 – Todas as despesas decorrentes deste processo Licitatório na Modalidade Tomada de Preços 
nº. 003/2014, correrão por conta de recursos consignados no Orçamento para o vigente, alocado na 
seguinte dotação orçamentária: 

165 – 09.001.15.451.0009.1056.4490.51.00.00 

Fonte de Recursos:  

• Contrato de Repasse nº 793726/2013/MINISTÉRIO DAS CIDADES/CAIXA, Processo nº 
2628.1010436-26/2013 – Firmado entre o Ministério das Cidades e o município de Novo 
Mundo.  

 

18. DA PARTICIPAÇÃO DE MICRO EMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

18.1. Nos termos dos artigos 42 e 43 da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006, as microempresas e 
empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de 
comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição. 

18.1.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 
02 (dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o 
vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a 
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regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais 
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. Eventual interposição de recurso 
contra a decisão que declara o vencedor do certame não suspenderá o prazo supracitado. 

18.2. A não-regularização da documentação no prazo previsto no subitem 18.1.1, implicará decadência 
do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81 da Lei no 8.666, de 21 de 
junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar para nova sessão pública os licitantes 
remanescentes, na ordem de classificação, para contratação, ou revogar a licitação. 

18.3. Após classificadas as propostas, será assegurado às microempresas e empresa de pequeno 
porte o direito de preferência à contratação, conforme legislação pertinente. 

18.3.1. Será assegurado, como critério de desempate, preferência de contratação para as 
microempresas e empresas de pequeno porte, entendendo-se por empate aquelas situações em que 
as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 
10% (dez por cento) superiores à proposta mais bem classificada e desde que a melhor oferta inicial 
não seja de uma microempresa ou empresa de pequeno porte. 

18.4. Ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma: 

18.4.1. O Presidente da CPL consultará micro ou pequena empresa detentora da proposta de menor 
valor, dentre aquelas que estejam na situação de empate, ou seja, cujo valor seja igual ou superior em 
até 10% (dez por cento) em relação ao valor apresentado pela proponente detentora do menor preço, 
para que manifeste a intenção de apresentar nova proposta com valor INFERIOR ao valor da melhor 
oferta apurada. 

18.4.1.1. Caso a pequena ou a microempresa manifeste interesse em apresentar nova proposta será 
dado o prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de preclusão do direito de preferência. 

18.4.2. Apresentada nova proposta, nos termos do subitem anterior, o Presidente da CPL examinará a 
aceitabilidade desta, quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a respeito. 

18.4.2.1. Constatado o atendimento das exigências fixadas no Edital, a micro ou pequena empresa 
será declarada vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto do certame. 

18.5. Se a micro ou pequena empresa detentora da proposta de menor valor não apresentar nova 
proposta de preços e/ou não atender às exigências de habilitação, o Presidente da CPL convocará as 
pequenas empresas remanescentes que estiverem na situação de empate, na ordem classificatória, 
para o exercício do mesmo direito. 

18.5.1. Caso não haja micro ou pequena empresa dentro da situação de empate ou não ocorra a 
apresentação de nova proposta de preço, será adjudicado o objeto do certame ao licitante 
originalmente detentor da melhor proposta. 

18.6. O disposto supra mencionado somente se aplicará quando a melhor oferta válida não tiver sido 
apresentada por pequena ou microempresa. 

18.7. Em caso de igualdade entre duas ou mais propostas o critério de desempate, após obedecido o 
disposto no § 2º do art. 3º da Lei nº 8.666/93, será o sorteio. 

 

19- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

19.1 – A licitante que praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de qualquer tributo, ou 
atos ilegais visando a frustrar os objetivos da licitação; retirar sua proposta após conhecer os preços 
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das demais participantes, ou ainda, demonstrar não possuir idoneidade para contratar com a Prefeitura 
Municipal de Novo Mundo, em virtude de quaisquer outros atos ilícitos praticados, estará sujeita ás 
penalidades previstas neste Edital e outras que couberem. 

19.2 – Sem prejuízo das penalidades, a Comissão Permanente de Licitação, poderá inabilitar a licitante 
ou desclassificar a proposta sem que isto gere direito indenizatório ou de reembolso, caso tome 
conhecimento de fato ou circunstâncias de desabono a idoneidade comercial ou afete a capacidade 
financeira, técnica, jurídica ou de produção da licitante. 

19.3 – A licitante deverá examinar detalhadamente as disposições contidas neste Edital e seus anexos, 
pois a simples apresentação da DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO e da PROPOSTA DE PREÇOS, 
subentende-se a aceitação incondicional de seus termos, independentemente de transcrição, bem 
como o conhecimento integral do objeto em licitação, não sendo aceitas alegações de 
desconhecimento de qualquer por menor. 

19.4 – No caso de eventual divergência entre Edital e seus anexos, prevalecerão as disposições do 
primeiro. 

19.5 – À Prefeitura Municipal se reserva o direito de revogar a presente licitação por razões de 
interesse público ou anulá-la, no todo ou em parte, por vícios ou ilegalidade, bem como prorrogar o 
prazo para recebimento ou abertura da DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO e da PROPOSTA DE 
PREÇOS. 

19.6 – A Comissão Permanente de Licitação poderá relevar erros formais em quaisquer documentos 
apresentados, desde que tais erros não alterem o conteúdo dos mesmos. 

19.7 – É facultado á Comissão, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a 
esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou 
informação que deveria constar originalmente da DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO ou da 
PROPOSTA DE PREÇOS. 

19.8 – Constitui anexo deste Edital o seguinte: 

ANEXO I – Modelo de Declaração de Cumprimento de Requisitos Legais; 

ANEXO II – Modelo de Declaração de Visita ao local da Obra; 

ANEXO III – Minuta de Contrato; 

ANEXO IV – Declaração de que a empresa se enquadra nos termos da Lei Complementar nº 123/2006 
na condição de Micro Empresa ou de Empresa de Pequeno Porte; 

ANEXO V – Modelo de Carta de Credenciamento 

ANEXO VI – Modelo da Carta Proposta; 

ANEXO VII – Planilha Orçamentária, Cronograma Físico-Financeiro e Composição DBI; 

ANEXO VIII – Projeto completo. 
 
 

Novo Mundo – MT, 11 de setembro de 2014. 
 

 

José Hélio Ribeiro da Silva 
Prefeito Municipal  
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ANEXO I – DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE REQUISITOS LEGAIS 
 
 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE REQUISITOS LEGAIS 
 
 
Ao 
Presidente da Comissão Permanente de Licitações  
Da Prefeitura Municipal de Novo Mundo/MT. 
Ref. Tomada de Preços nº 003/2014 
 
 
 
A empresa _______________, com sede à _________, na cidade de _____________, inscrita no 
CNPJ sob nº __________________, por intermédio de seu representante legal Sr.(a) 
_______________________, Cargo, portador da Carteira de Identidade RG nº __________ e do CPF 
nº __________, em cumprimento ao solicitado no Edital de Tomada de Preços nº 003/2014, 
DECLARA, sob as penas da lei, que: 
 
• Inexiste qualquer fato impeditivo à sua participação e que não foi declarada inidônea ou suspensa 
para contratar com o Poder Público, e que se compromete a comunicar fatos contrários que porventura 
vierem a ocorrer após o encerramento da licitação; 
 
• Não possui em seu quadro de pessoal empregados(s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho 
noturno, perigoso ou insalubre, e menores de 16 (dezesseis) anos, em qualquer trabalho, salvo na 
condição de aprendiz*, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do artigo 7º da 
Constituição Federal e inciso V, artigo 27, da Lei n. 8666/1993, com redação determinada pela Lei 
n.9.854/1999. 
 
• Não possui em seu quadro de empregados servidores públicos exercendo funções técnicas, 
comerciais, de gerência, administração ou tomada de decisão, (inciso III, do art. 9º da Lei n. 8666/93). 

Local e Data 
 
 

(assinatura e identificação do representante) 
Representante Legal 

Carimbo de CNPJ da empresa: 
 

(*) Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz. 
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ANEXO II – DECLARAÇÃO DE VISITA AO LOCAL DA OBRA 
 

(MODELO DA DECLARAÇÃO) 
Papel Timbrado da Empresa 

 
DECLARAÇÃO DE VISITA AO LOCAL DA OBRA. 

 
 
 
  Para fins de participação na Licitação Tomada de Preços nº. 003/2014, a empresa 
(NOME COMPLETO DO LICITANTE OU CONCORRENTE)......, inscrita no CNPJ nº.............., sediada 
(o).......(ENDEREÇO COMPLETO), por intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a)..................., 
portador(a) da Cédula de Identidade RG n.º..............e do CPF n.º .............., DECLARA, que visitou o 
local de execução dos serviços, antes da elaboração da proposta, e tem conhecimento de todas 
as dificuldades e peculiaridades, no tocante à execução dos serviços a serem contratados. 
 
 
 
Local e data 
 
 
 

Nome e identificação do declarante 
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ANEXO III – MINUTA DE CONTRATO 

 

CONTRATO ADMINISTRATIVO sob regime de empreitada por preço global, de empresa 
especializada em Pavimentação asfáltica, drenagem, passeio público e sinalização, com 
fornecimento de mão-de-obra, equipamentos e materiais necessários à completa e perfeita 

implantação de todos os elementos definidos nas Planilhas Orçamentárias e Projetos, anexo ao 
Edital Tomada de Preços 003/2014. 

 

Contrato Nº. ____/______ 

 

Por este instrumento de Contrato Administrativo de Prestação de Serviços, que fazem as partes, de 
um lado, como CONTRATANTE, a PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO-MT, inscrita no 
CNPJ/MF sob o n.º 01.614.517/0000-33, com sede na Rua Nunes Freire, n.º 12, Alto da Bela Vista, na 
cidade de Novo Mundo, Estado de Mato Grosso, neste ato representada pelo Prefeito Municipal, Sr. 
JOSÉ HÉLIO RIBEIRO DA SILVA, portador da carteira de identidade N.º 1.379.411-6 – SSP/MT e do 
CPF N.º 227.198.652-49, residente e domiciliado na Av. Ayrton Senna, S/N, na cidade de Novo 
Mundo/MT; e de outro lado, como CONTRATADA a Empresa ________________________________, 
CNPJ nº.________________, com sede na ______________________, neste ato representado pelo 
seu sócio __________________, portador da CI/RG nº. ____________________ e CPF/MF nº. 
________________, residente e domiciliado ______________, doravante designada CONTRATADA; 
resolvem celebrar o presente termo de CONTRATO, que tem por finalidade estabelecer os direito e 
obrigações das partes na execução dos serviços mencionados na Cláusula Primeira deste instrumento, 
conforme Processo Licitatório n.º 046/CPL/2014 na Modalidade Tomada de Preços n.º 003/2014, 
na forma prevista no presente contrato, e nas disposições das Leis 8.666/93 e suas alterações, e 
submetendo-se os contratantes às seguintes Cláusulas e condições. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

1.1 - A contratada obriga-se a Executar sob regime de empreitada por preço global a Pavimentação 
asfáltica, drenagem, passeio público e sinalização na Avenida Ayrton Senna e nas ruas Dilson 
Funaro, Peroba, Buritis, Jequitibá, Mato Grosso e Cajueiro em Novo Mundo – MT, na Rua 
Pindaíba, Bairro Dama de Ouro II, Novo Mundo - MT com fornecimento de mão-de-obra, equipamentos 
e materiais necessários à completa e perfeita implantação de todos os elementos definidos nas 
Planilhas Orçamentárias e Projetos, anexos ao Edital de Tomada de Preços 003/2014. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – ESCLARECIMENTO SOBRE A OBRA 

2.1 - Está a CONTRATADA obrigada às suas expensas, a colocar e manter nos locais das obras, 
placas de sinalização e indicativa dos serviços que estão sendo executados. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO REGIME DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

3.1 - A presente contratação se dá em regime de prestação de serviços sem vínculo empregatício, por 
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regime de preço global. 

 

CLÁUSULA QUARTA – VIGÊNCIA 

4.1 – O contrato regular-se-á, no que concerne a sua alteração, inexecução ou rescisão, pelas 
disposições da Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1.993 observadas suas alterações posteriores, pelas 
disposições do Edital e pelos preceitos do direito público. 

4.2 - O contrato poderá, com base nos preceitos de direito público, ser rescindido pelo MUNICÍPIO a 
todo e qualquer tempo, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, mediante simples 
aviso, observadas as disposições legais pertinentes. 

4.3 - Farão parte integrante do contrato as condições previstas no Edital e na proposta apresentada 
pelo adjudicatário. 

4.4 – O contrato terá vigência até o dia ___ de _______ de 2015, podendo ser rescindido 
unilateralmente pela CONTRATANTE nos termos da legislação pertinentes às licitações e contratos 
públicos, bem como podendo ser justificadamente renovado, mediante Termo Aditivo, assinado entre 
as partes, dentro das limitações previstas na Lei n. 8.666/93. Art. 65, se houverem razões de interesse 
público devidamente justificado. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DO PREÇO 

5.1 - O preço global deste CONTRATO é de R$ _________________ (por extenso), referente ao valor 
total dos serviços mencionados na CLÁUSULA PRIMEIRA, e para a totalidade do período mencionado 
na Cláusula Quarta. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DOS RECURSOS 

6.1 - Os recursos para pagamento dos serviços objeto do presente contrato correrão à conta das 
seguintes classificações Funcional Programática, consignada no Orçamento Vigente. 

165 – 09.001.15.451.0009.1056.4490.51.00.00 

Fonte de Recursos:  

• Contrato de Repasse nº 793726/2013/MINISTÉRIO DAS CIDADES/CAIXA, Processo nº 
2628.1010436-26/2013 – Firmado entre o Ministério das Cidades e o município de Novo 
Mundo.  

