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MINUTA TOMADA DE PREÇOS N.º 006/2014 
  PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 098/2014 

 
TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço - Data:18/07/2014 – Repartição interessada Secretaria de Obras e 
Serviços Públicos, o projeto executivo, caso seja necessário poderá ser examinado e adquirido no Setor 
de Engenharia a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos localizado à Av. Inhotim, 600 – 
Progresso – Brumadinho/MG. Edital Disponível: Site: brumadinho.registrocom.net e Site: 
brumadinho.mg.gov.br (Lei 1.893/2013 e Decreto Municipal 160/2013 que institui a referida legislação) – 
Contato: 031 3571 6985. 
 

Edital de Licitação Modalidade de TOMADA DE PREÇOS para Contratação dos Serviços de Engenharia para a 

“CONSTRUÇÃO DE CONTENÇÃO DE ENCOSTA NO BAIRRO SOL NASCENTE – BRUMADINHO/MG”,  
atendidas as especificações, planilhas/propostas estimativas, Memorial Descritivo/Projeto Básico e demais 

documentos anexos, sendo mão-de-obra com fornecimento e aplicação de material. 

Este processo administrativo licitatório, cuja realização foi autorizada pelo Sr. Secretario Municipal de Obras e 

Serviços Públicos será regido pela Lei Federal n.º 8.666/93, com suas alterações, e obedecerá as seguintes 

condições: 

 

1 - DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTAS - RECEBIMENTO E ABERTURA 

1.1 - A documentação e as propostas serão protocoladas na Sala da Comissão Permanente de Licitações, à 

Av. Inhotim n.º 600, Progresso, Brumadinho - Mg, até às 09:00 horas do dia 15/08/2014. 
1.2 A abertura dos envelopes contendo a documentação será processada as 09:30 horas do mesmo dia, 

pela Comissão Permanente de Licitações (CPL), no endereço acima, perante seus membros e representantes 

credenciados pelos licitantes. 

2 - OBJETO E ESPECIFICAÇÃO 

2.1- O objeto da presente licitação, é a Contratação dos Serviços de Engenharia para a “CONSTRUÇÃO DE 
CONTENÇÃO DE ENCOSTA NO BAIRRO SOL NASCENTE – BRUMADINHO/MG”, atendidas as 

especificações, planilhas/propostas estimativas, Memorial Descritivo/Projeto Básico e demais documentos 

anexos, sendo mão-de-obra com fornecimento e aplicação de material. 

2.2 - Esta licitação se processará no TIPO MENOR PREÇO, sendo o critério de julgamento Menor Preço 
Global, e seu objeto será executado sob regime de empreitada a preços unitários, por medição, com 

fornecimento de mão-de-obra especializada e materiais e equipamentos. 

3 - CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

3.1 - No local, data e horário indicados no sub-item 1.1,  os licitantes deverão protocolar os envelopes de nº 

01 – Documentação, nº 02 – Proposta de Preços e Cronograma Físico Financeiro, contendo em suas partes 

externas os seguintes dizeres: 

3.2 – Nome e endereço do Licitante: 

3.2.1 - ENVELOPE Nº 01 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
AV. INHOTIM – 600 – CENTRO - BRUMADINHO / MG. 
TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2014 
RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE 
ENDEREÇO 
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DATA DA ABERTURA:15/08/2014 
HORÁRIO DA ABERTURA: ÀS 09:30 HORAS 
3.2.2 - ENVELOPE Nº 02 – PROPOSTA DE PRECOS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
AV. INHOTIM – 600 – CENTRO - BRUMADINHO / MG. 
TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2014 
RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE 
ENDEREÇO 
DATA DE ABERTURA: 15/08/2014 
HORARIO DA ABERTURA: 09:30 HORAS 
3.3 - Constituem fatos impeditivos de participação na presente licitação: 

a) A existência de ato administrativo declaratório de inidoneidade para licitar, emanado de qualquer 

órgão da Administração direta ou indireta, Federal, Estadual e Municipal (art. 87, inciso IV, da Lei Federal 

8.666/93); 

b) A participação, direta ou indiretamente, na empresa licitante, de sócios, diretores ou 
responsáveis técnicos eu tenham vínculo empregatício com a Prefeitura Municipal de Brumadinho, (art. 
9º, inciso III, da Lei Federal 8.666/93), bem como dos incisos do mesmo artigo: I) o autor do projeto, 
básico ou executivo, pessoa física ou jurídica; II) empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável 
pela elaboração do projeto básico ou executivo ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, 
acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou controlador, 
responsável técnico ou subcontratado. 
c) Estar à empresa sob sanção junto a Prefeitura Municipal de Brumadinho, em decorrência de anterior 

aplicação de penalidades, sem que tenha sido promovida a necessária reabilitação (art. 87, inciso III, da Lei 

Federal 8.666/93); 

d) A participação de empresa que possui sócios, quotistas ou administradores, que incluam na 
vedação contida no artigo 36 da Lei Orgânica do Município: “Art 36. O Prefeito, o vice-prefeito, os 
vereadores, os ocupantes de cargos em comissão ou função de confiança, as pessoas ligadas a qualquer 
deles por matrimônio ou parentesco afim ou consanguíneo, até o 2º  grau, ou por adoção e os servidores 
empregados públicos, não poderão contratar com o Município, subsistindo a proibição até seis meses 
aos findas as respectivas funções”. 
3.5 - CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL 
3.5.1 - Poderão participar da presente Tomada de Preços, as empresas inscritas no Cadastro de 
Licitantes do Município.  As empresas que não estão cadastradas, deverão retirar o Requerimento de 
Cadastro no Departamento de Compras e Licitações NA SEDE DA PREFEITURA, e proceder o referido 
cadastramento, em tempo hábil,  em até 03 dias  antes da Licitação. 
4 - DA DOCUMENTAÇÃO - Envelope n.º 01  
4.1 - O envelope n.º 01 - Documentação - deverá conter os seguintes documentos: 

4.1.1)  - Registro comercial, no caso de firma individual; 

4.1.2) - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na junta comercial da 

sede da licitante. No caso de Sociedade por ações, acompanhado de documento de eleição de seus 
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administradores ou inscrição do ato constitutivo. No caso de sociedades civis, acompanhado de prova de 

diretoria em exercício. 

4.1.3) Inscrição de ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de eleição da 

diretoria em exercício; 

4.1.4) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no 

país, e de ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a 

atividade assim o exigir. 

4.1.5)  Capacitação Financeira: Apresentação do balanço contábil do último exercício 2013, registrado na 

Junta Comercial, juntamente com a planilha de cálculo elaborada pelo licitante, em papel timbrado, com os 

dados extraídos do balanço, que comprovem sua situação econômico-financeira, evidenciando os seguintes 

índices: 

a) ILG = (AC + RLP) / (PC + ELP) deverá ser maior ou igual a 1,00 
b) ILC = AC / PC deverá ser maior ou igual a 1,00 
c) IE = PC + ELP/AT menor ou igual a 0,50 
Onde:  

ILG= INDICE DE LIQUIDEZ GERAL 

ILC= INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE 

IE= INDICE DE ENDIVIDAMENTO 

AC= ATIVO CIRCULANTE 

RLP= ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO 

PC= PASSIVO CIRCULANTE 

ELP= PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 

AT= ATIVO TOTAL 

PL= PATRIMONIO LIQUIDO 

OBS.: O balanço exigido deverá ser apresentado em publicação feita na imprensa ou em cópia reprográfica 

devidamente registrada na Junta Comercial, ou no Cartório competente quando se tratar de sociedade civil, 

devidamente autenticado. 

§1º - No cálculo dos índices exigidos, utilizar-se-á os resultados expressos no balanço (demonstrações 

contábeis) do último exercício social exigível. 

§2º - O Índice contábil será calculado sempre com uma casa decimal, utilizando-se o arredondamento 

matemático a partir da segunda casa decimal. 

4.1.5.1 As empresas que apresentarem resultados menores que os estabelecidos nos itens acima, 
deverão comprovar na data de abertura dos envelopes, possuir capital social ou o valor do patrimônio 
liquido de no mínimo 10% (dez por cento) do valor estimado do contrato. (Lei 8.666/93, Artigo 31, § 3º) 
4.1.6 Certidão negativa de Falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou 

de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física. 

4.1.7 - Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS - em vigor, conforme 

legislação própria. 
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4.1.8 - Certidão Negativa de Débito - CND - do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - em vigor, 

conforme legislação própria. 

4.1.9 - Prova de regularidade fiscal com as Fazendas Federal, (Incluindo Dívida Ativa da União),  Estadual 

e Municipal mediante apresentação das certidões 

4.1.10 – Prova de inscrição no Cadastramento Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 

4.1.11 - Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo à sede da 

licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto da licitação; 

4.1.12 – Certidão de registro no CREA; 

4.1.13 - comprovação do licitante de possuir em seu quadro permanente, na data prevista para entrega da 

proposta, profissional de nível superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor 

de atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de características semelhantes ao 

objeto da licitação. 

4.1.14  A comprovação de inclusão no quadro permanente a que se refere o item acima poderá ser feita pela 

apresentação de cópia da CTPS – Carteira de Trabalho e Previdência Social do profissional ou cópia do 

contrato social da empresa em que conste o profissional integrante da sociedade ou contrato de trabalho ou 

pela apresentação de cópia da Guia de Recolhimento do FGTS, para os empregados, ou para os sócios e 

diretores mediante apresentação do contrato social vigente. Ou, para os responsáveis técnicos, a certidão de 

inscrição no CREA competente. Ou, no caso de profissionais especificamente vinculado às obras, mediante 

competente contrato de prestação de serviços OU Declaração de contratação futura de profissional, com 

anuência deste ; 

4.1.15 - Comprovação da Capacitação Técnico-Profissional: Apresentação de  Atestado (S) Técnico (S) 
fornecidos por Pessoa Jurídica de Direito Público ou Privado, acompanhados das respectivas Certidões 
do CREA, que comprovem a capacitação técnica e a execução, pelo (s) responsável (eis) Técnico (s) 
indicado pela proponente de obras similares ao objeto ora licitado, sendo os itens de maior relevância: 

GABIÃO 118M2  
PLANTIO DE GRAMA 69M2 
4.1.16 – Atestado de comprovação de capacidade operacional da empresa, fornecido por pessoas 
jurídicas de direito público ou privado, devidamente registrado nas entidades profissionais 
competentes, comprovando que a empresa executou as atividades abaixo relacionadas: 

GABIÃO 118M2  

PLANTIO DE GRAMA 69M2 

4.1.17 -  Declaração de cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do art. 7.º da CF, conforme anexo VI 
4.1.18 - Declaração de aceitação dos termos do edital – conforme Anexo VII 
4.1.19  Declaração de visita Técnica, assinada por Responsável pela empresa, conforme indicado no 
anexo XVI deste edital, podendo ser aceita, ainda Declaração de que o licitante tomou conhecimento 
das condições e locais para a execução do objeto. A visita deverá ser precedida por profissional 
credenciado da licitante, e que deverá identificar-se no ato. Deverá ser realizada individualmente no 
período entre a publicação do edital dia 24\07\14 até 01 (hum) anterior à abertura, previamente 
agendadas com o Engenheiro Ubiraci de Alcântara Marques Sôlha, que atestará o procedimento. Os 
interessados deverão se apresentarem na Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos à Av. 
Inhotim, 600 – Progresso – Brumadinho/MG, na sede deste município, no dia e hora agendados devendo 
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as visitas serem individuais, não podendo acontecer em mesmo dia e único horário – Contato Prévio 
para visitação 031 3571 6060 – Eng. Ubiraci de Alcântara Marques Sôlha.  
4.1.20 Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), expedida gratuitamente e eletronicamente, para 

comprovar a inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em conformidade com a Lei 

Federal n.º 12.440/2011 de 07 de julho de 2011; 
OBSERVAÇÕES 
1- Serão aceitos documentos de caráter permanente ou que expressem respectivas validades, desde que em 

vigor, ou, quando não declarada sua validade pelo emitente, expedido há 90 (Noventa dias), no máximo, da 

data designada para apresentação das propostas. 

2- Os documentos enumerados acima poderão ser apresentados por qualquer processo de cópia autenticada 

por Cartório competente ou por funcionário do Departamento de Licitações desta Prefeitura, de forma 

antecipada e ou no momento da sessão, aceitando-se também a publicação em órgão de impressa oficial, e 

documentos emitidos através da internet, quando assim previstos pelo emitente.  

3- Somente o representante da empresa licitante, cuja credencial deverá ser apresentada ao Presidente da 

Comissão de Licitação antes da abertura dos envelopes de habilitação, de acordo com modelo constante do 

anexo IV, poderá examinar os documentos e as propostas dos demais Licitantes, assinar as notas da CPL, 

bem como fazer manifestações oral ou escrita na(s) sessão(ões) de abertura dos envelopes contendo as 

respectivas documentações e propostas comerciais. 

5 - DA MICRO – EMPRESA - EMPRESA DE PEQUENO PORTE – MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL 
(MEI) – EMPRESAS INDIVIDUAIS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (EIRELI); 
5.1– A microempresa, empresa de pequeno porte, Mei, Eireli, que quiserem usufruir dos benefícios concedidos 

pela LC 123/2006, deverão apresentar, na fase de credenciamento. 
5.2 – Certidão Simplificada emitida pela Junta Comercial do respectivo ente federado.  
5.3 – No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte, Mei e Eireli com início de atividade no ano-

calendário corrente, declaração de que não se enquadra na hipótese do § 10 do art. 3º da LC 123/2006. 

5.4 – Declaração de que não se encontra em nenhuma das situações do § 4º do art. 3º da LC 123/2006. 
5.5 – As licitantes microempresas, empresas de pequeno porte, Mei e Eireli, ao apresentarem a declaração de 

ciência de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação, também deverão constar a restrição(ões) da 

documentação exigida para efeito da regularidade fiscal, se houver. 

6 - DA PARTICIPAÇÃO DE MICRO EMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE. 
6.1 - 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. 
6.2 - Ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma: 

6.2.1 - A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar proposta 
de preço inferior àquela declarada classificada em primeiro lugar, situação em que sua proposta será 
classificada em primeiro lugar; 
6.2.2 - Não ocorrendo à contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do subitem 

6.2.1, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na ordem classificatória, para o 

exercício do mesmo direito, no mesmo prazo estabelecido; 
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6.2.3 - No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte 

que se encontre no intervalo estabelecido no subitem 6.1, será realizado sorteio entre elas para que se 

identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 

6.5.4 - A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada e que se enquadra no subitem 

6.2.1 deverá apresentar nova proposta no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas. 

7 - DA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA DE PRECOS  - Envelope n.º 02 
7.1 - As propostas serão apresentadas no envelope n.º 02, cujo original fará parte integrante do processo, 

acompanhadas dos quantitativos e respectivos preços e deverão conter: 

7.2 - Especificação do objeto hora licitado; 

7.3 - O prazo de validade da proposta de 60 (sessenta) dias, contados da data determinada para a entrega 

das propostas - art. 64, inciso 3º, da Lei 8.666/93. 

7.4 Declaração formal do prazo de garantia da obra, não inferior a 05 (cinco anos); 

7.5 O prazo máximo para execução dos serviços, não superior 180 (CENTO E OITENTA) dias; 
7.6 Indicação do representante apto a assinar o contrato decorrente da homologação com sua qualificação 

(nome, nacionalidade, profissão, estado civil, CPF, RG, residência e domicílio e, se for o caso, a procuração 

exigível); 

7.7 Cronograma físico-financeiro; 

7.8 - As propostas serão apresentadas em papel timbrado da firma licitante, datilografadas ou digitadas,  

em original podendo ser desclassificadas aquelas que: 

a) Não observarem a legislação e atenderem aos termos do presente Edital. 

b) Contiverem emendas, rasuras ou entrelinhas. 

c) Não estiverem assinadas pelo representante da firma licitante. 

d) Contiverem preços excessivos ou comprovadamente inexeqüíveis, observadas as disposições 

contidas nos arts. 44, par. 3.º e 48, inciso II, ambos da Lei federal n.º 8.666/93. 

e) Para averiguação da exeqüibilidade dos preços propostos, será observado ainda, o art. 48, par. 1º 

da Lei federal 8.666/93. 

7.9 - Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital, nem preços ou vantagens 

baseadas nas propostas dos demais licitantes. 

7.10 - ANEXO I - Modelo de Proposta de Preço. 

7.11 - Não serão aceitas propostas que apresentem preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de 

valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescido dos respectivos 

encargos. 

7.12 – A empresa deverá preencher a planilha de orçamento em branco, ANEXO III que integra este edital 

com os preços unitários por ela propostos, e com valor final indicado em algarismos e por extenso. Poderá ser 

apresentada planilha computadorizada pela própria proponente, desde que sob pena de desclassificação, 

absoluta fidelidade com a planilha de orçamento integrante deste edital, no que se refere aos itens, às 

atividades, unidades e quantidades, devendo os preços estarem grafados em reais, com duas casas decimais 

após a virgula. 

7.13 - Quando todas as propostas forem desclassificadas, a Comissão de Licitações poderá fixar aos 

licitantes o prazo de 08 (oito) dias úteis para apresentação de outras com as devidas correções. 

8 - DA ABERTURA 
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8.1 - Na sessão inicial serão abertos, primeiramente os envelopes contendo a documentação dos licitantes, 

a qual será examinada para julgamento da habilitação. 

8.2 - Ao licitante inabilitado será devolvido, de imediato, o envelope proposta de preços e cronograma 

físico-financeiro, inviolado, desde que não tenha apresentado recurso ou então após sua denegação. 

8.3 - Na mesma sessão inicial poderão, a critério exclusivo da CPL, ser abertos os envelopes contendo as 

propostas de todos os licitantes julgados habilitados, desde que haja desistência expressa de todos os 

participantes quanto à interposição de recursos. 
8.4 - Havendo manifestação por parte de qualquer licitante no sentido de apresentar recurso, a sessão 

será suspensa, sendo consignado em Ata a referida manifestação. Nesta hipótese, a Comissão Permanente de 

Licitações designará nova data de abertura das propostas, observando o prazo de julgamento do recurso 

interposto. 

8.5 - Será lavrada ata circunstanciada da abertura da licitação, assinada por todos os licitantes presentes, 

e pelos membros da Comissão Permanente de Licitações. 

8.6 - As Propostas e a documentação serão rubricadas por todos os representantes dos licitantes 

presentes e pelos membros da Comissão Permanente de Licitações. 

8.7 - A inabilitação do licitante importa em preclusão do seu direito de participar das fases subseqüentes 

desta licitação. 

9 - DO TIPO DA LICITAÇÃO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 
9.1 - O tipo da presente licitação será de menor preço,  sendo o julgamento por MENOR PREÇO 
GLOBAL, levando-se em consideração, para escolha da proposta mais vantajosa, as especificações 

complementares bem como os critérios e os fatores estabelecidos deste Edital. 