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

7.1 – Os pagamentos serão efetuados pela Tesouraria da Prefeitura Municipal, com base no 
andamento dos serviços, através de medições mensais durante a vigência do contrato realizadas pela 
Prefeitura e mediante apresentação da documentação fiscal, devidamente atestada pela administração. 

7.1.2 - O pagamento do custo de mobilização será realizado imediatamente a apresentação da 
respectiva Nota Fiscal, desde que cumprido o item 7.3 deste Contrato. 



 

Rua Nunes Freire, Nº 12 – Alto da Bela Vista – Fone (Fax): (66) 3539-6065 

CEP:78.528-000 - Novo Mundo -MT 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO - MT 

CNPJ: 01.614.517/0001-33 

P. M. N. M. 

Fls 

Rub.  

7.2 - Considera-se como data final do período de adimplemento de cada parcela, a data em que a 
medição é protocolada na PREFEITURA. 

7.3 – Para que a contratante efetue o pagamento a contratada deverá realizar antecipadamente o 
pagamento de 11% (onze por cento) sobre o percentual estabelecido na Legislação em vigor e 
Instrução Normativa do INSS do valor bruto da Nota Fiscal ou Fatura de Prestação de Serviço em favor 
do Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS, e o pagamento de 05% (cinco por cento) de ISSQN 
(Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza) sobre o mesmo percentual em favor da Prefeitura 
Municipal de Novo Mundo, devendo ser especificado na Nota Fiscal os valores que serviram de base 
de cálculo. 

7.4. Todas as deduções legais permitidas, deverão ser devidamente comprovadas e estar consignada 
na Nota Fiscal, Fatura ou Recibo de forma discriminada. 

7.5 - Se por motivo não imputável à CONTRATADA, o pagamento referente a medição mensal não 
ocorrer dentro dos trinta dias de sua realização, incidirá sobre o valor da mesma, atualização monetária 
diária de 0,01% (um centésimo por cento), a partir do trigésimo dia do adimplemento até o dia do 
efetivo pagamento, limitada a 10%. 

7.6 – Será considerado como inadimplemento o atraso superior a 30 (trinta) dias. 

7.7 – Só haverá compensações financeiras e penalizações por eventuais atrasos e descontos por 
eventuais antecipações de pagamentos se houver acordo entre as partes. 

7.8. O pagamento da última fatura não será considerado como aceitação definitiva do serviço ou obra e 
não isentará a Contratada das responsabilidades contratuais quaisquer que sejam. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DO PRAZO 

8.1 - O prazo para a execução e entrega do objeto deste CONTRATO é de 120 (cento e vinte) dias 
corridos, a partir do recebimento da Ordem de Serviço expedida pela PREFEITURA. 

 

CLÁUSULA NONA – DOS REAJUSTES 

9.1 – O valor proposto será fixo e irreajustável, ressalvando disposições da Lei n. 8666/93.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA (EMPRESA) 

10.1 - Apresentar Alvará de Construção da Obra de acordo com a Legislação Municipal; 

10.2 - Apresentar Comprovação de Inscrição de Obra no INSS e os correspondentes pagamentos; 

10.3 - Fazer no prazo previsto entre a assinatura do CONTRATO e o início dos serviços, minucioso 
exame das especificações e projetos, de modo a poder em tempo hábil e por escrito apresentar à 
Fiscalização todas as divergências e dúvidas porventura encontradas, para o devido esclarecimento e 
aprovação. 

10.4 - Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação fiscal, social, 
tributária e trabalhista de seus empregados, bem como por todas as despesas decorrentes de 
eventuais trabalhos noturnos. Inclusive iluminação e ainda por todos os danos e prejuízos que, a 
qualquer título, causar a terceiros em virtude da execução dos serviços a seu cargo, respondendo por 
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si e seus sucessores. 

10.5 - Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir às suas expensas no total ou em parte o 
objeto do CONTRATO em que se verificam vícios, defeitos ou incorreções, resultantes da execução ou 
da má qualidade e aplicação dos materiais empregados. 

10.6 - Manter permanentemente no canteiro de obras engenheiro residente com plenos poderes de 
decisão na área técnica. 

10.7 - Responsabilizar-se por quaisquer ações decorrentes de pleitos referente a direitos, patentes e 
royaltes, face à utilização de técnicas, materiais, equipamentos, processos ou modelos na execução 
dos serviços contratados; 

10.8 - Conduzir a execução da obra pactuada em estrita conformidade com o projeto executivo 
aprovado pela PREFEITURA, guardadas as normas técnicas pertinentes à natureza e a finalidade do 
empreendimento;  

10.9 - Assumir toda a responsabilidade civil sobre a execução dos serviços objeto deste Contrato. 

10.10 - Adquirir e manter no local da execução da obra, todos os equipamentos destinados ao 
atendimento da situação de emergência, incluindo as de proteção contra incêndio e acidente de 
trabalho; 

10.11 - Permitir e facilitar a inspeção pela Fiscalização, inclusive prestar informações e esclarecimentos 
quando solicitados, sobre quaisquer procedimentos atinentes à execução dos serviços;  

10.12 - Garantir durante a execução a proteção e a conservação dos serviços executados, até o seu 
recebimento definitivo; 

10.13 - Manter durante a execução do contrato todas as condições de habilitação exigidas em Edital 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE (PREFEITURA) 

11.1 - É compromisso de a PREFEITURA zelar pelo fiel cumprimento das obrigações pactuadas, pela 
prestação de todas as informações indispensáveis à regular execução das obras, pelo pagamento 
oportuno das parcelas devidas e pela preservação do equilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA FISCALIZAÇÃO 

12.1 – A fiscalização da execução dos trabalhos da CONTRATADA será exercida pela 
CONTRATANTE, através de agente por ela designado, o qual poderá, junto ao representante da 
CONTRATADA, solicitar a correção de eventuais falhas ou irregularidades que forem verificadas, as 
quais, se não forem sanadas no prazo de 48 horas, serão objeto de comunicação oficial à 
CONTRATADA, para aplicação das penalidades previstas neste Contrato. 

12.2 – A CONTRATADA declara aceitar, integralmente, todos os métodos e processos de inspiração, 
verificação e controle a serem adotados pela PREFEITURA. 

12.3 – Caberá a fiscalização da PREFEITURA, formada por um ou mais representantes designados 
pelo Prefeito Municipal, o seguinte: 

a) Acompanhar e fiscalizar os trabalhos desde o início, até a aceitação definitiva da obra, verificando 
sua perfeita execução na conformidade das especificações e normas fixadas pela licitação; 
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b) Promover, com a presença da CONTRATADA, as medições e avaliações, decidir as questões 
técnicas surgidas na execução do objeto ora contratado, bem como certificar a veracidade das 
faturas decorrentes das medições, para efeito de seu pagamento; 

c) Transmitir por escrito as instruções relativas à Ordem de Serviços, projetos aprovados, alterações 
de prazos, cronogramas e demais determinações dirigidas a CONTRATADA, precedidas sempre da 
anuência expressa do Prefeito Municipal; 

d) Solicitar a substituição de qualquer empregado da CONTRATADA que se encontre lotado no 
canteiro das obras prejudicando o bom andamento dos serviços; 

e) Esclarecer as dúvidas que lhe forem apresentadas pela CONTRATADA, bem como acompanhar e 
fiscalizar a execução qualitativa das obras e determinar a correção das imperfeições verificadas; 

f) Atestar a veracidade dos registros efetuados pela CONTRATADA no Diário de Ocorrências, 
principalmente os relativos às condições meteorológicas prejudiciais andamento das obras. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS PENALIDADES 

13.1 – O inadimplemento de quaisquer das cláusulas e disposições deste CONTRATO, implicará na 
sua rescisão ou na sustação do pagamento relativos aos serviços já executados, a critério da 
PREFEITURA, independentemente de qualquer procedimento judicial, sujeitando-se ainda a 
CONTRATADA às penalidades previstas nos arts. 86 e seguinte da Lei nº. 8.666/93; 

13.2 – Ressalvados os motivos de força maior ou caso fortuito, que deverão ser devidamente 
comprovados pela CONTRATADA, a PREFEITURA, sem prejuízos das sanções previstas no art. 87 da 
Lei Federal nº. 8.666/93, aplicará as seguintes multas: 

a) a multa de 1% (um por cento) sobre o valor do CONTRATO, por dia de atraso que venha a ocorrer 
na execução deste com relação aos prazos estabelecidos pelo cronograma Físico-Financeiro, 

b) multa de 1% (um por cento) sobre o valor do CONTRATO, por dia de atraso na entrega das etapas 
e para o recebimento da Ordem de Serviço, 

c) multa de 2% (dois por cento) do valor ora ajustado, pelo não cumprimento de quaisquer condições 
do CONTRATO. 

PARÁGRAFO ÚNICO - Havendo divergência entre qualquer percentual de multa previsto neste 
Contrato e no Edital de Licitação, prevalecerá o citado no Edital de Licitação. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS PRERROGATIVAS DA PREFEITURA 

14.1 – São prerrogativas da PREFEITURA as previstas no art. 58 da Lei 8.666/93, que as exercerá de 
acordo com as normas referidas no preâmbulo deste CONTRATO conforme segue: 

I - modificá-los, unilateralmente, para melhor adequação às finalidades de interesse público, 
respeitados os direitos do contratado; 

II - rescindi-los, unilateralmente, nos casos especificados no inciso I do art. 79 da Lei 8.666/93; 

III - fiscalizar-lhes a execução; 

IV - aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste; 
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V - nos casos de serviços essenciais, ocupar provisoriamente bens móveis, imóveis, pessoal e serviços 
vinculados ao objeto do contrato, na hipótese da necessidade de acautelar apuração administrativa de 
faltas contratuais pelo contratado, bem como na hipótese de rescisão do contrato administrativo. 

§ 1° As cláusulas econômico-financeiras e monetárias dos contratos administrativos não poderão ser 
alteradas sem prévia concordância do contratado. 

§ 2° Na hipótese do inciso I deste item, as cláusulas econômico-financeiras do contrato deverão ser 
revistas para que se mantenha o equilíbrio contratual. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA RESCISÃO 

15.1 – Este CONTRATO poderá ser rescindido de conformidade com o art. 78, 79 e 80 da Lei de 
Licitações nº. 8.666/93 como segue: 

15.2 – Da Rescisão do Art. 78 da Lei 8.666/93: 

I - o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos; 

II - o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos; 

III - a lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a impossibilidade da 
conclusão da obra, do serviço ou do fornecimento, nos prazos estipulados; 

IV - o atraso injustificado no início da obra, serviço ou fornecimento; 

V - a paralisação da obra, do serviço ou do fornecimento, sem justa causa e prévia comunicação à 
Administração; 

VI - a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do contratado com outrem, a cessão 
ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, não admitidas no edital e 
no contrato; 

 VII - o desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e 
fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores; 

VIII - o cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1° do art. 67 da Lei 
8.666/93; 

IX - a decretação de falência ou a instauração de insolvência civil; 

X - a dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado; 

XI - a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique a 
execução do contrato; 

 XII  - razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e 
determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado o contratante e 
exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato; 

 XIII  - a supressão, por parte da Administração, de obras, serviços ou compras, acarretando 
modificação do valor inicial do contrato além do limite permitido no § 1° do art. 65 da Lei 8.666/93; 

XIV - a suspensão de sua execução, por ordem escrita da Administração, por prazo superior a 60 
(sessenta) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, 
ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento 
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obrigatório de indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e 
mobilizações e outras previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o direito de optar pela 
suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada a situação; 

XV - o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração decorrentes de 
obras, serviços ou fornecimento, ou parcelas destes, já recebidos ou executados, salvo em caso de 
calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito 
de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação; 

XVI  - a não liberação, por parte da Administração, de área, local ou objeto para execução de obra, 
serviço ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem como das fontes de materiais naturais 
especificadas no projeto; 

XVII - a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da 
execução do contrato. 

Parágrafo único: Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do 
processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

XVIII – descumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8.666/93, sem prejuízo das sanções 
penais cabíveis.  

15.3 – Conforme o Art. 79. A rescisão do contrato poderá ser: 

I - determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos incisos I a XII 
e XVII do artigo 78 da Lei 8.666/93; 

II - amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja 
conveniência para a Administração; 

III - judicial, nos termos da legislação; 

§ 1° A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e 
fundamentada da autoridade competente. 

§ 2° Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos XII a XVII do artigo 78 da Lei 8.666/93, sem que 
haja culpa do contratado, será este ressarcido dos prejuízos regularmente comprovados que houver 
sofrido, tendo ainda direito a: 

I - devolução de garantia; 

II - pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão; 

III - pagamento do custo da desmobilização. 

15.4 - A rescisão de que trata o inciso I do artigo 79 da Lei 8.666/93 acarreta as seguintes 
conseqüências, sem prejuízo das sanções previstas na Lei 8.666/93: 

I - assunção imediata do objeto do contrato, no estado e local que se encontrar, por ato próprio da 
Administração; 

II - ocupação e utilização do local, instalações, equipamentos, material e pessoal empregados na 
execução do contrato, necessários à sua continuidade, na forma do inciso V do art. 58 da Lei 8.666/93; 

III  - execução da garantia contratual, para ressarcimento da Administração, e dos valores das multas e 
indenizações a ela devidos; 
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IV - retenção dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos causados à Administração. 

§ 1° A aplicação das medidas previstas nos incisos I e II deste item fica a critério da Administração, que 
poderá dar continuidade à obra ou ao serviço por execução direta ou indireta. 

§ 2° É permitido à Administração, no caso de concordata do contratado, manter o contrato, podendo 
assumir o controle de determinadas atividades de serviços essenciais. 

§ 3° Na hipótese do inciso II deste item, o ato deverá ser precedido de autorização expressa do 
Prefeito ou Secretário Municipal de Administração. 

§ 4° A rescisão de que trata o inciso IV do item 15.2 permite à Administração, a seu critério, aplicar a 
medida prevista no inciso I deste item. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA CESSÃO, TRANSFERÊNCIA E SUB-CONTRATAÇÃO 

16.1 – Este CONTRATO só poderá ser objeto de cessão ou transferência, no todo ou em parte, com 
prévia anuência da PREFEITURA e desde que cumpridas todas as exigências legais. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DAS CERTIDÕES 

17.1 - Foram apresentadas as certidões obrigatórias exigidas por Lei conforme abaixo: 

Certidão Data de Emissão Validade Nº. da Certidão 

    

 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DO FORO 

18.1 – Fica convencionado que o Foro para dirimir quaisquer dúvidas e controvérsias oriundas do 
presente instrumento, é o da Comarca de Guarantã do Norte - MT, por mais privilegiado que outro 
possa ser. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

19.1 – Fazem parte integrante do presente Contrato, independentemente de transcrição, as condições 
estabelecidas no Instrumento Convocatório e as normas contidas na Lei 8.666/93. 

19.2 – De acordo com o Art. 618 da Lei 10.406/02 (Código Civil), o contratado responderá, durante 
o prazo irredutível de cinco anos, pela solidez e segurança do trabalho, assim em razão dos 
materiais, como do solo. O prazo começa a contar após a expedição do termo de recebimento 
definitivo. 

19.3 – Aos casos omissos aplicam-se as disposições constantes da Lei nº 8.666/93 e alterações 
posteriores. 

19.4 – O CONTRATADO reconhece os direitos da CONTRATANTE, previstos no Art. 77, da Lei 
Federal 8.666/93, e assume integral responsabilidade por todos os prejuízos que a rescisão por sua 
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culpa acarretar, além do pagamento da multa contratual estabelecida neste termo, e as demais 
cominações legais. 

19.5 – E por estarem assim justos e contratados, assinam o presente Contrato em 03 (três) vias de 
igual teor e valor, na presença de duas testemunhas, infra-assinadas. 

 

NOVO MUNDO MT, _____/_____/______. 

 
 
PREFEITO MUNICIPAL 
CONTRATANTE 

 
CONTRATADA 

 
Testemunhas: 
__________________________    __________________________ 
 
  



 

Rua Nunes Freire, Nº 12 – Alto da Bela Vista – Fone (Fax): (66) 3539-6065 

CEP:78.528-000 - Novo Mundo -MT 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO - MT 

CNPJ: 01.614.517/0001-33 

P. M. N. M. 

Fls 

Rub.  

 

 

ANEXO IV 

 
 
 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA - ME E 

EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP 

 

 

Para fins de participação na Licitação (indicar o nº registrado no Edital), a (Nome 

completo da Empresa Proponente), CNPJ nº xxxxxx, sediada na (Endereço Completo), DECLARA, sob 

as penas da lei que é (Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, conforme o caso), na forma de 

Lei Complementar Federal nº 123, de 14.12.2006 e que não se encontra em nenhuma das situações do 

§ 4º do art. 3º da referida Lei. 

 

Local e data. 

 

 

Nome e Identificacão do declarante. 
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ANEXO V – MODELO CARTA DE CREDENCIAMENTO 

(Papel Timbrado da Empresa) 
 
 

CARTA DE CREDENCIAMENTO 
 
A 
Prefeitura Municipal de Novo Mundo/MT. 
Ref. Tomada de Preços nº 003/2014 

 
 
OBJETO:  Contratação de Empresa para Execução d................................ 
 
 
A empresa _________________, com sede à ___________, na cidade de ___________, inscrita no 
CNPJ sob nº. ____________, por intermédio de seu representante legal Sr.(a) _______________, 
Cargo, portador da Carteira de Identidade RG nº. __________ e do CPF nº. __________, CREDENCIA 
o(a) Sr.(a) _______________ (cargo), portador(a) da Carteira de Identidade RG nº. _____________ e 
do CPF n º _________, para representá-la perante a PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO 
MUNDO/MT, na Licitação realizada sob a modalidade de Tomada de Preços nº 003/2014, podendo 
rubricar a documentação de HABILITAÇÃO e das PROPOSTAS, manifestar, prestar todos os 
esclarecimentos à nossa Proposta, interpor recursos, desistir de prazos e recursos, enfim, praticar 
todos os atos necessários ao fiel cumprimento do presente Credenciamento. 

 
Local e Data 

 
(assinatura e identificação do representante) 

Representante Legal 
Carimbo de CNPJ da empresa: 

 
OBS.: 
 
1) Este credenciamento deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e 
carimbada com o número do CNPJ. 
2) Reconhecer firma da assinatura do representante Legal 
 
 

 
OBS: APRESENTAR ESTE DOCUMENTO FORA DOS ENVELOPES 
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ANEXO VI – CARTA PROPOSTA 
 

 (MODELO DA CARTA PROPOSTA) 
Papel Timbrado da Empresa 

 
 

CARTA PROPOSTA 
 
A: 
PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES  
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO/MT. 
 

REF. Tomada de Preços Nº. 003/2014 
 
 
 

Prezada Presidente, 
 
 
Encaminhamos a esta Comissão de Licitação, nossa Proposta referente à Licitação em 

epígrafe, objetivando a Execução de Pavimentação asfáltica, drenagem, passeio público e 
sinalização na Avenida Ayrton Senna e nas ruas Dilson Funaro, Peroba, Buritis, Jequitibá, Mato 
Grosso e Cajueiro em Novo Mundo – MT, com fornecimento de mão-de-obra, equipamentos e 
materiais necessários à completa e perfeita implantação de todos os elementos definidos nas Planilhas 
Orçamentárias e Projetos, licitados pela Tomada de Preços nº. 003/2014, Conforme Planilhas 
Orçamentárias em Anexo. 
 
 

 
 
Nossa proposta tem preço total global de R$ ...........(Extenso), 
 
Prazo de Execução: 120 (Cento e Vinte) Dias. 
 
Validade da Proposta: ________________________________ 
 
 

Local  e  Data 
 
 
 

(Assinatura e Identificação do Licitante) 
C/ CARIMBO – CNPJ 

  

Item Descrição/especificação do objeto Valor R$ 
01 Pavimentação asfáltica, drenagem, passeio público e sinalização na 

Avenida Ayrton Senna e nas ruas Dilson Funaro, Peroba, Buritis, 
Jequitibá, Mato Grosso e Cajueiro em Novo Mundo – MT 

Valor Total 
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ANEXO VII 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO E COMPOSIÇÃO BDI 
 



Fonte:

12%

BDI 24,23%

Item Discriminação dos Serviços Und Qtde
Pr Unit s/ 

BDI
Pr. Unit c/ 

BDI 24,23%
Pr. Total (R$)

P A V I M E N T A Ç Ã O

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

78472 1.1 Serviços Topográfico p/ Pavimentação, Acompanhamento e greide m 7.791,40 0,24 0,30 0,46% 2.323,02

74209/001 1.2 Fornecimento e colocação de placa de obra em aço galvanizado (2,75X5,50M) m² 15,12 303,37 376,88 1,14% 5.698,37

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

2706 1.3 Engenheiro de Obra Junior h 250,00 52,41 65,11 3,24% 16.277,23

4,84% 24.298,62

2.0 TERRAPLENAGEM

2 S 01 100 26 2.1 Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 800 a 1000m c/e m³ 2.753,35 5,66 7,03 3,86% 19.359,97

72961 2.2 Regularização e compactaçao do sub-leito até 20,0 cm de espessura m² 9.056,60 1,29 1,60 2,89% 14.513,80

BASE e SUB-BASE

72911 2.3 Base de Solo Estabilizado sem Mistura, Compactação 100% Proctor Normal Exclusive Escavacção, Carga e Transporte do Solo m³ 1.499,82 9,56 11,88 3,55% 17.812,47

72911 2.4 Sub-Base de Solo Estabilizado sem Mistura, Compactacao 100% Proctor Normal Exclusive Escavacao, Carga e Transporte do Solo m³ 702,86 9,56 11,88 1,66% 8.347,43

6077 2.6 Fornec. Material aterro/reaterro (barro/argila) retirado na jazida (s/ transporte) m³ 0,00 7,06 8,77 0,00% 0,00

JAZIDA (BASE E SUB-BASE)

1 A 01 120 01 2.5 Escav. e carga de mater. de jazida(const e restr) m3 2.202,68 2,99 3,71 1,63% 8.181,81

M980 (1) Indenização de jazida m³ 0,00% 0,00

2 S 09 001 91 2.6 Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. não pav. (sub-base e base) DMT= 1,90Km T.km 7.700,58 0,51 0,63 0,97% 4.878,87

2 S 09 002 91 2.7 Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav. (sub-base e base) DMT= 1,75Km T.km 7.092,64 0,34 0,42 0,60% 2.995,80

15,17% 76.090,15

3.0 PAVIMENTAÇÃO

72945 3.1 Imprimação mecânica com CM 30 m² 7.791,40 4,12 5,12 7,95% 39.878,53

COMPOSIÇÃO 3.2 Tratamento Superficial Duplo - TSD c/ capa selante; com RR- 2C m² 7.791,40 8,94 11,11 17,25% 86.532,55

COMPOSIÇÃO 3.3 Capa selante com emulsão RR-2C incl. aplicação e compactação m² 7.791,40 1,80 2,24 3,47% 17.422,66

2 S 09 001 91 3.4 Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod não pav.(brita+pedrisco) DMT=   5,50km ( Trans Pedra - Matupá ) t.km 1.973,37 0,51 0,63 0,25% 1.250,27

2 S 09 002 91 3.4 Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod pav.       (brita+pedrisco) DMT= 60,00km ( Trans Pedra - Matupá ) t.km 21.527,64 0,34 0,42 1,81% 9.092,88

Sinfra set 2012 3.5 Transporte  mat. Betuminoso  (Cuiabá) T 35,06 315,90 392,44 2,74% 13.759,03

33,48% 167.935,92

4.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

73763/003 4.1  Meio-fio e sarjeta conjugados de concreto 15 MPA, 47 cm de base x 30cm de altura, moldado "in loco" com extrusora. m 1.991,54 31,71 39,39 15,64% 78.453,31

15,64% 78.453,31

INFRA-ESTRUTURA-PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA URBANA

RUAS: MATO GROSSO, AYRTON SENNA / DILSON FUNARO / JEQUITIBAS / BURITIS / CAJUEIRO / PEROBA

jun-13

SUB-TOTAL>>

ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS MUNICÍPIOS

COORDENAÇÃO DE INFRAESTRUTURA E CAPACITAÇÃO

SITE: amm.org.br   -   E-mail: amm@amm.org.br
AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT

FONE: (65) 2123-1200  -  FAX: 2123-1251

SUB-TOTAL>>

ORÇAMENTO DA OBRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO

SUB-TOTAL>>

SUB-TOTAL>>
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Fonte:

12%

BDI 24,23%

Item Discriminação dos Serviços Und Qtde
Pr Unit s/ 

BDI
Pr. Unit c/ 

BDI 24,23%
Pr. Total (R$)

INFRA-ESTRUTURA-PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA URBANA

RUAS: MATO GROSSO, AYRTON SENNA / DILSON FUNARO / JEQUITIBAS / BURITIS / CAJUEIRO / PEROBA

jun-13

ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS MUNICÍPIOS

COORDENAÇÃO DE INFRAESTRUTURA E CAPACITAÇÃO

SITE: amm.org.br   -   E-mail: amm@amm.org.br
AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT

FONE: (65) 2123-1200  -  FAX: 2123-1251

ORÇAMENTO DA OBRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO

5.0 SINALIZAÇÃO

5.1 Horizontal

4 S 06 100 31 5.1.1 Pintura Faixa - Linha de divisão de pista e Linha de Bordo- Tinta base acrílica p/ 02 anos m² 293,44 12,37 15,37 0,90% 4.509,40

4 S 06 100 32 5.1.2 Pintura de Sinalização Horizontal - Setas, Zebrados, Faixa de pedestre, Letras e Numeros - Tinta base acrílica p/ 02 anos m² 150,32 18,58 23,08 0,69% 3.469,67

5.2 Vertical

4 S 06 200 02 5.2.1 Fornecimento e instalação de placa de sinzal. tot-reflexiva m² 7,10 322,00 400,02 0,57% 2.839,26

5.3 Identificação de Vias

73916/002 5.3.1 Fornecimento e implantação de placa esmaltada para identificação de rua (dimensões 0,45x0,25m) und. 22,00 159,04 197,58 0,87% 4.346,65

4 S 06 203 01 5.3.2 Confecção de suporte e travessa para sinalização vertical und. 11,00 29,54 36,70 0,08% 403,67

3,10% 15.568,65

6.0 CALÇADA

5622 6.1 Regularização e compactaçao m² 2.987,31 2,31 2,87 1,71% 8.572,71

74164/004 6.2 Lastro de brita m³ 89,62 107,46 133,50 2,38% 11.963,94

COMPOSIÇÃO 6.3 Execução de calçada em concreto, traço 1:3:5, FcK=12Mpa, com preparo mecânico com espessura de 7cm e Largura de 1,50m. m² 2.987,31 22,00 27,33 16,28% 81.644,89