9.2 - O julgamento das propostas será objetivo e processado através da verificação da conformidade de cada 

proposta com os requisitos deste Edital, conforme o caso, com os preços correntes no mercado ou fixados por 

órgão oficial competente, promovendo a Comissão de Licitação a desclassificação das propostas desconformes 

ou incompatíveis com o presente instrumento convocatório, dentro dos seguintes critérios: 

a) Será considerada vencedora a proposta que ofereça, de forma exeqüível, o menor Global, 

observado o disposto no Edital. 

b) No caso de empate, o critério de desempate será por sorteio, através de ato público, em local e 

horário previamente comunicado aos interessados. Tal ato será realizado pela Comissão Permanente de 

Licitações, com ou sem a presença dos licitantes convocados. 

c) No julgamento das propostas, a Comissão de Licitações, sob pena de nulidade, observará 

estritamente as prescrições da Lei federal 8.666/93, e principalmente, o disposto no sub-item 9.1, o tipo 

licitação e os critérios de  julgamento estabelecidos neste Edital. 

d) É facultada à Comissão Permanente de Licitações ou à autoridade superior, em qualquer fase da 

licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a 

inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originalmente da proposta. 

e)         A Comissão de Licitação poderá solicitar das licitantes que prestem esclarecimentos quanto aos 

documentos referentes à Proposta de Preços e Cronograma físico-financeiro, através de diligência formal, 

desde que, as informações não alterem os preços apresentados e não correspondam a documentos que, 

originalmente, deveriam figurar na proposta.  
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10 - DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DO LICITANTE VENCEDOR. 
10.1 - Deverão ser observadas todas as condições constantes no Edital e seus anexos, que são partes 

integrantes do mesmo, e ainda: 

 a) – Executar os serviços através de pessoas idôneas e tecnicamente capacitadas; 

 b) – Assumir a responsabilidade perante terceiros, inclusive por atos praticados pelo operador, designado para 

conduzir o equipamento, eximindo o município de quaisquer reclamações e indenizações, sendo de sua 

responsabilidade todos os seguros, inclusive de responsabilidade civil e o ressarcimento de todo e qualquer 

dano a terceiros; 

c – Responder por quaisquer danos que venham a ser causados ao contratante ou a terceiros, por seus 

empregados ou prepostos no exercício de suas tarefas; 

d) – A responsabilidade da empresa contratada é integral para com a execução do objeto , nos termos do 

código civil brasileiro, sendo que a presença da fiscalização da Prefeitura Municipal de Brumadinho não 

diminui ou exclui esta responsabilidade; 

e) – Dar ciência à Prefeitura, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que observar a execução 

dos serviços, mesmo que estes não sejam de sua competência; 

f) – Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela Prefeitura, cujas reclamações se obriga a atender 

prontamente; 

g) – Utilizar os equipamentos adequados conforme legislações pertinentes, principalmente de segurança no 

trabalho, e necessários à boa execução dos serviços sobre sua responsabilidade; 

h) – Respeitar e fazer cumprir as normas de segurança e medicina do trabalho, prevista na legislação 

pertinente, bem como adotar todas as providências e obrigações, quando os seus empregados forem vítimas de 

acidentes do trabalho no desempenho dos serviços ou em conexão com eles; 

i) – Manter todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no ato convocatório, durante toda a 

execução do contrato; 

j) – O Contratado é responsável pelos encargos trabalhistas, sociais, acidentários da infortunística do trabalho, 

fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato; 

k) – Apresentar os equipamentos limpos e em condição de operação, atendendo o código de trânsito brasileiro 

com o mínimo de ruído interno, forte controle de emissão de poluentes, atendendo a legislação específica. 

l) - Deverão ser observadas na execução da obra todas as disposições contidas nas especificações de materiais 

e serviços, no projeto básico, planilhas, memoriais descritivos, caderno de encargos, anexos e minuta do 

contrato, que são partes integrantes deste Edital; 

m)- A CONTRATADA é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e contratuais, 

resultantes da execução deste Contrato. 

n) - A inadimplência da CONTRATADA com referência aos encargos estabelecidos nesta cláusula, não transfere 

ao CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento. 

o) - Toda a mão-de-obra a ser empregada deverá possuir os registros de acordo com a legislação vigente; 

p) - Responsabilidade técnica e garantia de execução dos serviços dentro das normas estabelecidas pela 

legislação específica e pela Prefeitura Municipal de Brumadinho, através da Secretaria Municipal de Obras e 

Serviços Públicos, observando rigorosamente o que consta neste termo. 

q) – Providenciar a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) junto ao CREA/MG, bem como a matricula da 

obra junto ao INSS, e fornecer tanto a CEI quanto a ART, quando da assinatura do contrato, constando na 

identificação do contribuinte, sua própria razão social, e responsabilizar-se pelos recolhimentos devidos; 
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r) – A mobilização de ferramentas, equipamentos e acessórios necessários à execução dos serviços; 

s) – Todos os materiais empregados na execução dos serviços deverão obedecer as normas técnicas aplicáveis 

vigentes, no que tange aos requisitos resistência, qualidade e aplicabilidade; 

t) – Apresentar depósito de caução de contrato, recolhida na tesouraria do Município, correspondente a 
5% (cinco por cento) do valor do custo estimado para execução do Objeto, em uma das modalidades 
previstas no parágrafo primeiro do art. 56, da lei 8.666/93; 
u) OS BOLETINS DE MEDIÇÃO deverão ser entregues encadernados contendo Planilha de medição 
(conforme modelo da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos), relatório fotográfico (conforme 
modelo da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos), Certidão Negativa de Débitos junto ao 
INSS, Certidão Negativa de Débito junto ao FGTS, e a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas 
atualizadas; 
v) Os boletins deverão ser entregues no Setor de Engenharia da Secretaria Municipal de Obras e 
Serviços Públicos até o 5º (quinto) dia do mês posterior ao período medido tendo o Setor de Engenharia 
05 (cinco) dias para assinar tal documentação e autorizar a emissão da Nota Fiscal, como documento 
hábil de cobrança, que será entre no Setor de Engenharia para conferência final e aceitação, e fará o 
encaminhamento ao órgão responsável pelo pagamento, observados os prazos contratuais ou 
recomendar correções. Em caso de correções o Setor de Engenharia terá novamente 05 (cinco) dias 
para analisar novamente a documentação. 
x) O DIÁRIO DE OBRAS é e preenchimento obrigatório e deverá ser entregue diariamente, no dia 
posterior ao relatado, à fiscalização. A não entrega dos citados diários de obras em concordância ao 
citado acima impedirá à análise do boletim de medição. O diário de obras deverá ser confeccionado de 
acordo com o modelo fornecido pelo Setor de Engenharia da Secretaria Municipal de Obras e Serviços 
Públicos. 
11- DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE 
11.1 - As obrigações da Prefeitura deverão ser seguidas rigorosamente do que consta no edital e em seus 

anexos, e ainda: 

a) Emitir Ordem de Serviço para início dos trabalhos; 

b) Pagar no vencimento as faturas apresentadas pela Contratada; 

c) Acompanhar e fiscalizar o contrato através de responsável pela  Secretaria Municipal de Obras e Serviços 

Públicos; 

d) Notificar a contratada, fixando-lhe prazo para corrigir eventuais irregularidades encontradas na execução do 

presente contrato; 

e) Atestar os documentos fiscais por 02(dois) servidores exigindo a apresentação das Certidões Negativas de 

FGTS e INSS para cada Nota Fiscal; 

f) Designar um Servidor qualificado para acompanhar a execução do contrato, inclusive dos possíveis 
aditamentos, que deverão ser comunicados à Secretaria de Administração para elaboração, QUE TERÁ 
COMO RESPONSAVEL O SR. UBIRACI DE ALCANTARA MARQUES SOLHA – ENGENHEIRO CIVIL; 
 
12 - PRAZO DE EXECUÇÃO   
12.1 - O prazo estimativo para execução dos serviços será de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da data de 

recebimento da primeira “ordem de serviço” que autorizar o início dos trabalhos, admitida sua prorrogação nos 

termos da Lei e suas alterações posteriores, através de termo aditivo. 
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12.2 - Nenhum serviço será realizado sem cobertura de “ordem de serviço” previamente emitida. A contratada 

deverá atender, no prazo máximo de três dias, a ordem recebida para mobilização de pessoal e de 

equipamentos 

13 - DOS PREÇOS 
13.1 - Segundo cotação de preços unitários aplicados às quantidades da “planilha de orçamento” elaborada 

pelo Município, o valor estimativo dos serviços licitados é de R$ 212.705,40 (DUZENTOS E DOZE MIL, 
SETECENTOS E CINCO REAIS E QUARENTA CENTAVOS), TENDO COMO REFERENCIA TABELA DO 
SETOP. 

13.2 Os preços dos serviços/produtos, objeto da presente licitação terá por base a proposta apresentada 

pela CONTRATADA na sessão da licitação. 

13.3 O preço do presente contrato poderá ser ALTERADO, conforme o caso, nas hipóteses expressamente, 

previstas no art. 65, inciso II, alínea d da Lei 8.666/93, desde que comprovado o desequilíbrio econômico-

financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém de 

conseqüências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em caso de 

força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando alea econômica extraordinária e extra-contratual. 

13.4 - O contratado fica obrigado a aceitas, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 
supressões que se fizerem nas obras, serviços ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor 
inicial atualizado do contrato, e, no caso particular de reforma de edifício ou de equipamento, até o 
limite de 50% (Cinquenta por cento) para os seus acréscimos; 
 
14 - MEDIÇÃO E PAGAMENTO 
14.1 - As medições discriminando e pormenorizando os serviços executados, serão efetuadas no último dia útil 

do mês da prestação dos serviços e os pagamentos serão efetuados em até 10 (DEZ) dias do mês subseqüente, 

devendo as faturas serem emitidas em Reais. 