2 S 09 001 91 6.4 Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod não pav. (brita+pedrisco) DMT=   5,50km ( Trans Pedra - Matupá ) t.km 1.404,76 0,51 0,63 0,18% 890,01

2 S 09 002 91 6.4 Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod pav.       (brita+pedrisco) DMT= 60,00km ( Trans Pedra - Matupá ) t.km 15.324,60 0,34 0,42 1,29% 6.472,83

21,84% 109.544,38

DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

73610 1.1 Locação de Rede de drenagem incl. Topógrafo m 161,00 0,48 0,60 0,02% 96,00

SUB-TOTAL>> 0,02% 96,00

2.0 MOVIMENTO DE TERRA

73962/004 2.1 Escavação de vala não escorada em material de 1A cat. Com profundidade de 1.50 até 3m com retroescavadeira 75 HP, sem esgotamento. m³ 256,27 6,22 7,73 0,39% 1.980,22

74164/004 2.2 Lastro de brita m³ 3,77 105,59 131,17 0,10% 494,52

73964/005 2.3 Reaterro e compactação mecânico de vala com compactador manual tipo soquete vibratório m³ 124,72 6,03 7,49 0,19% 934,28

74010/001 2.4 Carga e descarga mecânica de solo (bota-fora) DMT=0,10 Km m³ 45,46 1,50 1,86 0,02% 84,70

2 S 09 002 91 2.5 Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod não pav. (brita) DMT=   5,50km ( Trans Pedra - Matupá ) t.km 31,14 0,51 0,63 0,00% 19,73

2 S 09 002 91 2.6 Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod pav.        (brita) DMT= 60,00km ( Trans Pedra - Matupá ) t.km 339,76 0,34 0,42 0,03% 143,50

0,73% 3.656,95

3.0 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO

SUB-TOTAL>>

SUB-TOTAL>>

SUB-TOTAL>>
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Fonte:

12%

BDI 24,23%

Item Discriminação dos Serviços Und Qtde
Pr Unit s/ 

BDI
Pr. Unit c/ 

BDI 24,23%
Pr. Total (R$)

INFRA-ESTRUTURA-PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA URBANA

RUAS: MATO GROSSO, AYRTON SENNA / DILSON FUNARO / JEQUITIBAS / BURITIS / CAJUEIRO / PEROBA

jun-13

ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS MUNICÍPIOS

COORDENAÇÃO DE INFRAESTRUTURA E CAPACITAÇÃO

SITE: amm.org.br   -   E-mail: amm@amm.org.br
AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT

FONE: (65) 2123-1200  -  FAX: 2123-1251

ORÇAMENTO DA OBRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO

73724 3.1 Assent. tubo de concreto Ø 400 mm m 106,00 14,81 18,40 0,39% 1.950,23

0000.7745 3.2 Tubo de concreto Ø 400 mm Classe PA-1 PB NBR 8890/2007 ( BDI 12,0 %) m 106,00 77,22 86,49 1,83% 9.167,55

73722 3.3 Assent. tubo de concreto Ø 600 mm m 55,00 28,81 35,79 0,39% 1.968,48

0000.7762 3.4 Tubo de concreto Ø 600 mm Classe PA-2 PB NBR 8890/2007 (BDI 12,0%) m 55,00 134,58 150,73 1,65% 8.290,12

2 S 09 002 91 3.5 Transp. Comercial em rod. pav. (tubos de concreto) DMT 50,00 km. (Guarantã do Norte) t.km 1.780,00 0,34 0,42 0,15% 751,83

4,41% 22.128,21

4.0 DISPOSITIVOS/ÓRGÃOS ACESSÓRIOS/OBRAS DE ARTE

83659 4.1 Boca de Lobo Simples und 7,00 446,08 554,17 0,77% 3.879,17

SUB-TOTAL>> 0,77% 3.879,17

100,00% 501.651,36

R$ 501.651,36

FONTE: SINAPI 05-2014 com desoneração

SICRO 03-2014 com desoneração

SUB-TOTAL>>

( QUINHENTOS E UM MIL SEISCENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E  TRINTA E SEIS CENTAVOS  )

TOTAL DO ORÇAMENTO
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Cronograma  Programa  Modalidade  Empreendimento

x

 Agente Financeiro Agente Promotor

 Localização
RUAS: MATO GROSSO, AYRTON SENNA / DILSON FUNARO / JEQUITIBAS / BURITIS / CAJUEIRO / PEROBA

 Tipo de Serviço PROPOSTA n.º

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, DRENAGEM, PASSEIO PÚBLICO E SINALIZAÇÃO

% % %

25 25 25

30 35 35

25 25 25

0 35 35

0 35 35

0 35 35

SUB-TOTAL 14 29 29

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 100

2.0 MOVIMENTO DE TERRA 50 50 0

3.0 50 50

4.0 30 35 35

SUB-TOTAL 3 3 0 0

16,95 31,93 29,36

16,95 48,88 78,25

16,95 48,88 78,25

100,00

TOTAL GERAL 85.038,01 245.226,71 392.522,82 501.651,36 100,00

241.046,47 4.180,24 385.831,71 6.691,11 493.100,00 8.551,36TOTAL ACUMULADO 501.651,36 83.588,42 1.449,59

107.268,29 1.860,25 21,75T O T A L 100,00 501.651,36 83.588,42 1.449,59

0,00 0,0029.760,33 13.911,08   241,25 14.007,37 1.334,57 23,14

19,84 1.334,57 1.334,57 23,14 0,00 0,00

107.268,29 1.860,25 22

II DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAS 

94,07 471.891,03 69.677,33   1.208,35 143.450,68 2.487,73 143.450,68 2.487,73

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE 

0,02 96,00 94,36

DISPOSITIVOS DE DRENAGEM/ÓRGÃOS ACESSÓRIOS/OAE 1.143,91

157.458,05 2.730,64 144.785,24 2.510,87

5,93 242,92

0,77 3.879,17 23,14

188,60 0,004,41 22.128,21 10.875,50 188,60 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

10.875,50

0,00 0,00 0,00

0,73 3.656,95 1.797,31 31,17 1.797,31 31,17

1,64 0,00 0,00 0,00

3037.686,96 653,57 37.686,96 653,57 32.303,11 560,20

92,89 4.590,98 79,62 30

6.0 CALÇADA 21,84 109.544,38 0,00 0,00

30

5.0 SINALIZAÇÃO 3,10 15.568,65 0,00 0,00 5.356,14 92,89 5.356,14

26.990,59 468,07 26.990,59 468,07 23.134,79 401,20

715,68 41.268,30 715,68 25

4.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 15,64 78.453,31 0,00 0,00

3.0 PAVIMENTAÇÃO 33,48 167.935,92 41.268,30 715,68 41.268,30 715,68 41.268,30

26.177,58 453,97 26.177,58 453,97 0,00 0,00

103,55 5.971,10 103,55 25

2.0 SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM 15,17 76.090,15 22.437,93 389,12

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 4,84 24.298,62 5.971,10 103,55 5.971,10 103,55 5.971,10

%

I PAVIMENTAÇÃO

Proponente Concedente Proponente Concedente Proponente Concedente% R$ Proponente Concedente
ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS PESO VALOR 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS

 Valor do Investimento  Valor da Obra Valor projetos

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO 501.651,36 501.651,36

MINISTÉRIO DAS CIDADES - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO

PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, DRENAGEM, PASSEIO PÚBLICO E SINALIZAÇÃO

 Global  Individual INFRA-ESTRUTURA URBANA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, DRENAGEM, PASSEIO PÚBLICO E SINALIZAÇÃO

ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS MUNICÍPIOS
COORDENAÇÃO DE INFRAESTRUTURA E CAPACITAÇÃO

SITE: amm.org.br   -   E-mail: engenharia@amm.org.br
AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT

FONE: (65) 2123-1200  -  FAX: 2123-1251

CRONOGRAMA  FÍSICO - FINANCEIRO



PERCENTUAL BDI
( % ) R$

6,85 % sobre CD
A 4,01
B 0,74
C 0,89
D Despesas Financeiras 1,21

7,30 % sobre CD
E 7,30

7,65 % sobre CD
F 0,65
G 3,00
H 2,00
I 2,00

24,23%

ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS MUNICÍPIOS
COORDENAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA E CAPACITAÇÃO

SITE: amm.org.br - email: engenharia.org.br

AV. HIST. RUBENS DE MENDONÇA,N.º 3.920, Cep: 78000-070, CUIABÁ-MT

FONE: (65) 2123-1200 / FAX: (65) 2123-1251

COMPOSIÇÃO DA PARCELA DE BDI 
(Bonificação e Despesas Indiretas)

De acordo com o acórdão 2622/2013 TCU- Critérios de aceitabilidade para lucros e despesas indiretas.
BDI - BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS

ITEM DISCRIMINAÇÃO

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA
Administração Central
Seguros + Garantia
Riscos

LUCRO
Lucro Operacional

TAXAS E IMPOSTOS
COFINS
PIS

24,23

ISS
CPRB

T O T A L

Luizenil Monteiro Lemes
  Engenheiro Civil     

CREA -120727774-6
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PROJETO COMPLETO 

 

 



ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS MUNICÍPIOS
COORDENAÇÃO DE INFRAESTRUTURA E CAPACITAÇÃO

SITE: www.amm.org.br - E-mail: engenharia@amm.org.br

_________________________________________________________________________________________________________________
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3.1 - CALÇADA

3.1.1- Introdução

Calçamentos são elementos complementares aos serviços de drenagem, destinados a
caracterizar os espaços adjacentes aos meios-fios, externamente ao pavimento, em
segmentos onde se torna necessária a orientação e disciplina do tráfego de pedestres,
como canteiros centrais, interseções, obras-de-arte e outros pontos singulares.

Conforme define o item 3.5 da NBR, “as etapas que constituem os serviços necessários
para a execução de um passeio e que são basicamente: leito, sub-base, base e
revestimento” (figura 1).

A construção dos meio-fios e sarjetas deve preceder à execução dos calçamentos.

Figura 1 – Componentes da estrutura do passeio.

O preparo do terreno sobre o qual se assentará a calçada é de máxima importância, para
garantir a qualidade do serviço. Nos pontos em que ocorrem solos fracos (orgânicos ou
saturados de água), torna-se necessária a sua remoção, até uma profundidade
conveniente.

“Os passeios devem ser revestidos com material de grande resistência à abrasão,
antiderrapantes, principalmente quando molhados, confortáveis aos pedestres e que não
permitam o acúmulo de detritos e águas pluviais.” (NBR 12255).



ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS MUNICÍPIOS
COORDENAÇÃO DE INFRAESTRUTURA E CAPACITAÇÃO

SITE: www.amm.org.br - E-mail: engenharia@amm.org.br

_________________________________________________________________________________________________________________
AV. HIST. RUBENS DE MENDONÇA, 3.920 – MORADA DO OURO – FONE: 2123 – 1222/1274  FAX: 2123-1201

CEP: 78.050-902 - CUIABÁ - MT

3.1.2- Execução

Os serviços de calçamento devem ser precedidos de limpeza do terreno no qual será
executada a calçada nas dimensões indicadas em projeto.

A superfície de fundação do calçamento deve ser devidamente regularizada, de acordo
com a seção transversal do projeto, apresentando-se lisa e isenta de partículas soltas ou
sulcadas e ainda, não deve apresentar solos que contenham substâncias orgânicas, e sem
quaisquer problemas de infiltrações d'água ou umidade excessiva

A superfície preparada para a execução do calçamento deve estar bem compactada

3.1.2.1- Materiais

A regularização de base para calçamento é feita de cimento e areia grossa sem peneirar
com traço 1:3 e espessura de 3,0 cm através de preparo mecânico

O lastro dos calçamentos é constituído por pedra britada com espessura de 3 cm.

Será executado calçada em concreto com FCK=12Mpa, traço 1:3:5, com preparo
mecânico.

As dimensões da calçada: largura de 1,50m e espessura de 0,07m.

3.1.2.2- Juntas

Segundo a Associação Brasileira de Cimento Portland (ABCP), devem ser empregadas
ripas de madeira com 1 cm de espessura e com altura do revestimento (utilizar 12 cm
altura para a ripa), ficando cravadas na base e dispostas transversalmente às guias,
espaçadas de no máximo 1,50 m. Após a concretagem, as ripas ficam incorporadas no
concreto, porém aparentes na superfície do passeio. Deve ser utilizada uma junta
longitudinal no centro da calçada por tratar-se de calçadas com mais de 1,50 m de

largura.

SUGESTÕES:

A declividade transversal pode ser na execução do
acabamento, quando o concreto ainda estiver fresco. Com
um calço de madeira de espessura igual ao desnível,
colocado sobre a guia externa, pode-se verificar a
declividade, ao longo da calçada, com régua e o nível de
bolha.
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3.1.2.3- Lançamento e Acabamento

Antes de lançar o concreto, deve-se umedecer a base e as ripas, irrigando-as
ligeiramente. O concreto é lançado no interior das formas, espalhado com uma enxada,
adensado e regularizado com uma régua de madeira de comprimento aproximado de
1,50m (Figura 2). À medida que se for procedendo à regularização, as pontas de ferro
que sustentam as ripas devem ir sendo retiradas.

Figura 2 – Lançamento do concreto

O acabamento é feito com uma desempenadeira comum de madeira (Figura 3). Não é
necessário fazer um alisamento da superfície. Com uma colher de pedreiro, enchem-se
as falhas existentes junto às fôrmas ou removem-se os excessos.