14.2- Acompanhando a primeira fatura deverá ser apresentada a Anotação de Responsabilidade Técnica  (ART)  

no  CREA,  

14.3 Em todas as faturas deverão ser anexadas as guias de recolhimento dos encargos sociais (INSS e FGTS) 

dos empregados lotados no contrato, referentes ao mês da prestação dos serviços.  

14.4 - O efetivo pagamento das medições estará condicionado à apresentação dos documentos acima e ao 

cumprimento das exigências determinadas. 

14.5- As faturas somente serão liberadas à contratada contra apresentação do CND do INSS e o CRF do 
FGTS e CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS; 
15- DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
15.1 - A dotação orçamentária específica para acobertar a despesa está prevista no presente exercício, nas 

verbas a seguir especificadas: Dotação: 02.23.01- 15.452.0032.2147-3.3.90.39.00 fonte 100 – CODIGO 
548. 

16- FISCALIZAÇAO E SUPERVISÃO DOS SERVIÇOS: 
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16.1 - A execução dos serviços será supervisionada pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços 
Públicos, devendo o Secretário da Pasta designar servidor com poderes para verificar se os projetos 
estão sendo cumpridos, se os materiais são de 1ª (primeira) qualidade, E CASO SEJA NECESSÁRIO 
(exigindo os testes e ensaios definidos na Normas da ABNT) analisar e decidir sobre oposições da 
CONTRATADA que visem melhorar a execução dos serviços, fazer qualquer advertência quanto a 
qualquer falha da CONTRATADA, recomendar aplicação de multas ou outras penalidades no contrato. 

17 - IMPUGNAÇÃO E RECURSO 
17.1 – As impugnações ou dúvidas, quanto ao edital e seus anexos, deverão ser suscitadas por escrito, e 

dirigidas à autoridade que assinou o edital, em até 02 (dois) dias anteriores à data do julgamento. 

17.2 – Apresentadas impugnações ou dúvidas, as mesmas serão respondidas ao interessado, no prazo em  até 

24 (vinte e quatro) horas úteis, depois de protocoladas. 

17.3 – A licitante, após informada das decisões da Comissão de Licitação, no tocante a habilitação ou 

julgamento de Proposta de Preços e se dela discordar, terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis para interpor 

recurso, contado da intimação do ato ou da lavratura da Ata. 

17.4 – Interposto o recurso, nos termos do sub-item 17.3, dele se dará ciência aos demais licitantes, que 

poderão impugná-los no prazo de 05 (cinco) dias úteis. 

17.5 – O recurso deverá ser dirigido ao Presidente da Comissão de Licitações da Secretaria Municipal de 
Obras e Serviços Públicos e entregue, mediante protocolo, durante o expediente administrativo, no setor, 

sendo vedada a interposição através de qualquer outra forma. 

17.6– O recurso referente à fase de habilitação ou do julgamento da proposta, terá efeito suspensivo. 

17.7 – A autoridade competente poderá motivadamente e por razões de interesse público, atribuir efeito 

suspensivo ao recurso. 

17.8 – O recurso interposto fora do prazo, não será conhecido.  

17.9 – Na contagem dos prazos estabelecidos, excluir-se-á o dia de início e incluir-se-á o dia do vencimento. 

18 -SANÇÕES E RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
18.1 – Pela inexecução total ou parcial do objeto desta licitação, a Prefeitura Municipal de Brumadinho 

poderá, garantida a defesa prévia, aplicar à licitante vencedora as seguintes sanções: 

a) advertência; 

b) multa moratória de 0,1% (um décimo por cento) por dia de atraso na execução do contrato, tomando por 

base o valor do item; 

c) multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor do item. 

d) Suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com a Prefeitura, pelo prazo de 

até 2 (dois) anos; 

e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Prefeitura, enquanto perdurarem os motivos. 

18.2 – O atraso injustificado na prestação dos serviços, por período superior ao assumido, poderá ensejar no 

cancelamento da Ordem de Fornecimento. 

18.3 – As multas aplicadas serão descontadas dos créditos da contratada ou, na impossibilidade, recolhida no 

prazo de até 15 (quinze) dias, da data da comunicação oficial e, caso não cumprida, serão cobradas 

judicialmente. 
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18.4 – Da aplicação da penalidade prevista nos itens 18.1 e 18.2 caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias 

úteis, contados da notificação, que será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato, a 

qual poderá reconsiderar a sua decisão, ou, fazê-lo subir devidamente informado.  

18.5 – As penalidades aplicadas serão obrigatoriamente registradas no Cadastro de Fornecedores da Secretaria 

Municipal de Administração e Finanças de Brumadinho. 

19 - DISPOSIÇÕES FINAIS 
19.1 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do início, incluir-se-á o do 

vencimento e considerar-se-ão os dias consecutivos. 

19.2 - Todos os licitantes têm direito subjetivo à fiel observância do pertinente procedimento estabelecido na 

Lei Federal 8.666/93, podendo qualquer cidadão acompanhar o seu desenvolvimento, desde que não interfira 

de modo a perturbar ou impedir a realização dos trabalhos. 

19.3 - Todos os anexos prestam esclarecimentos e são parte integrante deste Edital, inclusive o que 
determina o inciso I § 2º do art. 40 da Lei 8.666/93 – Os projetos poderão ser retirados no Setor de 
Engenharia da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos. INFORMAÇÕES: 031 3571 3985 – 
SETOR LICITAÇÕES SECRETARIA DE OBRAS DAS 07:00 AS 16:00HRS. O EDITAL ENCONTRA-SE 
DISPONIVEL NO SITE: brumadinho.registrocom.net 
ANEXO I – MODELO DE PROPOSTA; 

ANEXO II – PLANILHA DE ORÇAMENTOS; 

ANEXO III – PLANILHA DE ORÇAMENTO EM BRANCO PARA PREENCHIMENTO PELA LICITANTE; 

ANEXO IV – CREDENCIAMENTO; 

ANEXO V – MINUTA DE CONTRATO; 

ANEXO VI – DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO INCISO V, ARTIGO 27 DA LEI 8.666/93; 

ANEXO VII – MEMORIAL DESCRITIVO/ PROJETO BÁSCIO; 

ANEXO VIII – TERMO DE COMPROMISSO; 

ANEXO IX – DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO A LEGISLAÇÃO TRABALHISTA; 

ANEXO X – DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO A LEI 15.426/05 E DECRETO 5.286/04 - ACESSIBILIDADE 

PORTADORES DE DEFICIENCIA 

ANEXO XI – DECLARAÇÃO DE NÃO PREJUÍZOS AO MEIO AMBIENTE; 

ANEXO XII – MINUTA TERMO DE RENÚNCIA A INTENÇAO INTERPOSIÇÃO RECURSO (FACULTATIVO); 

ANEXO XIII - DECLARAÇÃO PARA ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ARTIGO N° 36 DA LEI ORGÂNICA DO 

MUNICÍPIO DE BRUMADINHO 

ANEXO XIV – CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO 

ANEXO XV – DECLARAÇÃO DE VISITA TÉCNICA 

Esclarecimentos: Av. Inhotim, 600 – Progresso – Brumadinho/MG – Horário de 07:00 às 12:00 horas e 
das 14:00 às 16:00 horas - Fone 3571. 3985 - SETOR DE LICITAÇÕES – SECRETARIA DE OBRAS – 

Email: licitaobrasbrumadinho@gmail.com  
 

Brumadinho,  18 de julho de 2.014 
 

_____________________________________ 
AUTORIDADE COMPETENTE – ORDENADOR DESPESAS 

 

mailto:licitaobrasbrumadinho@gmail.com
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TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2014 

 
 

ANEXO I 
MODELO PROPOSTA DE PREÇOS 

 

Brumadinho,  ..........  de ........................................ de 2013. 

 

À 

Comissão Permanente de Licitação 

do Município de Brumadinho 

Ref.: Licitação TP 006/2014 
 

Após examinar a estudar cuidadosamente os documentos deste edital, com os quais concordamos e 
tendo tomado pleno conhecimento da natureza dos trabalhos objeto desta Tomada de Preços, no que 
possa afetá-la em custo e prazo, apresentamos a nossa proposta de preços para a execução dos referidos 
serviços, nos seguintes termos: 

O valor total de nossa proposta calculada conforme planilha de quantidades e preços, é de R$ 
.............................................................................(....................................), referentes a 
.................................../.............................................. de 2014. 

Esta proposta é válida por um período de 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir deste data. 

Obrigamo-nos, caso nos seja adjudicado o contrato, assiná-lo dentro do prazo estipulado pela Prefeitura 
Municipal de Brumadinho, bem como a atender a todas as condições prévias a assinatura do mesmo. 

 

Brumadinho, ..............., de ..................................................de 2014. 

 

Atenciosamente. 

 

Empresa  proponente 

Dados Gerais: 

Razão Social: 

Endereço: 

CNPJ: 

Inscrição Estadual: 

Representante Legal: 

CPF: 
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TOMADA DE PREÇOS Nº006/2014 

 
 

A N E X O   I I  
 
 

PLANILHA DE ORÇAMENTO 
 
 

 

  
 

PREFEITURA  DO  MUNICÍPIO  DE  BRUMADINHO 

  

  

  

  

  Secretaria Municipal e Administração  
   

  SOLICITAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS    

   
 DATA:  

        31/03/2014 

UNIDADE 
SOLICITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS   UNIDADE GESTORA: 

PROJETO / 
ATIVIDADE: 

Contenção Encosta Bairro Sol Nascente  
CÓDIGO DOTAÇÃO: 

ELEMENTOS 
DE DESPESA 
/ ITEM: 

PLANILHA QUANTITATIVO - ORÇAMENTÁRIA 
 CÓDIGO: 

FONTE DE RECURSOS: 

CARIMBO/ASS.SEC. PLANEJAMENTO:   
  

  

  

  

1.0 Serviços Preliminares     
 

Material  
       
12.825,24  

 Mão de 
Obra  

        
8.549,71           21.374,95  

1.1 

Barracão de obra para alojamento/escritório, piso em pinho 3A, paredes em 
compensado 10mm, cobertura em telha amianto 6mm, incluso instalações 
elétricas e esquadrias 36,00 m² 

                       
117,25  

                               
4.221,00  

                     
78,16  

                            
2.813,76  

                                  
7.034,76  

1.2 
Sanitário com vaso e chuveiro para pessoal de obra, coletivo de 2 módulos 
,inclusive instalaçâo e aparelhos ,reaproveitado 2 vezes  2,00 un. 

                
1.577,02  

                               
3.154,04  

            
1.051,34  

                            
2.102,68  

                                  
5.256,72  

1.3 

Aluguel container/escrit/wc c/1 vaso/1 lav/1 mic/4 chuv larg=2,20m 
compr=6,20m alt=2,50m chapa aço nerv trapez forroc /isol termo-acust chassis 
reforc piso compens naval incl inst eletr/hidro-sanit excl transp/carga/descarga 3,00 mês 

                     
348,23  

                               
1.044,69  

                 
232,15  

                                 
696,45  

                                     
1.741,14  

1.4 Trransporte de container, exclusive carga e descarga 131 unxkm 
                             

9,45  
                               

1.237,95  
                        

6,30  
                                 

825,30  
                                  
2.063,25  

1.5 Carga e descarga de container 2 un. 30,82 
                                         

61,64  
                    

20,54  
                                      

41,08  
                                         
102,72  

1.6 Placa de obra em chapa de aço galvanizado 6,00 m² 
                      

139,82  
                                    

838,92  
                     

93,21  
                                 

559,26  
                                    
1.398,18  

1.7 Cone de sinalização PVC c/ pintura refletiva H=0,70m 6,00 m² 
                         

33,30  
                                     

199,80  
                    

22,20  
                                  

133,20  
                                        
333,00  

1.8 
Instal/ligação provisória elétrica baixa tensão p/cant obra,m3-chave 100a carga 
3Kwh,20cv excl forn medidor 1,00 un. 

                     
589,64  

                                    
589,64  

                
393,09  

                                 
393,09  

                                        
982,73  

1.9 Instalação provisória de água e esgoto  1,00 un. 
                     

589,64  
                                    

589,64  
                

393,09  
                                 

393,09  
                                        
982,73  

1.10 
Tapume de chapa de madeira compensada ,e=6mm,com pintura a cal e 
reaproveitamento de 2x 44,00 m² 

                          
20,18  

                                    
887,92  

                     
13,45  

                                  
591,80  

                                   
1.479,72  

2.0 Locação da obra       
         
2.053,74    

        
1.369,16             3.422,90  

2.1 
Locação da obra com uso de equipamentos topográficos,inclusive topografo e 
nivelador 279,42 m² 

                             
7,35  

                              
2.053,74  

                        
4,90  

                             
1.369,16  

                                  
3.422,90  

3.0 Movimento de terra       
         
5.194,82    

       
3.484,62             8.679,45  

3.1 
Escavação mecanica,a céu aberto, em material de 1ª categoria ,com escavadeira 
hidráulica, capacidade de 0,78m³ 783,63 m³ 

                               
1,31  

                               
1.026,56  

                        
0,88  

                                 
689,59  

                                     
1.716,15  

3.2 Carga e descarga mecânica de solo utilizando caminhão basculante 5 m³ 373,99 m³ 
                             

0,66  
                                    

246,83  
                        

0,44  
                                  

164,56  
                                          
411,39  

3.3 
Transporte local com caminhão basculante 6m³,rodovia pavimentada (para 
distancias superiores a 4Km)-(empolamento 30%)- Bota fora DMT 10,90 Km 5.299,44 m³xKm 

                             
0,58  

                              
3.073,68  

                        
0,39  

                           
2.066,78  

                                   
5.140,46  

3.4 
Espalhamento de material em bota fora,com utilização de trator de esteiras 
de165 hp 373,99 m³ 

                             
0,58  

                                      
216,91  

                        
0,39  

                                  
145,86  

                                        
362,77  

3.5 Aterro c/ compactação mecânica c/ controle do gc>=0,95% do pn (áreas) 409,64 m³ 
                              

1,54  
                                    

630,85  
                         

1,02  
                                  

417,83  
                                   
1.048,68  

4.0 Contenção       
       
57.185,00    

     
38.125,00           95.310,00  

4.1 Gabião tipo caixa com diafragma galvanizado e geotêxtil 225,00 m³ 
                      

169,80  
                          

38.205,00  
                  

113,20  
                       

25.470,00  
                              
63.675,00  

4.2 
Gabião tipo colchão reno/manta h=0,30 m- malha hexag 6*8 revestimento zn/al 
c/ pvc fio 2,0mm c/ diafragma a cada metro e geotêxtil 250,00 m² 

                         
75,92  

                           
18.980,00  

                    
50,62  

                        
12.655,00  

                               
31.635,00  

5.0 Paisagismo       
         
1.402,69    

           
936,06             2.338,75  

5.1 Plantio de grama batatais em placas  279,42 m² 
                             

5,02  
                               

1.402,69  
                        

3,35  
                                 

936,06  
                                  
2.338,75  

6.0 Administração da obra       
       
21.997,44    

     
14.664,96          36.662,40  

6.1 Administração da obra 3,00 mês 
               

7.332,48  
                           

21.997,44  
          

4.888,32  
                        

14.664,96  
                              
36.662,40  
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  SUB-TOTAL       
    
100.658,93    

      
67.129,51        167.788,45  

  BDI = 26,77%       
      
26.946,40    

     
17.970,57           44.916,97  

  TOTAL       
    
127.605,32    

     
85.100,07        212.705,40  

SOLICITANTE: RECEBIMENTO COMPRAS: AUTORIZAÇÃO SMA:     

____________________________________   ___/___/___ ___/___/___  _____:____h ______________________________  ___/___/___ 

                  

1ª VIA: PROCESSO  -  2ª VIA: UNIDADE SOLICITANTE               

     
RESPONSÁVEIS: 

ENGENHEIRO CIVIL: Ubiraci de Alcântara Marques Sôlha CREA-MG-733.344/D  
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TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2014 
 

A N E X O   I I I  
 

PLANILHA DE ORÇAMENTO  EM  BRANCO  
 

 

  
 

PREFEITURA  DO  MUNICÍPIO  DE  BRUMADINHO 

  

  

  

  

  Secretaria Municipal e Administração  
   

  SOLICITAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS    

   
 DATA:  

        31/03/201
4 

UNIDADE 
SOLICITANTE
: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS   UNIDADE GESTORA: 

PROJETO / 
ATIVIDADE: 

Contenção Encosta Bairro Sol Nascente  
CÓDIGO DOTAÇÃO: 

ELEMENTOS 
DE DESPESA 
/ ITEM: 

PLANILHA QUANTITATIVO - ORÇAMENTÁRIA 
 CÓDIGO

: FONTE DE 
RECURSOS: 

CARIMBO/ASS.SEC. PLANEJAMENTO:   
  

  

  

  

1.0 Serviços Preliminares     

 
Materia

l          
 Mão de 

Obra  
  

1.1 

Barracão de obra para alojamento/escritório, piso em pinho 3A, paredes em 
compensado 10mm, cobertura em telha amianto 6mm, incluso instalações 
elétricas e esquadrias 36,00 m² 

1.2 
Sanitário com vaso e chuveiro para pessoal de obra, coletivo de 2 módulos 
,inclusive instalaçâo e aparelhos ,reaproveitado 2 vezes  2,00 un. 

1.3 

Aluguel container/escrit/wc c/1 vaso/1 lav/1 mic/4 chuv larg=2,20m 
compr=6,20m alt=2,50m chapa aço nerv trapez forroc /isol termo-acust chassis 
reforc piso compens naval incl inst eletr/hidro-sanit excl transp/carga/descarga 3,00 mês 

1.4 Trransporte de container, exclusive carga e descarga 131 
unxk

m 

1.5 Carga e descarga de container 2 un. 
 

1.6 Placa de obra em chapa de aço galvanizado 6,00 m² 

1.7 Cone de sinalização PVC c/ pintura refletiva H=0,70m 6,00 m² 

1.8 
Instal/ligação provisória elétrica baixa tensão p/cant obra,m3-chave 100a carga 
3Kwh,20cv excl forn medidor 1,00 un. 