Figura 3 – Acabamento da calçada
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3.1.2.4- Cura

A superfície concretada deve ser mantida continuamente úmida, quer irrigando-a
diretamente, quer recobrindo-a com uma camada de areia ou com sacos de cimento
vazios, molhados várias vezes ao dia. A proteção com folhagem cortada também pode
servir para evitar a incidência direta dos raios solares, esse tratamento deve ser indicado
logo que o concreto esteja endurecido e ser mantido pelo espaço mínimo de 7 dias.

3.1.2.5- Declividade

A declividade longitudinal da calçada é, normalmente, suficiente para o escoamento das
águas pluviais. Caso a rua seja uma ladeira (com grande declividade), a calçada deve ter
uma superfície bastante áspera ou até mesmo ser provida de largos degraus.

No caso de testadas (largura do terreno) com mais de 10m, para evitar que a água fique
empoçada na frente da casa, é recomendada uma pequena declividade transversal, no
sentido da rua. Essa declividade poderá ser de 1%, ou seja, uma calçada com largura
(L)m terá um desnível de (0,01x L)m. Por exemplo, para uma largura de 2m, a
inclinação transversal será de 0,02m, ou seja, 2cm.

As condições de acabamento devem ser verificadas visualmente.

3.1.3- Critérios de Medição e Pagamento

Os serviços devem ser medidos:

 Por metro quadrado (m²) de calçada executada

E atestadas por fiscalização.

3.1.4- Rebaixamento das calçadas

As rampas de rebaixamento de calçada devem estar juntas às faixas de travessia de
pedestres como um recurso que facilita a passagem do nível da calçada para o da rua,
melhorando a acessibilidade para as pessoas com: mobilidade reduzida, empurrando
carrinho de bebê, que transportam grandes volumes de cargas e aos pedestres em geral.

As normas NBR 12255/1990 e NBR9050/2004 devem ser consultadas pelo executor
dos serviços. Deve ser executada conforme Figura 4.
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Figura 4 – Rebaixamento de Calçada
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1.0 - INTRODUÇÃO

O presente Memorial Descritivo tem a finalidade de fornecer elementos essenciais para
a execução dos serviços de sinalização viária vertical e horizontal na área urbana do
município de Novo Mundo, Estado de Mato Grosso.

O projeto de sinalização é composto da sinalização vertical com o uso de placas, e da
sinalização horizontal, através da pintura feita no revestimento da pista, podendo ser
faixas, símbolos e letras.

A sinalização tem como finalidades informar, regulamentar, indicar e educar o usuário
acerca da correta utilização da via, tornando-a mais segura ao trânsito.

1.1 - Tipos de Sinalização:

- Advertência: os sinais avisam a existência e natureza de condições
potencialmente perigosas.

- Regulamentação: os sinais informam as proibições, limitações e restrições
sobre o uso da rodovia. Sua violação constitui uma infração prevista no Código
Nacional de Trânsito.

- Indicativas: orientam o usuário sobre distâncias e direções das localidades.

- Educativas: contém mensagens educativas dirigidas aos usuários da via.



ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS MUNICÍPIOS
COORDENAÇÃO DE INFRAESTRUTURA E CAPACITAÇÃO

SITE: www.amm.org.br - E-mail: engenharia@amm.org.br

Luizenil Monteiro Lemes
Engenheiro Civil

CREA -120727774-6

2.0 – SINALIZAÇÃO VERTICAL

As placas para sinalização vertical têm por finalidade regulamentar o uso, advertir
sobre perigos potenciais e orientar os motoristas e demais usuários da via.

Os sinais serão colocados à margem da rua a uma distância mínima de 0,60m do bordo
e fixadas a uma altura de 2,10m em relação a ele.

2.1 - Materiais

O material a ser utilizado na confecção das placas será a chapa de aço zincado com
espessura de 1,25 mm, conforme especificações da NBR 11904 - Placas de aço para
sinalização viária.

As placas serão pintadas com tintas refletivas, de modo que permita a visibilidade
noturna.

Para a refletorização, são utilizados:

 Símbolo em material refletivo sobre fundo fosco;

 Símbolo fosco sobre fundo em material refletivo;

 Símbolo e fundo em material refletivo.

Os postes de sustentação dos sinais devem ser de madeira de lei de primeira
qualidade, tratada com preservativos hidrossolúvel em autoclave sob vácuo e alta
pressão, devendo ter seção quadrada com 0,075m x 0,075m de lados e 2,60m de
comprimento, com cantos chanfrados e pintados com 2 demãos de tinta à base de
borracha clorada ou esmalte sintético na cor branca. A parte inferior do poste, fixada
no terreno, deve ser impermeabilizada com uma solução de MC.O.

O sistema de fixação na estrutura de madeira é constituída por parafusos zincados de
cabeça boleada com fenda de 1 ½” x 3/16”, com porca e arruela de aço carbono SAE
1008/1020, limpas , isentas de óleo, graxa sais ou ferrugem.

Para mensagens complementares dos sinais de regulamentação em áreas urbanas
devem ser utilizadas as fontes de alfabetos e números dos tipos Helvética Medium,
Arial, Standard Alphabets for Highway Signs and Pavement Markings ou similar.

A forma padrão do sinal de regulamentação é a circular, e as cores são vermelha, preta
e branca. Constituem exceção, quanto à forma, os sinais R-1 "Parada Obrigatória”.

A utilização das cores nos sinais de regulamentação deve ser feita obedecendo-se aos
critérios abaixo e ao padrão Munsell indicado.
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Cor
Padrão Munsell

(PM)
Utilização nos sinais de regulamentação

Vermelha 7,5 R 4/14
Fundo do sinal R-1;
Orla e tarja dos sinais de regulamentação em geral.

Preta N 0,5 Símbolos e legendas dos sinais de regulamentação.

Branca N 9,5
Fundo de sinais de regulamentação;
Letras do sinal R-1

R – red- vermelho
N- neutral (cores absolutas)

2.2 - Equipamentos

Equipamentos utilizados para a implantação de placas de aço:

 Caminhão para o transporte das placas e ferramentas;
 Ferramentas padrão, tipo enxada, pá, picareta, martelo, chaves fixas.

Maiores detalhes estão apresentados no Projeto de Executivo de Sinalização.

2.3 - Posicionamento na via

O posicionamento das placas de sinalização, consiste em fixação ao lado direito da via
no sentido do fluxo de tráfego que devem regulamentar.

As placas de sinalização devem ser colocadas na posição vertical, fazendo um ângulo
de 93º a 95º em relação ao sentido do fluxo de tráfego, voltadas para o lado externo da
via. Esta inclinação tem por objetivos assegurar boa visibilidade e leitura dos sinais,
evitando o reflexo especular que pode ocorrer com a incidência de faróis de veículos
ou de raios solares sobre a placa.

Exemplo de posicionamento:
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3.0 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL:

A sinalização horizontal é estabelecida por meio de marcações ou de dispositivos
auxiliares implantados no pavimento e tem como finalidades básicas canalizar os fluxos
de tráfego, suplementar a sinalização vertical, principalmente de regulamentação e de
advertência, em alguns casos, servir como meio de regulamentação (proibição).

As linhas longitudinais têm a função de definir os limites da pista de rolamento e a de
orientar a trajetória dos veículos. São classificadas em:

 Linhas demarcadoras de faixas de tráfego;

 Linhas de proibição de ultrapassagem;

 Linhas de proibição de mudança de faixa;

 Linhas de borda de pista;

 Linhas de canalização.

3.1 - Materiais

A tinta de sinalização horizontal é do tipo refletiva acrílica para uma duração mínima de
2 anos, para proporcionar melhor visibilidade noturna. Para as tintas adquirirem
retrorrefletorização devem ser utilizadas microesferas de vidro PRE-MIX e DROP-ON.

3.2 - Execução da sinalização

 Para a aplicação de sinalização em superfície com revestimento asfáltico, deve
ser respeitado o período de cura do revestimento.

 A superfície a ser sinalizada deve estar seca, livre de sujeira, óleos, graxas ou
qualquer outro material que possa prejudicar a aderência da sinalização ao
pavimento;

 Deve ser feita a pré-marcação acordo com o projeto;

 Deve ser executada somente quando o tempo estiver bom, ou seja, sem ventos
excessivos, sem neblina, sem chuva e com umidade relativa do ar máxima de
90%;

 E quando a temperatura da superfície da via estiver entre 5º C e 40º C;

Maiores detalhes estão apresentados no Projeto de Executivo de Sinalização.
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4.0 - CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Os serviços devem ser medidos:

 por metro quadrado (m²) de placa fornecida

 por metro quadrado (m²) de sinalização horizontal efetivamente executada

E atestadas por fiscalização.
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1 - SERVIÇOS PRELIMINARES PARA PAVIMENTAÇÃO

1.1 - OBJETIVO

Esta obra tem como objetivo a execução de serviços de pavimentação e
drenagem de águas pluviais de Obras Viárias no NOVO MUNDO-MT.

1.1.2 - Os serviços preliminares consistirão em instalações de canteiros,
serviços de topografia, capina, destocamento, substituição, remoção ou
remanejamento de canalização existente, serviços esses que a firma contratada
deverá inicialmente providenciar, antes da execução de qualquer obra, e de
acordo com a presente instrução.

1.2 - DESCRIÇÃO

1.2.1 - Instalação de Canteiros

A firma empreiteira deverá executar os serviços necessários à instalação da obra.
As instalações provisórias de água, luz e força, correrão por conta da empreiteira.
A localização do barracão para escritório, inclusive para a fiscalização, que deverá
ser em separado, e de depósito de materiais deverá ser previamente aprovada
pela fiscalização, e executado pela empreiteira.
O escritório da fiscalização devera conter: escrivaninha, prancheta, cadeiras,
instalações sanitárias, elétricas e telefone.

1.2.2 - Placas

Será indispensável à colocação de placas, na obra, cujos detalhes serão
fornecidos pela Prefeitura do local.

1.2.3 - Serviços Topográficos

1.2.3.1 - Locação e estaqueamento do eixo das pistas de acordo com o
projeto;

1.2.3.2 - Atualização do Nivelamento e Seções transversais;
1.2.3.3 - Locação do greide e perfis transversais em obediência ao projeto.

OBS: O projeto de Pavimentação e Drenagem foi elaborado conforme dados
topográficos fornecidos pela Prefeitura Municipal de NOVO MUNDO - MT, sendo a
Prefeitura responsável pelas informações de referência de nível, cotas e
caminhamento (Planialtimetria).

1.2.4 - Capina e Destocamento

1.2.4.1 - Ocorrendo a presença de vegetação no leito existente, deverá a
firma empreiteira providenciar a sua capina, bem como destocamento e remoção
para o local conveniente de todo o material resultante desses serviços.
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1.2.5 - Canalizações

1.2.5.1 - Deverá a firma empreiteira, proceder à verificação do estado e
situação das canalizações de águas pluviais existentes na via, caso seja
necessário a sua substituição, o seu rebaixamento ou a sua remoção para posição
conveniente e não estando previsto no projeto de pavimentação, comunicar à
Fiscalização, para as providências necessárias.

2 - PREPARO DO SUB-LEITO DO PAVIMENTO

2.1 - OBJETIVO

2.1.1 - Esta especificação estabelece o processo de preparo de subleito para
pavimentação.

2.2 - DESCRIÇÃO

2.2.1 - O preparo do subleito do pavimento consistirá nos serviços
necessários para que o subleito assuma a forma definitiva pelos alinhamentos,
perfis, dimensões e seção transversal típica, estabelecida pelo projeto e para que
esse subleito fique em condições de receber o pavimento, tudo de acordo com a
presente instrução.

2.2.3 - EQUIPAMENTO

2.2.3.1 - O equipamento mínimo a ser utilizado no preparo do subleito para
pavimentação é seguinte:

a) Motoniveladora ou Plaina;
b) Irrigadeira ou Carro-Tanque, equipado com conjuntos moto-bombas, c/

capacidade para distribuir água com pressão regulável e em forma de chuva;
capacidade mínima de 2.000 litros;

c) Régua, de madeira ou metálica, com arestas vivas e comprimento de
aproximadamente 4,00 m;

d) Compressor, autopropulsor, com rolos lisos ou pé de carneiro;
e) Pequenas ferramentas, tais como enxadas, pás, picaretas, etc.
f) Gabarito, de madeira ou metálico, cuja borda inferior tenha forma de seção

transversal estabelecida pelo projeto. Outros equipamentos poderão ser usados,
uma vez aprovados pela Fiscalização.
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2.4 - PROCESSO DE CONSTRUÇÃO

2.4.1 - Regularização

2.4.1.1 - A superfície do sub-leito deverá ser regularizada na largura do
projeto com motoniveladora, de modo que assuma a forma determinada pela
seção transversal e demais elementos do projeto.

2.4.1.2 - As pedras ou matacões encontrados por ocasião da
regularização deverá ser removida, devendo ser o volume por eles ocupado,
preenchido por solo adjacente.

2.4.2 - Umedecimento e Compressão

2.4.2.1 - O umedecimento será feito até que o material adquira o teor e a
umidade mais conveniente ao seu adensamento, de acordo com as Normas
Técnicas do D.N.E.R.

2.4.2.2 - A compressão será feita progressivamente, das bordas para o
centro do leito, até que o material fique suficientemente compactado, adquirindo a
compactação de 100% do Proctor Normal, na profundidade de 15 cm.

2.4.2.3 - Nos lugares inacessíveis aos compressores ou onde seu
emprego não for recomendável deverá ser feita à compressão por meio de
soquetes.

2.4.3 - Acabamento

2.4.3.1 - O acabamento poderá ser feito à mão ou a máquina e será
verificado com auxílio de gabarito que eventualmente acusarão saliências e
depressões a serem corrigidas.