1.9 Instalação provisória de água e esgoto  1,00 un. 

1.10 
Tapume de chapa de madeira compensada ,e=6mm,com pintura a cal e 
reaproveitamento de 2x 44,00 m² 

2.0 Locação da obra     
     

2.1 
Locação da obra com uso de equipamentos topográficos,inclusive topografo e 
nivelador 279,42 m² 

3.0 Movimento de terra     
    

3.1 
Escavação mecanica,a céu aberto, em material de 1ª categoria ,com escavadeira 
hidráulica, capacidade de 0,78m³ 783,63 m³ 

3.2 Carga e descarga mecânica de solo utilizando caminhão basculante 5 m³ 373,99 m³ 

3.3 
Transporte local com caminhão basculante 6m³,rodovia pavimentada (para 
distancias superiores a 4Km)-(empolamento 30%)- Bota fora DMT 10,90 Km 

5.299,4
4 

m³xK
m 

3.4 
Espalhamento de material em bota fora,com utilização de trator de esteiras de165 
hp 373,99 m³ 

3.5 Aterro c/ compactação mecânica c/ controle do gc>=0,95% do pn (áreas) 409,64 m³ 

4.0 Contenção     
     

4.1 Gabião tipo caixa com diafragma galvanizado e geotêxtil 225,00 m³ 

4.2 
Gabião tipo colchão reno/manta h=0,30 m- malha hexag 6*8 revestimento zn/al 
c/ pvc fio 2,0mm c/ diafragma a cada metro e geotêxtil 250,00 m² 

5.0 Paisagismo     
    

5.1 Plantio de grama batatais em placas  279,42 m² 

6.0 Administração da obra     
    

6.1 Administração da obra 3,00 mês 

  SUB-TOTAL     
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  BDI = 26,77%     
    

  TOTAL     
    

SOLICITANTE: RECEBIMENTO COMPRAS: AUTORIZAÇÃO 
SMA:     

____________________________________   ___/___/___ ___/___/___  _____:____h ______________________________  ___/___/___ 

                  

1ª VIA: PROCESSO  -  2ª VIA: UNIDADE SOLICITANTE               

         
 

RESPONSÁVEIS: 
       

 

ENGENHEIRO CIVIL: Ubiraci de Alcântara Marques Sôlha CREA-
MG-733.344/D  
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TOMADA DE PREÇOS Nº006/2014 
 

ANEXO IV 
 DO CREDENCIAMENTO 

 

 

REF:  Licitação Modalidade _________________________________n.º ___________ 

 

 

À 

Prefeitura Municipal de Brumadinho – MG 

 

Prezados Senhores,  

 

 

 Pela presente, credenciamos o Sr. ______________________, estado civil, ________________naturalidade, 

_______________________, nacionalidade, ____________________, CPF: ________________________, Cédula de 

Identidade: __________________________, residência, __________________________, telefone, 

_________________________, profissão, ________________________, para representar nossa empresa em todos os 

atos e reuniões relativos à Licitação, em referência, ficando autorizado a assinar atas, rubricar documentações 

e propostas de licitantes, fazer manifestação oral ou escrita nas sessões de abertura dos envelopes contendo a 

documentação e proposta de preços. 

 

 

Brumadinho, __________, de ________________________de 2.014 

 

 

Assinatura e carimbo do licitante. 
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TOMADA DE PREÇOS Nº006/2014 
ANEXO V” 

MINUTA CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  N.º 0/2.014–  TOMADA DE PREÇOS  n.º004/2014 
 
Pelo presente instrumento contratual que entre si celebram de um lado o Município de Brumadinho, inscrito 

no CGC/MF sob o n.º 18.363.929/0001-40, com sede a Rua Dr. Victor de Freitas, 28- centro - Brumadinho - 

MG, neste ato representada pelo Prefeito Municipal, Sr. Antônio Brandão, e o Sr. Denilson Vicente 
Fontoura Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, doravante denominado CONTRATANTE, e a 

Empresa............................, com sede à, inscrita no CNPJ sob o n.º........................, neste ato representada 

pelo Sr............................., residente e domiciliado à Rua portador do CPF: n.º..................., , Cédula de 

Identidade............................. doravante denominado CONTRATADO, celebram o presente Contrato de 

Prestação de Serviços, vinculado ao edital e anexos, regido pelas disposições constantes na Lei Federal 

8.666/93, mediante as cláusulas e condições seguintes: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA  -  DO OBJETO 

1.1 - Constitui objeto do presente Contrato, cujas especificações detalhadas constam no edital e seus 

anexos, a “Contratação dos Serviços de Engenharia para a “CONSTRUÇÃO DE CONTENÇÃO DE ENCOSTA 
NO BAIRRO SOL NASCENTE – BRUMADINHO/MG”, atendidas as especificações, planilhas/propostas 

estimativas, Memorial Descritivo/Projeto Básico e demais documentos anexos, sendo mão-de-obra com 

fornecimento e aplicação de material.  

1.2 - Todos equipamentos para perfeita execução dos serviços, serão fornecidas pelo Contratado. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO 

2.1 - O presente Contrato terá vigência de 180 (CENTO E OITENTA) dias, a partir da primeira Ordem de 
Serviços, que autorizar o inicio dos trabalhos,  admitida sua prorrogação nos termos da Lei Federal 

8.666/93 e suas alterações posteriores, mediante termo aditivo. 

2.2 - Ocorrendo prorrogação, serão mantidas as condições do Contrato inicial, observada a legislação em vigor. 

2.3 – conforme determinações constantes no Art. 40, inciso II da Lei Federal 8.666/93 a empresa 
vencedora terá o prazo de 05 (cinco)  para assinatura do contrato após a homologação pela autoridade 
competente. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA EXECUÇÃO 

3.1 - O Contrato deverá ser executado fielmente pelas partes de acordo com as condições constantes na 

planilha, proposta, fiscalização da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, e principalmente 

observando a Lei Federal n.º8.666/93, com as suas alterações, respondendo a parte inadimplente pelas 

conseqüências de sua inexecução total ou parcial. 

3.2 - O CONTRATANTE rejeitará no todo ou em parte, os serviços de acordo com o estipulado no presente 

Contrato. 

3.3 - O objeto será executado sob regime de empreitada a preços unitários, por medição, com fornecimento 

de mão-de-obra especializada e materiais e equipamentos. 

 

CLÁUSULA QUARTA -  VALOR DO CONTRATO E REAJUSTE 
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4.1 – Pelo cumprimento do objeto do presente contrato, o Contratante pagará à Contratada, conforme 

medições mensais o valor total de R$ .................................(........................), pelo prazo de .............(.............), 

incluindo todas as despesas, considerando também a disponibilidade orçamentária em obediência à legislação 

específica.  

4.2 Os preços, objeto da presente prestação de serviços têm por base a última proposta apresentada 
pela CONTRATADA em conformidade com a planilha de orçamento elaborada pela Secretaria Municipal 
de Obras que tem como referência os valores oficiais do SETOP; 

4.3 O preço do presente contrato poderá ser ALTERADO, conforme o caso, nas hipóteses expressamente, 

previstas no art. 65 da Lei 8.666/93, inciso II, alínea “d”, desde que comprovado o desequilíbrio 

econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém 

de conseqüências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em caso de 

força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando alea econômica extraordinária e extra-contratual. 

CLÁUSULA QUINTA – FATURA/PAGAMENTO 

5.1 - A condição de pagamento, a ser feita por meio de medições mensais (mês comercial), com prazo de 
até 10 (dez) dias para quitação, após a conferência pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços 
Públicos dos serviços prestados “atesto” do documento fiscal devidamente assinado por dois 
servidores, sendo que um dos servidores obrigatoriamente deverá ser engenheiro da Secretaria 
Municipal de Obras do Município, observadas as exigências de retenção para o INSS, conforme previsto 
na Instrução Normativa nº 100/93, ALÉM DA OBRIGATORIEDADE DE APRESENTAÇÃO DAS 
CERTIDÕES NEGATIVAS DE FGTS E INSS EM CADA MEDIÇÃO. 
5.2 - Poderá ser atrasado o pagamento de qualquer fatura que contrarie as especificações contidas na 

proposta apresentada e no edital, sem qualquer ônus para o Contratante. 

5.3 – Deverá ser apresentado junto com a Nota Fiscal a Certidão Negativa de Débito junto ao INSS/FGTS, 

Cópia da GPS referente ao mês de execução da obra devidamente quitada, Cópia da guia de recolhimento do 

FGTS e informações da previdência social GFIP, Cópia da Guia do ISSQN com número do contrato e número 

da Nota Fiscal. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DAS RESPONSABILIDADES 

6.1 - A CONTRATADA é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e contratuais, 

resultantes da execução deste Contrato. 

6.2 - A inadimplência da CONTRATADA com referência aos encargos estabelecidos nesta cláusula, não 

transfere ao CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento. 

6.3 - Toda a mão-de-obra a ser empregada deverá possuir os registros de acordo com a legislação vigente; 

6.4 – Providenciar a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) junto ao CREA/MG, bem como a matricula 

da obra junto ao INSS, e fornecer tanto a CEI quanto a ART, constando a identificação do contribuinte, sua 

própria razão social, e responsabilizar-se pelos recolhimentos mensais devidos, citando na GPS, como 

identificador o CEI da obra; 

6.5 - Responsabilidade técnica e garantia de execução dos serviços dentro das normas estabelecidas pela 

Prefeitura Municipal de Brumadinho, através da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, 

observando rigorosamente o que consta em sua Planilha, no que diz respeito as especificações dos serviços. 

6.6 - Deverá ser observado também o que consta na Cláusula Oitava deste contrato no Parágrafo 8.5. 



 

 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE  BRUMADINHO 

ESTADO DE MINAS GERAIS 
 

 

 22

6.7 – A mobilização de ferramentas, equipamentos e acessórios necessários à execução dos serviços; 

6.8 – Manter limpo o canteiro de obras; 

6.9 – Limpeza final da obra; 

6.10 – Todos os materiais empregados na execução dos serviços deverão obedecer as normas técnicas 

aplicáveis vigentes, no que tange aos requisitos resistência, qualidade e aplicabilidade. 