2.4.3.2 - Feita as correções, caso ainda haja excesso de material, deverá
o mesmo ser removido para fora do leito e refeito a verificação do gabarito.

2.4.3.3 - Estas operações de acabamento deverão ser repetidas até que
o sub-leito se apresente, de acordo com os requisitos da presente instrução.

2.5 - ABERTURA DO TRÂNSITO

2.5.1- Não será permitido o trânsito sobre o subleito já preparado.
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2.6 - CONTROLE TECNOLÓGICO

2.6.1 - Serão feitos dois ensaios de compactação (Proctor) em cada quadra
ou cada 50 m, quando o terreno for uniforme e mais dois ensaios em cada tipo de
solo diferente que ocorrer na obra.

2.6.2 - Os ensaios de compactação deverão ser executados pelo laboratório
indicado pela Fiscalização no final dos trabalhos de compactação.

2.7 - PROTEÇÃO DA OBRA

2.7.1 - Durante o período de construção, até o seu recobrimento, o leito
deverá ser protegido contra os agentes atmosféricos e outros que possam
danificá-los.

2.8 - CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

2.8.1 - O sub-leito preparado deverá ser analisado pela Fiscalização através
de ensaios de compactação e levantamentos topográficos para que se processe a
liberação do mesmo.

2.8.2 - O perfil longitudinal do sub-leito preparado não deverá afastar-se dos
perfis estabelecidos pelo projeto de mais de 1 cm (um), mediante verificação pela
régua.

2.8.3 - A tolerância para o perfil transversal é a mesma, sendo a verificação
feita pelo gabarito.

3 - SUB-BASE DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE

3.1 - OBJETIVO

3.1.1 - A presente instrução tem por objetivo, fixar a maneira de execução de
sub-base constituída de solos selecionados, em ruas que receberão
pavimentação.

3.2 - MATERIAL

3.2.1 - O material a ser usado como sub-base deve ser uniforme,
homogêneo, e possuir características (IG e CBR).
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3.3 - MÉTODO DE CONSTRUÇÃO

3.3.1 - O sub-leito sobre o qual será executada a sub-base, deverá estar
perfeitamente regularizado e consolidado, de acordo com as condições fixadas
pela instrução referente ao PREPARO DO SUB-LEITO DO PAVIMENTO.

3.3.2 - O material importado, será distribuído uniformemente sobre o sub-
leito, devendo ser destorroado nos casos de correção de umidade, até que pelo
menos 60% do total, em peso excluído o material graúdo, passe na peneira nº 4
(4,8 mm).

3.3.3 - Caso o teor de umidade do material destorroado seja superior em 1%
ao teor ótimo determinado pelo ensaio de compactação, executado de acordo com
o método ME-9, proceder-se-á a aeração do mesmo, com equipamento
adequado, até reduzi-lo àquele limite.

3.3.4 - Se o teor da umidade do solo destorroado for inferior em mais de 1%
ao teor de umidade acima referido, será procedida à irrigação até alcançar aquele
valor. Concomitantemente com a irrigação deverá ser executada a
homogeneização do material, a fim de garantir uniformidade de umidade.

3.3.5 - O material umedecido e homogeneizado será distribuído de forma
regular e uniforme em toda a largura do leito, de tal forma que após a
compactação, sua espessura não exceda de 20 cm.

3.3.6 - A execução de camadas com espessura superior a 20 cm, só será
permitida pela Fiscalização desde que se comprove que o equipamento
empregado seja capaz de compactar em espessuras maiores, de modo a garantir
a uniformidade do grau de compactação em toda a profundidade da camada.
Conforme os resultados dos ensaios, foi definida para este projeto, a
espessura de 10,00 cm para rua peroba, buritis, jequitibá, mato, cajueiro e
15,00 cm para rua mato grosso. Para camada de sub-base.

3.3.7 - A compactação será procedida por equipamento adequado ao tipo de
solo, rolo pé-de-carneiro, pneumático ou vibratório, e deverá progredir das bordas
para o centro da faixa, nos trechos retos ou da borda mais baixa para a mais alta
nas curvas, paralelamente ao eixo da faixa a ser pavimentada.

3.3.8 - A compactação do material em cada camada, deverá ser feita até
obter-se uma densidade aparente seca, não inferior a 100% da densidade máxima
determinada no ensaio de compactação, de conformidade com ME - 7 (Proctor
Intermediário).

3.3.9 - Concluída a compactação da sub-base, sua superfície deverá ser
regularizada com motoniveladora, de modo que assuma a forma determinada pela
seção transversal e demais elementos do projeto, sendo comprimida com
equipamentos adequados, até que apresente lisa e isenta de partes soltas e
sulcadas.
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3.3.10 - As cotas de projeto do eixo longitudinal da sub-base, não deverão
apresentar variações superiores a 1,5 cm.

3.3.11- As cotas de projeto das bordas das seções transversais da sub-base
não deverão apresentar variações superiores a 1 cm.

3.4 - CONTROLE DE EXECUÇÃO

3.4.1 - Far-se-á uma determinação do grau de compactação em cada 400 m²
de área compactada, com um mínimo de 3 determinações para cada quadra. A
média dos valores obtidos deverá ser igual ou  superior a  100% da  densidade
máxima  determinada  pelo ensaio ME - 7, não sendo permitidos valores inferiores
a 95% em pontos isolados.

3.4.2 - As verificações das densidades aparentes secas, alcançadas na sub-
base serão executadas de acordo com o método ME-12, ME-13 ou ME-14.

3.4.3 - Os trechos da sub-base, que não se apresentarem devidamente
compactado de acordo com o item 4.1, deverão ser escarificados, e os materiais
pulverizados, convenientemente misturados e recompactados.

4 - BASE DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE

4.1 - OBJETIVO

4.1.1 - A presente instrução tem por objetivo, fixar a maneira de execução de
bases constituídas de solos selecionados, em ruas que receberão pavimentação.

4.2 - MATERIAL

4.2.1 - O material a ser usado como base deve ser uniforme, homogêneo,
possuir características (IG e CBR) e pertencer a qualquer das faixas (A,B,C, D) do
D.N.E.R., conforme parágrafo 5.

4.3 - MÉTODO DE CONSTRUÇÃO

4.3.1 - A sub-base sobre o qual será executada a base, deverá estar
perfeitamente regularizada e consolidada, de acordo com as condições fixadas
pela instrução sobre SUB-BASE DE SOLO SELECIONADO.
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4.3.2 - O material importado, será distribuído uniformemente sobre a sub-
base, devendo ser destorroado nos casos de correção de umidade, até que pelo
menos 60% do total, em peso, excluído o material graúdo, passe na peneira nº 4
(4,8 mm).

4.3.3 - Caso o teor de umidade do material destorroado seja superior em 1%
ao teor ótimo determinado pelo ensaio de compactação, executado de acordo com
o método ME-9, proceder-se-á a aeração do mesmo, com equipamento
adequado, até reduzí-lo àquele limite.

4.3.4 - Se o teor da umidade do solo destorroado for inferior em mais de 1%
ao teor de umidade acima referido, será procedida à irrigação até alcançar aquele
valor. Concomitantemente com a irrigação deverá ser executada a
homogeneização do material, a fim de garantir uniformidade de umidade.

4.3.5 - O material umedecido e homogeneizado será distribuído de forma
regular e uniforme em toda a largura do leito, de tal forma que, após a
compactação, sua espessura não exceda de 20 cm. Conforme os resultados
dos ensaios foram definidos para este projeto, a espessura de 20,00 cm para
as ruas ayrton senna, dilson funaro, de 15 cm para a rua mato grosso e de
10,00 cm para as ruas Buritis, jequitibá e cajueiro. Para a camada de base.

4.3.6 - A execução de camadas com espessura superior a 20 cm, só será
permitida pela Fiscalização desde que se comprove que o equipamento
empregado seja capaz de compactar em espessura maior, de modo a garantir a
uniformidade do grau de compactação em toda a profundidade da camada.

4.3.7 - A compactação será procedida por equipamento adequado ao tipo de
solo, rolo pé-de-carneiro, pneumático ou vibratório, e deverá progredir das bordas
para o centro da faixa, nos trechos retos ou da borda mais baixa para a mais alta
nas curvas, paralelamente ao eixo da faixa a ser pavimentada.

4.3.8 - A compactação do material em cada camada, deverá ser feita até
obter-se uma densidade aparente seca, não inferior a 100% da densidade máxima
determinada no ensaio de compactação, de conformidade com ME - 7 (Proctor
Intermediário).

4.3.9 - Concluída a compactação da base, sua superfície deverá ser
regularizada com motoniveladora, de modo que assuma a forma determinada pela
seção transversal e demais elementos do projeto, sendo comprimida com
equipamento adequado, até que apresente lisa e isenta de partes soltas e
sulcadas.

4.3.10- As cotas de projeto do eixo longitudinal da base, não deverão
apresentar variações superiores a 1,5 cm.
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4.3.11- As cotas de projeto das bordas das seções transversais da base não
deverão apresentar variações superiores a 1 cm.

4.4 - CONTROLE DE EXECUÇÃO

4.4.1 - Far-se-á uma determinação do grau de compactação em cada 40 m²
de área compactada, com um mínimo de 3 determinações para cada quadra. A
média dos valores obtidos deverá ser igual ou  superior a  100% da  densidade
máxima  determinada  pelo ensaio ME - 7, não sendo permitidos valores inferiores
a 95% em pontos isolados.

4.4.2 - As verificações das densidades aparentes secas, alcançadas na base
serão executadas de acordo com o método ME-12, ME-13 ou ME-14.

4.4.3 - Os trechos da base, que não se apresentarem devidamente
compactados de acordo com o item 4.1., deverão ser escarificados, e os materiais
pulverizados, convenientemente misturados e recompactados.

4.5 - COMPOSIÇÕES GRANULOMÉTRICAS

Deverão possuir composição granulométrica enquadrada em uma das faixas
do quadro abaixo.

PENEIRAS FAIXAS
0       mm A B C D
2”    50,8 100 100 - -
1”    25,4 - 75-90 100 100

3/8”    9,5 30-65 40-75 50-85 60-100
nº 4      4,8 25-55 30-60 35-65 50-85
nº 10    2,0 15-40 20-45 25-50 40-70
nº 40    0,42 8-20 15-30 15-30 25-45
nº 200  0,074 2-8 5-15 5-15 5-20
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5 - IMPRIMAÇÃO IMPERMEABILIZANTE BETUMINOSA

5.1 - OBJETIVO

5.1.1 - A imprimação impermeabilizante betuminosa consistirá na aplicação
de material betuminoso de baixa viscosidade, diretamente sobre a superfície
previamente preparada de uma sub-base ou base constituída de macadame
hidráulico, solo estabilizado, solo melhorado, com cimento ou solo cimento, que irá
receber um revestimento betuminoso.
5.2 - DESCRIÇÃO

5.2.1 - A imprimação deverá obedecer às seguintes operações:

I - Varredura e limpeza da superfície;
II - Secagem da superfície;

III - Distribuição de material betuminoso;
IV - Repouso da imprimação;
V - Esparrame de agregado miúdo (quando necessário).

5.3 – MATERIAIS

5.3.1 - Material Betuminoso

5.3.1.1 - O material betuminoso, para efeito da presente instrução, pode
ser a critério da Fiscalização, um dos seguintes:
a) asfaltos diluídos, CM-30, CM-70 e CM-250.

5.3.1.2 - Os materiais betuminosos referidos, deverão estar isentos de
água e obedecerem respectivamente a EM-6/1. 965 e EM-7/1. 966.

5.3.1.3 - Os materiais para a imprimadura impermeabilizante betuminosa
só poderão ser empregados, após aceitos pela Fiscalização.

5.3.2 - Agregado Miúdo

5.3.2.1 - O agregado miúdo, quando usado, deverá ser pedrisco com
100% de material, passando na peneira nº 4 (4,76 mm) e isento de substâncias
nocivas e impurezas.

5.4 – EQUIPAMENTO

5.4.1 - O equipamento necessário para a execução de imprimação
impermeabilizante betuminosa, deverá consistir de vassourões manuais ou
vassoura mecânica, equipamento para aquecimento de material betuminoso,
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quando necessário, distribuidor de material betuminoso sob pressão e distribuidor
manual de material betuminoso.

5.4.1.1 - Vassourões Manuais - Deverão ser em número suficientes para
o bom andamento dos serviços e ter os fios suficientemente duros, para varrer a
superfície sem cortá-la.

5.4.1.2 - Vassoura Mecânica - Deverá ser construída de modo que a
vassoura possa ser regulada e fixada em relação à superfície a ser varrida, e
possa varrê-la perfeitamente sem cortá-la ou danificá-la de qualquer maneira.

5.4.1.3 - Equipamento para aquecimento de material betuminoso -
Deverá ser tal que aqueça e mantenha aquecido o material betuminoso, de
maneira que satisfaça aos requisitos dessa instrução; deverá ser provido de pelo
menos um termômetro, sensível a 1°C, para determinação das temperaturas do
material betuminoso.

5.4.1.4 - Distribuidor de material betuminoso sob pressão - Deverá ser
equipado com aros pneumáticos, e ter sido projetado a funcionar, de maneira que
distribua o material betuminoso em jato uniforme, sem falhas, na quantidade e
entre os limites de temperatura estabelecida pela Fiscalização.

5.4.1.5 - Distribuidor manual de material betuminoso - Será a mangueira
apropriada do distribuidor de material betuminoso sob pressão.

5.5 – CONSTRUÇÃO

5.5.1 - Varredura e limpeza da superfície

5.1.1 - A varredura da superfície a ser imprimada, deverá ser feita com
vassourões manuais ou vassoura mecânica especificada e de modo que remova
completamente toda terra, poeira e outros materiais estranhos.