6.11 - OS BOLETINS DE MEDIÇÃO deverão ser entregues encadernados contendo Planilha de medição 
(conforme modelo da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos), relatório fotográfico (conforme 
modelo da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos), Certidão Negativa de Débitos junto ao 
INSS, Certidão Negativa de Débito junto ao FGTS, e a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas 
atualizadas; 
6.12 - Os boletins deverão ser entregues no Setor de Engenharia da Secretaria Municipal de Obras e 
Serviços Públicos até o 5º (quinto) dia do mês posterior ao período medido tendo o Setor de Engenharia 
05 (cinco) dias para assinar tal documentação e autorizar a emissão da Nota Fiscal, como documento 
hábil de cobrança, que será entre no Setor de Engenharia para conferência final e aceitação, e fará o 
encaminhamento ao órgão responsável pelo pagamento, observados os prazos contratuais ou 
recomendar correções. Em caso de correções o Setor de Engenharia terá novamente 05 (cinco) dias 
para analisar novamente a documentação. 
6.13 - O DIÁRIO DE OBRAS é e preenchimento obrigatório e deverá ser entregue diariamente, no dia 
posterior ao relatado, à fiscalização. A não entrega dos citados diários de obras em concordância ao 
citado acima impedirá à análise do boletim de medição. O diário de obras deverá ser confeccionado de 
acordo com o modelo fornecido pelo Setor de Engenharia da Secretaria Municipal de Obras e Serviços 
Públicos. 
6.14 - Manter todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no ato convocatório, durante toda a 

execução do contrato; 
6.14 - A CONTRATANTE, poderá a qualquer tempo, durante a vigência deste contrato, exigir a comprovação 

de quitação dos encargos descritos no Caput desta cláusula, como condição de pagamento dos créditos da 

Contratada; 

6.15 - Elaborar e fiscalizar os serviços através da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, tendo 

como base este termo e demais condições contidas no edital. 

6.16 - Apoio técnico na execução dos serviços. 

6.17 - Liberar os pagamentos dentro dos prazos propostos. 

6.18- É inteiramente responsável pela fiscalização para o  bom andamento dos Serviços, a Secretaria 

Municipal de Obras e Serviços Públicos, sendo designado para o gerenciamento do contrato  o Sr. Ubiraci 
de Alcântara Marques Sôlha. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS PENALIDADES 

7.1 - Pelo descumprimento das obrigações assumidas, a parte infratora ficará sujeita ao pagamento de uma 

multa correspondente a 10% (dez por cento) do valor do CONTRATO, sem prejuízo da aplicação das demais 

penalidades previstas no “artigo 89 e seguintes” da “Lei Federal nº 8.666, e de suas alterações posteriores. 

7.1 - Pela inexecução total ou parcial deste contrato, poderá a CONTRATANTE, facultada ampla e prévia defesa 

à CONTRATADA, aplicar as penalidades previstas na Lei em vigor. 

7.2 – O inadimplemento total ou parcial deste contrato, ressalvados os casos de força maior ou fato 

superveniente de o torne formal ou materialmente inexeqüível, devidamente comprovados, caracterizará a 
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inadimplência da Contratada, nos termos do art. 78 da Lei Federal 8.666/93, sujeitando-a as sanções 

previstas no art. 87 da referida Lei, garantindo o direito a ampla defesa, e em especial: 

a) Advertência escrita; 

b) Suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a Administração Pública Municipal, conforme 

disposto no inciso III, art. 87 da Lei Federal 8.666/93; 

c) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública Municipal, enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a reabilitação, perante a própria 

autoridade que aplicou a penalidade. 

 

CLÁUSULA OITAVA  - DA FISCALIZAÇÃO 

8.1 – A fiscalização e acompanhamento da execução deste contrato ficarão a cargo da Secretaria 
Municipal de Obras e Serviços Públicos através do Responsável credenciado SR. UBIRACI DE 
ALCANTARA MARQUES SOLHA – ENGENHEIRO CIVIL, que verificará a sua perfeita execução até o 
integral cumprimento definitivo do objeto. 
 

CLÁUSULA NONA  - DA RESCISÃO   

9.1 - O presente Contrato poderá ser rescindido, independentemente de qualquer aviso ou notificação Judicial 

ou Extra-Judicial, sem que a CONTRATADA tenha, por isso, direito a qualquer indenização, nas seguintes 

hipóteses, por ele cometidas: 

9.2 - Infringir qualquer das cláusulas ou condições do contrato. 

9.3 - Transferir ou ceder o contrato a terceiros, no todo ou em parte: 

9.4 - Recusar-se a receber qualquer ordem ou instrução para melhor execução do Serviço, insistindo em fazê-

lo com imperícia ou desleixo: 

9.5 - Deixar de executar os serviços abandonando-os mesmo por motivo de força maior, desde que não 

comunique, prévia e imediatamente, ao Contratado. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DISPOSIÇÕES GERAIS.    

10.1 - O contratado fica obrigado a aceitas, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões 

que se fizerem nas obras, serviços ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do 

contrato, e, no caso particular de reforma de edifício ou de equipamento, até o limite de 50% (Cinquenta por 

cento) para os seus acréscimos; 

10.2 – Os preços da proposta não são padronizados. Foram elaborados de acordo com as condições de 

execução dos serviços e volumes apresentados. Caso haja qualquer outro serviço na mesma área e/ou local, os 

preços deverão ser previamente negociados, sendo necessário acréscimo,  este deverá esta vinculado à planilha 

orçamentária inicial constante no processo administrativo, compatíveis com o valor de mercado ou planilhas 

de índices oficiais (referencia SETOP). 

10.3 – Os preços e demais condições foram elaborados de acordo com a legislação vigente  na data de sua 

emissão. Qualquer alteração nos mesmos implicará em correspondente variação nos preços propostos, até a 

data do efetivo pagamento; 

10.4 - Caso ocorra alguma eventualidade de paralisação dos serviços por conta do Contratante, fica a 

Contratada isenta das responsabilidades. 
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10.5 - Os casos omissos relativos à aplicabilidade do presente termo serão sanados obedecida (s) a legislação 

vigente (em especial o Art. 55, inciso XII da Lei Federal 8.666/93). 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA DA PUBLICAÇÃO 

11.1 - O CONTRATANTE providenciará a publicação do extrato do contrato e dos termos aditivos, quando for o 

caso, e outras determinadas em Lei, na forma prevista no Par. Único do Art. 61 da Lei n.º8.666/93 e suas 

posteriores alterações. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA -  DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

12.1 - As despesas decorrentes da execução deste contrato correrá por conta da seguinte dotação 

Orçamentária: n.º ................................................,. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO   

13.1 - Fica eleito o Foro da Comarca de Brumadinho, renunciando-se a qualquer outro, por mais privilegiado 

que seja, para dirimir quaisquer dúvidas ou pendências oriundas do presente instrumento. 

E por estarem justas e contratadas, assinam as partes o presente contrato em 04(Quatro) vias de igual teor e 

forma, na presença das testemunhas abaixo. 

Brumadinho,                    de 2.014 

 

Município de Brumadinho 

______________________________________________ 

Contratante 

_____________________________________________________ 

Contratada 

Testemunhas: 
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TOMADA DE PREÇOS Nº  006/2014 
 

ANEXO V I 
 

DECLARAÇÃO ATENDIMENTO AO INCISO V, ARTIGO 27 DA LEI 8.666/93 
 

 

Ref.: (identificação da licitação) 

 

 

....................................., inscrito no CNPJ nº ............................, por intermédio de seu 

representante legal o(a) Sr(a) ................................, portador(a) da Carteira de Identidade nº 

.............................e do CPF nº ................................, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 

da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1.993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1.999, que não 

emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis 

anos. 

 

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ). 

 

_____________________________________ 

(data) 

 

 

 

Assinatura e carimbo do licitante. 
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ANEXO VII 
 

MEMORIAL DESCRITIVO (ANEXO AO EDITAL) 
 

OBS: PROJETO QUE PODERÁ SER RETIRADO JUNTAMENTE COM O EDITAL NA AV. INHOTIM – 600 – 
PROGRESSO – BRUMADINHO/MG – SETOR LICITAÇÕES SECRETARIA DE OBRAS 

 
 

 
PROJETO EXECUTIVO 

SOLUÇÕES INTEGRADAS DE TRÂNSITO 
 
 
 
 

CONTENÇÃO BAIRRO SOL NASCENTE 
 
 
 

VOLUME I 
MEMORIAL DESCRITIVO, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE OBRAS E SERVIÇOS, PLANILHA 

ORÇAMENTÁRIA, MEMÓRIA DE CÁLCULO E CRONOGRAMA 
 
 
 

ELABORAÇÃO:  

 
 
 
 
 
 

 
Fevereiro/2014 

Índice 
 
1 APRESENTAÇÃO .......................................................................................................... 28 

1.1 Introdução ....................................................................................................................... 28 

2 DADOS GERAIS DO MUNICÍPIO ..................................................................................... 29 

3 PROJETO PROPOSTO ................................................................................................... 30 

3.1 Rua Alberto Machado Ribeiro – Contenção bairro Sol Nascente – Contenção de encosta com muro de 

gabião tipo caixa .......................................................................................................................... 30 

3.1.1 Projeto Proposto ........................................................................................................ 30 
3.1.2 Relatório Fotográfico ................................................................................................. 30 

4 CONSIDERAÇÕES GERAIS ............................................................................................ 31 

4.1 ESTUDOS TOPOGRÁFICOS .............................................................................................. 31 

4.2 PROJETO DE TERRAPLENAGEM ..................................................................................... 31 

4.3 PROJETO GEOMÉTRICO ................................................................................................. 32 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE OBRAS E SERVIÇOS ........................................................... 33 

1. SERVIÇOES PRELIMINARES ......................................................................................... 34 



 

 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE  BRUMADINHO 

ESTADO DE MINAS GERAIS 
 

 

 27

CANTEIRO DE OBRAS E SERVIÇOS............................................................................................ 34 

EDIFICAÇOES PROVISÓRIAS DE APOIO ..................................................................................... 35 