5.1.2 - Quando a superfície a ser imprimada, for constituída de
macadame hidráulico, a varredura deverá prosseguir até que os fragmentos de
pedras entrosados, que compõem o macadame, sejam descobertos e limpos, mas
não desalojados.

5.1.3 - A limpeza deverá ser feita com tempo suficiente para permitir que
a superfície seque perfeitamente, antes da aplicação do material betuminoso, no
caso de serem aplicados MCs.

5.1.4 - O material removido pela limpeza terá o destino que a
Fiscalização determinar.
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5.5.2 - Distribuição do Material Betuminoso

5.5.2.1 - O material betuminoso deverá ser aplicado por um distribuidor
sob pressão, nos limites de temperatura de aplicação abaixo, na razão de 0,6 a
1,2 litros por m², conforme a Fiscalização determinar

D E S I G N A Ç Ã O TEMPERATURA DE
APLICAÇÃO

1 - Asfaltos diluídos:
CM - 30 10 - 50   °C
CM - 70 27 - 66   °C
CM -

250
38 - 93   °C

5.5.2.2 - Deverá ser feita nova aplicação de material betuminoso nos
lugares onde, a juízo da Fiscalização houver deficiência dele.

5.5.3 - Repouso de Imprimação

5.5.3.1 - Depois de aplicada, a imprimação deverá permanecer em
repouso durante o período de 24 horas.

5.5.3.2 - Esse período poderá ser aumentado pela Fiscalização em tempo
frio.

5.5.3.3 - A superfície imprimada deverá ser conservada em perfeitas
condições, até que seja colocado o revestimento.

5.5.4 - Esparrame de agregado miúdo

5.5.4.1 - Sobre os lugares onde houver excesso de material betuminoso,
deverá ser esparramado agregado miúdo especificado conforme Fiscalização
determinar, antes de ser colocado o revestimento.
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6 – INSTRUÇÃO DE EXECUÇÃO DA NORMA DNIT – ES-147/97,
REVISÃO NORMA DNER-ES-309/97-TRATAMENTO SUPERFICIAL
DUPLO COM LIGANTE ASFÁLTICO CONVENCIONAL.

6.1 - GENERALIDADES

DEFINIÇÃO: Tratamento superficial duplo – TSD, camada de revestimento do
pavimento constituída por duas aplicações sucessivas de ligante betuminoso,
cobertas cada uma por camada de agregado mineral, submetidas à compressão.

A primeira aplicação do betume é feita diretamente sobre a base imprimada e
coberta, imediatamente com agregado graúdo, constituindo a primeira camada do
tratamento. A segunda e terceira camada é semelhante à primeira, usando-se
respectivamente, agregados médios e miúdos, de acordo com essa especificação.

O tratamento superficial duplo com capa selante deverá ser executado sobre
a base imprimada, e de acordo com os alinhamentos da greide e seção
transversal projetados. A espessura convencional da capa e adotada para
este projeto é de 2,5 cm.

6.2 - MATERIAIS

Todos os materiais devem satisfazer às especificações aprovadas pelo DNER.

6.2.1 - Materiais betuminosos

Podem ser empregados os seguintes materiais betuminosos para a primeira
camada:

a) - Cimento asfáltico de penetração CAP-7 ou CAP-150/200;
b) - Alcatrões, tipos AP-11 e AP-12;
c) - Asfaltos diluídos, tipos CR-250 e CR-3000;
d) - Emulsões asfálticas, tipo RR-1C e RR-2C.

Para a segunda camada, poderão ser empregados os mesmos materiais da
primeira camada:

a) - Cimento asfáltico de penetração CAP-7 ou CAO-150/200;
b) - Alcatrões, tipo AP-11 e AP-12;
c) - Asfaltos diluídos, tipos CR-250 e CR-3000;
d) - Emulsões asfálticas, tipo RR-1C e RR-2C.

O emprego do alcatrão ou da emulsão asfáltica somente será permitido quando
forem empregados em todas as camadas do revestimento.

6.2.2 - Melhoradores de adesividade



ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS MUNICÍPIOS
COORDENAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA E CAPACITAÇÃO

SITE: amm.org.br - email: engenharia.org.br

AV. HIST. RUBENS DE MENDONÇA,N.º 3.920, Cep: 78000-070, CUIABÁ-MT

FONE: (65) 2123-1200 / FAX: (65) 2123-1251

Luizenil Monteiro Lemes
Engenheiro Civil

CREA -120727774-6

Não havendo boa adesividade o material betuminoso e o agregado deverá
ser empregado um melhorador de adesividade na quantidade fixada no projeto.

6.2.3 - Agregados

Os agregados podem ser constituídos por pedra, escória, cascalho ou seixo
rolado, britados. Somente um tipo de agregado deverá ser usado. Deve-se
constituir de partículas limpas, duras, duráveis e isentas de cobertura e torrões de
argila.
O desgaste Los Angeles não deve ser superior a 40% (DNER-ME 035). Quando
não houver, na região, materiais com esta qualidade, admite - se o emprego de
agregados com valor de desgaste até 50%, ou de outros que, utilizados
anteriormente, tenham apresentado comprovadamente bom comportamento.

O índice de forma não deve ser inferior a 0,5 (DNER-ME 086), opcionalmente,
poderá ser determinada a porcentagem de grão de forma defeituosa, que se
enquadram na expressão:

Onde: 1 + g  6 e
1 = maior dimensão do grão
g = diâmetro mínimo do anel, através do qual o grão poderá passar.
e = afastamento mínimo de dois planos paralelos, entre os quais pode ficar

contido o grão

Não se dispondo de anéis ou peneiras com crivos de abertura circular, o ensaio
poderá ser realizado, adotando - se a fórmula:

1 + 1,25 g  6 e

Sendo, g a média das aberturas de duas peneiras, entre os quais fica retido o
grão.

A porcentagem de grãos de forma defeituosa não poderá ultrapassar a 20 %
(DNER-ME 083).

No caso de emprego da escória britada, esta deve ter uma massa específica
aparente igual ou superior a 1.100 Kg/m3.
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A graduação dos agregados para o tratamento betuminoso duplo deve obedecer
ao especificado no quadro seguinte:

PENEIRAS PORCENTAGEM PASSANDO EM PESO

Mm 1ª camada 1ª/2ª camada 2ª camada
1” 25,4 100 - -

¾” 19,1 90 – 100 - -

½” 12,7 20 – 55 100 -

3/8” 9,5 0 – 15 85 - 100 100

Nº 4 4,8 0 - 5 10 - 30 85 - 100

Nº 10 2,0 - 0 - 10 10 - 40

Nº 200 0,074 0 – 2 0 - 2 0 - 2

As quantidades ou taxas de agregado e de ligante betuminoso poderão ser as
constantes do quadro seguinte, onde serão fixadas no projeto e ajustadas no
campo, por ocasião do início dos serviços.
Recomendam-se, de uma maneira geral, as seguintes taxas de aplicação de
agregados convencionais e de ligantes betuminosos (POR M² DE TSD):

TAXAS DE APLICAÇÃO E ESPALHAMENTO
Agregado

Taxa (quantidade) / m² de TSD Tolerância
Brita (1ª camada) Aceitável entre 20 e 25 kg/m² + - 1,5 kg/m²
Brita (2ª camada) Aceitável entre 10 e 12 kg/m² + - 1,5 kg/m²

APLICAÇÃO
Material Betuminoso (CM-30 e RR-2C)

Taxa (quantidade) / m² de TSD Tolerância
CM-30 (1ª e 2ª

camadas)
Aceitável entre 2 e 3 l/m² + - 0,2 l/m²

RR-2C (1ª e 2ª
camadas)

Aceitável entre 2 e 3 l/m² + - 0,2 l/m²

Quando for empregada escória britada como agregado de cobertura deverá ser
considerada a sua porosidade na fixação da taxa de material betuminoso.
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6.3 - EQUIPAMENTO

Todo equipamento, antes do início da execução da obra deverá ser
examinado pela Fiscalização, devendo estar de acordo com esta especificação,
sem o que não será dada a Ordem de Serviço.

Os equipamentos requeridos são os seguintes:

- Carros distribuidores do material betuminoso, especialmente construído para
esse fim, devem ser providos de dispositivos de aquecimento e de rodas
pneumáticas, dispor de tacômetro, calibradores e termômetros, em locais de
fácil acesso, e ainda, disporem de um espargidor manual, para o tratamento
de pequenas superfícies e correções localizadas.

- Rolos compressores do tipo “Tandem”, ou de preferência, pneumáticos,
autopropulsores. Os rolos tipo “Tandem” devem ter carga, por centímetro de
largura de roda, não inferior a 25 Kg e não superior a 45 Kg. Seu peso total
não deverá ser superior a 10 toneladas. Os rolos pneumáticos,
autopropulsores, deverão ser dotados de pneus que permitam a calibragem
de 35 a 120 libras por polegada quadrada.

- Distribuidor de agregados, rebocáveis ou automotrizes, devem possuir
dispositivosque permitam uma distribuição homogênea da quantidade de
agregados fixada no projeto.

6.4 - EXECUÇÃO

Não será permitida a execução dos serviços, objeto desta especificação,
durante os dias de chuva.

O material betuminoso não deve ser aplicado em superfícies molhadas,
exceção da emulsão asfáltica, desde que em superfícies sem excesso de água.
Nenhum material betuminoso será aplicado quando a temperatura ambiente for
inferior a 10ºC.
A temperatura de aplicação do material betuminoso deverá ser determinada para
cada tipo de ligante, em função da relação temperatura-viscosidade. Será
escolhida a temperatura que proporcionar a melhor viscosidade para o
espalhamento. As faixas de viscosidade recomendadas para o espalhamento são
as seguintes:

a) Cimento asfáltico, 20 a 60 segundos, “Saybolt-Furol”; (DNER-ME 004);
b) Alcatrão, 6 a 20 graus, “Engler”; (ASTM-D 1665);
c) Para a emulsão asfáltica, 25 a 100 segundos, “Saybolt-Furol” (DNER-ME 004);

O trânsito pode ser permitido, sob controle, após a compressão do agregado.
Para a segunda camada aplica-se o material betuminoso na quantidade e tipo
especificados, seguindo-se o espalhamento do agregado e compressão, de modo
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idêntico ao realizado na primeira camada. Depois que cada camada tiver sido
comprimida e o agregado fixado, faz-se a varredura do agregado solto.

O trânsito não será permitido quando da aplicação do material betuminoso ou
do agregado. Só deverá ser aberto após a compressão terminada. Entretanto, em
caso de necessidade de abertura do trânsito antes de completar a compressão,
deverá ser feito um controle para que os veículos não ultrapassem a velocidade
de 10 Km/hora. Decorridas 24 horas do término da compressão, o trânsito deve
ser controlado com velocidade máxima de 40 Km/hora.

No caso de emprego de asfalto diluído, o trecho não deve ser aberto ao
trânsito até que o material betuminoso tenha secado e que os agregados não
sejam mais arrancados pelos veículos. De 5 a 10 dias, após a abertura do trânsito
deverá ser feita uma varredura dos agregados não fixados pelo ligante.
Nota: A junção das aplicações das camadas sucessivas não deve se superpor,
indicando - se uma defasagem lateral de 50 cm. da junção de uma camada para a
outra.

6.5 - CONTROLE

Todos os materiais deverão ser examinados em laboratório obedecendo à
metodologia indicada pelo DNER, e satisfazer às especificações em vigor.

6.5.1 - Controle de qualidade do material betuminoso

Todo carregamento de ligante betuminoso que chegar à obra deverá ser
submetido aos seguintes tipos de ensaios:

a) Cimentos asfálticos:
1 ensaio de viscosidade “Saybolt-Furol” a diferentes º C (DNER-ME 004);
1 ensaio de ponto de fulgor (DNER-ME 148)
1 ensaio de ponto de amolecimento (ABNT NBR-6560);
1 ensaio de espuma;
1 índice de susceptibilidade térmica (DNER-ME 003);

b) Asfaltos diluídos:
1 ensaio de viscosidade “Saybolt-Furol” a diferentes º C (DNER-ME 004)
1 ensaio de destilação, para cada 100 t;
1 ensaio de ponto de fulgor (DNER-ME 148), para cada 100 t;
c) Alcatrões:
1 ensaio de flutuação (ASTM-D 139);
1 ensaio de destilação (ASTM-D 20), para cada 100 t;
1 ensaio de viscosidade “Engler” (ASTM-D 1665) a diferentes ° C;

d) Emulsões asfálticas:
1 ensaio de viscosidade “Saybolt-Furol” (DNER-ME 004);
1 ensaio de resíduo por evaporação (ABNT NBR-6568);
1 ensaio de peneiramento (DNER-ME 005);
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1 ensaio de desemulsibilidade (DNER-ME 063), para cada 100 t.
1 ensaio de carga de partícula (DNER-ME 002);

6.5.2 - Controle de qualidade dos agregados

O controle de qualidade dos agregados constará do seguinte:

Análises granulométricas para cada jornada de trabalho (DNER-ME 083);
1 ensaio de índice de forma, para cada 900 m³ (DNER-ME 086);
1 ensaio de adesividade, para todo carregamento de ligante betuminoso que
chegar à obra e sempre que houver variação da natureza do material (DNER-ME
078);

6.5.3 - Controle do melhorador de adesividade

O controle do melhorador de adesividade constará do seguinte:

1 ensaio de adesividade, toda vez que o aditivo for incorporado ao ligante
betuminoso (DNER-ME 078);
1 ensaio de adesividade, para todo o asfalto aditivado antes de sua aplicação
(DNER-ME 079);

6.5.4 - Controle de temperatura de aplicação do ligante betuminoso

A temperatura do ligante deve ser verificada no caminhão distribuidor,
imediatamente antes da aplicação, a fim de verificar se satisfaz o intervalo definido
pela relação viscosidade X temperatura.

6.5.5 - Controle de quantidade do ligante betuminoso

O controle de quantidade do material betuminoso aplicado será feito,
aleatoriamente, mediante a pesagem do carro distribuidor, antes e depois da
aplicação do material betuminoso. Não sendo possível a realização do controle por
esse método. Admitem - se as seguintes modalidades:

a) Coloca - se na pista uma bandeja de peso e área conhecidos. Mediante uma
pesagem, após a passagem do carro distribuidor, tem – se a quantidade do
material betuminoso usada;

b) Utiliza - se uma régua de madeira pintada e graduada, tal que forneça,
diretamente, por diferença de alturas do material betuminoso no tanque do
carro distribuidor, antes e depois da operação, a quantidade do material
consumido.
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6.5.6 - Controle de quantidade e uniformidade do agregado

Devem ser feitos para cada dia de operação, pelo menos 02 (dois) controles
de quantidade de agregado aplicada. Este controle é feito colocando-se na pista,
alternadamente, recipientes de peso e área conhecidos. Por simples pesadas
após a passagem do carro distribuidor ter-se-á a quantidade de agregado
realmente espalhada. Este mesmo agregado é que servirá para ensaio de
granulometria, que controlará a uniformidade do material utilizado.

6.5.7 - Controle de uniformidade de aplicação do material betuminoso

Deve ser feita uma descarga de 15 a 30 segundos, para que se possa
controlar a uniformidade de distribuição. Esta descarga pode ser efetuada fora da
pista, ou na própria pista, quando o carro distribuidor estiver dotado de uma calha,
colocada abaixo da barra para recolher o ligante betuminoso.

6.5.8 - Controle geométrico

O controle geométrico no tratamento superficial deverá constar de uma
verificação do acabamento da superfície. Esta será feita com duas réguas, uma de
1,00 m. e outra de 3,00 m. de comprimento, colocadas em ângulo reto, e
paralelamente ao eixo da estrada, respectivamente. A variação da superfície,
entre dois pontos quaisquer de contato, não deve exceder a 0,5 cm. quando
verificada com qualquer das réguas.

6.5.4 - Abertura ao Trânsito

A camada recém-acabada poderá ser aberta ao trânsito imediatamente
após o término do serviço de compactação, a critério da Fiscalização, desde que
não se note deformação sob a ação do mesmo.

6.5.5 – Critérios de Medição

- O tratamento superficial duplo – TSD, será medido através da área
executada, em metros quadrados, incluindo todas as operações e encargos para
execução deste tratamento, o armazenamento e o transporte do ligante
betuminoso, dos tanques de estocagem à pista, bem como, a produção e o
transporte de agregados.

- A quantidade de ligante betuminoso efetivamente aplicada, é obtida
através da média aritmética dos valores medidos na pista, em toneladas.

- O transporte do ligante betuminoso, efetivamente aplicado, será
medido com base na distância entre a refinaria ou fábrica e o canteiro de serviço.
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7 - NORMAS PARA EXECUÇÃO DE GUIAS E SARJETAS

7.1 - GUIAS

7.1.1 - A presente norma fixa as condições de execução e recebimento de
serviços de guias e sarjetas, neste município.

7.1.2 - As guias deverão estar rigorosamente dentro das medidas projetadas
e não deverão apresentar torturas. Serão rejeitadas pela Fiscalização, as guias
que apresentarem torturas superiores a 0,5cm, constatadas pela colocação de
uma régua na face superior e na face lateral sobre a sarjeta.

7.1.3 - Quando não houver indicação em contrário no projeto, as guias e as
sarjetas serão executadas em concreto de resistência mínima a compressão aos
28 dias de 180 Kg/cm².

7.1.4 - A Fiscalização poderá exigir em qualquer tempo, a moldagem de
corpos de prova, em número representativo a seu critério.

7.1.5 - As guias serão assentadas rigorosamente no greide projetado e serão
rejuntadas com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 e as juntas serão
alisadas com um ferro de 3/8”.

7.1.6 - Não serão aceitas guias quebradas.

7.1.7 - As curvas serão executadas com ½ guias ou ¼ guias.

7.1.8 - As guias serão assentadas diretamente sobre o terreno; este será
umedecido e apiloado.

7.1.9 - As guias vazadas deverão obedecer rigorosamente o projeto-tipo
detalhado. Na falta deste detalhe, deverá obedecer ao detalhe das bocas de lobo.

7.2 - SARJETAS

7.2.1 - As sarjetas serão moldadas após o assentamento das guias com as
dimensões do projeto, e na falta deste, terão as espessuras de 12cm junto a guia,
15cm na face oposta e 40 cm de largura.

7.2.2 - A face superior da sarjeta será alisada com desempenadeira.

7.2.3 - Após a execução das guias e sarjetas, os passeios e canteiros serão
recompostos, apiloados e conformados à secção de projeto ou conforme
orientação da Fiscalização. A compactação deverá ser feita com rolo compressor
ou roda de veículo ou manualmente nos trechos de difícil acesso.
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7.3 - CONTROLE TECNOLÓGICO

7.3.1 - Durante a concretagem a critério da Fiscalização, deverão ser
moldados 2 (dois) corpos  de prova para cada 100 (cem) metros lineares de
sarjetas e ensaios de acordo com M.E. – 38.

7.3.2 - Se a resistência aos 28 dias for inferior a 150 Kg/cm², a metragem
correspondente de sarjetas não será aceita, podendo ser exigida a sua
reconstrução ou o não pagamento a critério da Fiscalização.

7.4 - CONES DE ANCORAGEM

7.4.1 - As guias serão ancoradas, nas juntas, por meio de blocos de concreto
(bolas) com a mesma resistência das sarjetas, de acordo com o formato indicado
no projeto.
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8 - NORMAS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO

8.1 - TERRAPLENAGEM

8.1.1. Escavação, carga e transporte de material de 1ª, 2ª e 3ª categorias.

Os volumes serão medidos, nas escavações, pela Secretaria Municipal de
Viação e Obras, por diferença entre os valores iniciais e finais, estabelecidos por
levantamentos topográficos.
O pagamento será feito segundo os preços unitários para cada categoria, em
conformidade com a medição acima referida, remunerando as operações de
escavação, carga, descarga e transporte.

8.1.2. Fornecimento e Compactação de Solo Selecionado medido no aterro
compactado

Os volumes serão medidos no aterro compactado, pela Secretaria Municipal
de Viação e Obras, por diferença entre os volumes iniciais e finais, estabelecidos
por levantamentos topográficos.
O pagamento será feito segundo os preços unitários contratuais em conformidade
com a medição acima referida, remunerando as operações de escavação, carga,
descarga, transporte, gradeamento, umedecimento, ou secagem, compactação e
acabamento e indenização de jazidas.

8.2. PAVIMENTAÇÃO

8.2.1. Preparo do Sub-Leito

Será medido em metros quadrados, sendo a largura, em corte, considerada
a distância entre as faces externas das guias acrescidas de 0,30 metros para cada
lado e em aterro será em função da sua altura (1/1,5) e pago segundo os preços
unitários contratuais cobrindo todas as despesas de escarificação na profundidade
máxima de 20 cm, gradeamento, umedecimento ou secagem, compactação e
acabamento.

8.2.2. Base e Sub-Base

O volume será medido por metro cúbico compactado na pista, incluindo
indenização de jazidas, carga, transporte, descarga, espalhamento ou secagem,
gradeamento, compactação e acabamento de acordo com os seguintes critérios:
Base e sub-base medidas entre as faces externas das guias acrescidas de 30cm
para cada lado.
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8.2.3. Imprimação Betuminosa e Pintura de Ligação

Será medida através da área pavimentada executada em metros quadros,
entre as sarjetas, e paga segundo os preços unitários contratuais, cobrindo todas
as despesas de fornecimento, estocagem e aplicação do material inclusive todos
os transportes que se façam necessários.

8.2.4. Tratamento Superficial Duplo

Tratamento Superficial Duplo será medido através da área pavimentada,
sendo pago segundo os preços unitários contratuais remunerando todas as
despesas de fornecimento de materiais, incluindo todos os transportes,
estocagem, preparo, espalhamento, compressão, mão de obra, encargos sociais,
equipamentos e eventuais relativos a este serviço.

8.2.5. Distâncias Médias de Transporte

As distâncias médias consideradas de transporte são:

Brita Comercial: DMT =155,00 Km;
Material betuminoso (CM-30 e RR-2C): DMT = 733,00 Km.



OBRA: 
LOCAL:
PROP: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO
DATA:

QUANTITATIVO DE CALÇADA
INFRA-ESTRUTURA-PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA URBANA

mar/13

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO - MT
CNPJ: 01.614.517/0001-33

Rua Nunes Freire   -   Alto da Bela Vista, nº 12 NOVO
NOVO MUNDO – MT    -     CEP. 78.528-000

RUAS: MATO GROSSO, AYRTON SENNA / DILSON FUNARO / BURITIS / CAJUEIRO

PLANILHA QUANTITATIVA

Calçada 

Detalhes

 

Larg. Padrão (m) Extensão (m) Área (m²)
1
2 1,50 173,27 259,91
3 1,50 128,60 192,90
4 1,50 173,80 260,70
5 1,50 128,60 192,90
6 1,50 179,50 269,25

783,77 1.175,66
Resumo:

1.567,54 m
0,07 m
1,50 m

2.351,31
164,59

TOTAL

Área Total de Calçada (m²)= Extensão x Largura=

Volume Total de concreto (m³)= Extensão x Espessura  x Largura=

Av. Ayrton Senna
Dilson Funaro
Rua Buritis
Rua Mato Grosso

Extensão total de calçada
Espessura padrão

Largura padrão

Rua Cajueiro
Rua Jequitibá

Item Ruas onde serão executada calçada Detalhes



























































OBRA: INFRA-ESTRUTURA-PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM PLUVIAL URBANA
LOCAL:
PROP. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO
DATA:

m
1 : 2 (t:e)

m
m

NOVO MUNDO – MT    -     CEP. 78.528-000

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO - MT
CNPJ: 01.614.517/0001-33

Rua Nunes Freire   -   Alto da Bela Vista, nº 12 NOVO

RUAS AYRTON SENNA / MATO GROSSO / SANTA CATARINA / F20 (01) / F20 (02)

mar/13

PLANILHA QUANTITATIVA - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

Linha Simples Seccionadas (Sentidos Opostos)

Extensão 709,64
Cadência
Traço (t) 2,00

Espaçamento (e) 4,00

 

m
m

56,77 m²

m
m

130,04 m²

A-42a – Início de pista dupla

52,00 m²

Espaçamento (e) 4,00
Espessura (l) 0,12

ÁREA TOTAL =

Linha de Bordo

Extensão 1.304,22
Espessura (l) 0,10

ÁREA TOTAL =

Zebrado de preenchimento da área de pavimento não utilizável (ZPA)

Amarela, quando direciona fluxo 
de sentido oposto

ÁREA TOTAL =

Largura da linha interna A
Largura da linha interna B

mínima 0,10 m máxima 0,40 m
mínima 0,30 m máxima 0,60 m

52,00 m²
186,81 m²

TOTAL
Setas, Zebrados, Faixa de pedestre, Letras e Numeros

Linha de divisão de pista e Linha de Bordo-



OBRA: INFRA-ESTRUTURA URBANA - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM PLUVIAL 
LOCAL:
PROP.: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO
DATA: mar/13

Qtidade
Formato 2,0

Dimensões Lado = 0,35 m 2,0
Quantidade 10,0 4,0

5,91 m² 2,0

10,0

Regulamentação

Qtidade
Formato 2,0

Dimensões raio = 0,50 m 2,0
Quantidade 10,0 2,0

7,85 m² 2,0
2,0
10,0

R - 19 Código

Qtidade
Formato 3,0

Dimensões 0,45 x 0,25 m 4,0
Quantidade 11,0 2,0

2,47 m² 2,0
11,0

16,23

NOVO MUNDO – MT    -     CEP. 78.528-000

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO - MT
CNPJ: 01.614.517/0001-33

Rua Nunes Freire   -   Alto da Bela Vista, nº 12 NOVO

RUAS: MATO GROSSO, AYRTON SENNA / DILSON FUNARO / BURITIS / CAJUEIRO

PLANILHA QUANTITATIVA - SINALIZAÇÃO VERTICAL

Placas de Sinalização Vertical 
Modelo Caracteristicas Ruas a serem implantadas a placa

Octagonal Rua Mato Grosso E Limpa Rodas
Rua Buritis
Rua Dilson Funaro E Limpa Rodas

ÁREA = Rua Cajueiro

TOTAL
R - 1 Código

Parada Obrigatória

Modelo Caracteristicas Ruas a serem implantadas a placa
Circular Av. Ayrton Senna

Rua Mato Grosso
Rua Buritis

ÁREA = Rua Dilson Funaro
Rua Cajueiro

TOTAL

Velocidade Máxima 
Permitida Regulamentação

Modelo Caracteristicas Ruas a serem implantadas a placa
Retangular Rua Mato Grosso

Rua Dilson Funaro
Rua Buritis

ÁREA = Rua Cajueiro

Área Total de Placas m²

TOTAL

P.I.L. Código
Identificação viária Regulamentação

NOME DO 
LOGRADOURO
NOME DO BAIRRO

 