INSTALAÇÃO DA OBRA ............................................................................................................... 35 

SINALIZAÇÃO E PROTEÇÃO ........................................................................................................ 37 

2 DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES ......................................................................................... 46 

DEMOLIÇÃO, REMOÇÃO E LIMPEZA .......................................................................................... 46 

DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO ..................................................................................................... 47 

3 TERRAPLENAGEM ........................................................................................................ 49 

DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA........................................................................ 49 

ESCAVAÇÃO COM TRATOR DE ESTEIRA, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 50 METROS – EMPRESTIMO E 

BOTA FORA ................................................................................................................................ 50 

ESCAVAÇÃO E CARGA MECÂNICA EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA........................................ 52 

ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA – BOTA FORA OU EMPRÉSTIMO ...................................... 54 

TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER CATEGORIA INCLUSIVE DESCARGA.................... 57 

COMPACTAÇÃO DE ATERROS .................................................................................................... 59 

4 OBRAS DE ARTE ESPECIAIS ......................................................................................... 63 

GABIÕES .................................................................................................................................... 63 

PROTEÇÃO VEGETAL ................................................................................................................. 64 

5 BIBLIOGRAFIA ............................................................................................................. 66 

 



 

 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE  BRUMADINHO 

ESTADO DE MINAS GERAIS 
 

 

 28

APRESENTAÇÃO 
 

Introdução 
 
A CONE PP CONSULTORIA LTDA, empresa com sede Rua Américo Luz, 521, 9º andar, bairro Gutierrez – Belo 
Horizonte/MG, inscrita no CNPJ sob o nº 10.525.827.0001-72, vem por meio deste documento apresentar o 
Projeto Executivo de Soluções Integradas de Trânsito, para o município de Brumadinho/MG, de acordo com as 
normas vigentes da ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas. 
 
A seguir a relação do projeto a ser desenvolvido: 
 

- Rua Alberto Machado Ribeiro – Contenção bairro Sol Nascente: contenção de encosta com muro de 

gabião tipo caixa. 
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DADOS GERAIS DO MUNICÍPIO 
 

Brumadinho localiza-se na Região Metropolitana de Belo Horizonte. De acordo com o censo realizado 

pelo IBGE em 2012, sua população é de 35.085 habitantes, possui uma área aproximada de 640 km². 

A sede do município dista por rodovia 51 km da capital Belo Horizonte, 

Embora o município de Brumadinho seja atravessado pelas rodovias BR-381 (São Paulo-Belo Horizonte) e BR-

040 (Rio de Janeiro-Belo Horizonte), e seja possível chegar à sede municipal a partir de ambas as rodovias, o 

acesso mais curto da capital à cidade de Brumadinho é pela rodovia MG-040, a chamada Via do Minério, uma 

estrada mais direta que sai da região do Barreiro, na parte sudoeste da capital, e atravessa os municípios 

de Ibirité e Mário Campos antes de chegar a Brumadinho.  

 

 
Mapa de localização do município de Brumadinho-MG 
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PROJETO PROPOSTO 
 

Rua Alberto Machado Ribeiro – Contenção bairro Sol Nascente – Contenção de encosta com muro de gabião 
tipo caixa 

 

Projeto Proposto 
 
O projeto proposto para a área localizada aos fundos casa na rua Alberto Machado Ribeiro, prevê a construção 
de gabião tipo caixa com extensão total de 50 m e altura de 3 m (com base em gabião tipo colchão reno h=0,30 
m), para contenção, no pé do talude gramado nas proximidades do córrego existente do bairro Sol Nascente. 
 

Relatório Fotográfico 
 

 
Foto 09 – Área a ser construído muro de contenção em gabião tipo caixa, ao fundos da casa, nas 

proximidades do córrego, Bairro Sol Nascente. 
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CONSIDERAÇÕES GERAIS 

ESTUDOS TOPOGRÁFICOS 
 
INTRODUÇÃO 
Os estudos topográficos, base para a elaboração dos projetos executivos aqui apresentados, foram realizados 

na primeira fase do desenvolvimento dos trabalhos. Pela ausência de informações cadastrais georeferenciadas 

o levantamento foi feito determinando a área de influência direta da obra. 

Os levantamentos topográficos foram feitos utilizando-se estação total, sendo cadastrados todos os detalhes do 
terreno natural, tais como cristas de barrancos, pés de taludes, fundo de grota, ravinas, cristas e pés de 
aterro, e obras tais como cerca de divisa, canaletas, muros, construções, PVs, meio fio e pavimentação. 
Os desenhos dos levantamentos topográficos foram elaborados através do Software Estação Total com o 
auxilio do Autocad são apresentados na escala 1:500  em formato A1, ilustrando a concepção do projeto em 
questão. 
 
Os levantamentos cobriu a seguinte obra: 
1- Rua Alberto Machado Ribeiro – Contenção bairro Sol Nascente: contenção de encosta com muro de gabião 

tipo caixa. 

 

PROJETO DE TERRAPLENAGEM 
 
INTRODUÇÃO 
O Projeto de Terraplenagem foi elaborado de forma a definir as escavações e aterros necessários à implantação 
do método de retaludamento e a construção das intervenções necessárias, de acordo com os elementos 
fornecidos pelos estudos topográficos e definições do projeto geométrico, além das recomendações dos estudos 
geotécnicos. 
METODOLOGIA 
Projeto de Terraplenagem compreendeu em linhas gerais: 

 Cálculo dos Volumes de cortes e aterros; 

 Análise, visando a classificação dos materiais a serem escavados e sua quantificação; 

 Cálculo das DMT’s, objetivando minimizar as distâncias de transporte; 

 Distribuição racional dos volumes a serem escavados em cortes e empréstimos, indicando a origem e a 

destinação nas camadas de aterros ou em eventuais bota-foras; 

 Definição do grau de compactação a ser exigido nos aterros; 

 Cálculo da área de desmatamento, destocamento e limpeza. 

 
DEFINIÇÕES BÁSICAS 
Os elementos básicos empregados no projeto foram: 

 Geometria do traçado definido no projeto geométrico; 

 Largura da plataforma. 

 A geometria dos taludes foi definida pelos estudos geotécnicos, função dos materiais ocorrentes. 

Foram adotados: 

 Taludes de corte: 

 Inclinação: 1,0: 1,0 (V/H) 

 Taludes de aterro: 

 Inclinação: 1,0: 1,5 (V/H) 

 
DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS 
Na distribuição dos materiais temos o resultado do balanço da distribuição do destino dos materiais 
escavados, conforme sua classificação, definindo o plano de execução da terraplenagem. Para compensar as 
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perdas no transporte, diferenças entre a densidade “in situ” e a densidade do maciço compactado e os excessos 
de largura, os volumes dos aterros foram calculados com acréscimo de 30%. 
As distâncias de transporte foram calculadas com base na posição dos centros de gravidade dos maciços, 
tomando-se a distância real definida pelas condições geométricas do perfil. 
Foram também observadas, na distribuição, as características geotécnicas dos solos a serem empregados nos 
aterros, tendo em vista o valor do ISC de projeto adotado no dimensionamento do pavimento e a expansão dos 
materiais. 
Para isto, foi usada a seguinte nomenclatura: 

 Cortes: são segmentos de via cuja implantação requer escavação do material constituinte do terreno 

natural, ao longo do eixo e/ou no interior dos limites das seções do projeto (off-sets) que definem o 

corpo estradal. Eles foram todos em material de 1ª categoria. 

 Aterros: Quando as características geotécnicas dos materiais apresentarem ISC  4% e expansão  4%, 

poderão ser utilizados, no corpo de aterro. O grau de compactação será 95% do Proctor normal; 

 Acabamento de terraplenagem: Os últimos 0,60m dos aterros, serão compactados com grau de 

compactação de 100% do Proctor normal, em camadas de 0,20m, utilizando material com ISC projeto 

e/ou expansão < 2%; 

 Substituição do Material do Subleito: são segmentos da rodovia cuja operação indica a remoção dos 

materiais com ISC projeto e/ou expansão > 2%. Nesses locais após a remoção dos materiais, é 

indicada a colocação de novos materiais atendendo aos mesmos parâmetros geotécnicos para o 

acabamento de terraplenagem. 

 Empréstimos: são escavações destinadas a prover ou complementar o volume necessário à 

constituição dos aterros, seja por insuficiência do volume dos cortes, seja por motivo de ordem 

tecnológica de seleção de materiais ou razões de ordem econômica. 

 
RECOMENDAÇÕES CONSTRUTIVAS 
Os materiais excedentes dos cortes, foram destinados a bota-foras, a serem definidos pela PM de Brumadinho. 
Os bota-foras deverão ser compactados, conformados e protegidos com revestimento vegetal. 
 

PROJETO GEOMÉTRICO 
 
O projeto foi desenvolvido partindo-se da premissa de manter o traçado existente, com pequenas correções de 
perfil longitudinal e transversal minimizando assim o movimento de terra. 
Foram desenhadas as plantas de projeto, nas quais constam as linhas das bordas das plataformas de projeto e 
o estaqueamento do eixo locado. 
O projeto altimétrico foi elaborado com o lançamento do greide ao nível do pavimento acabado segundo o perfil 
longitudinal do terreno natural. Seu desenho é apresentado nas escalas H = 1:1000 e V = 1:100. 
No perfil longitudinal constam as rampas projetadas e seus valores, as concordâncias verticais com os 
respectivos elementos definidores, as cotas dos PCV, PIV e PTV. 
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE OBRAS 
E SERVIÇOS 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE OBRAS E SERVIÇOS 
 
 
INTRODUÇÃO 
 
As especificações de serviços a serem adotadas são as da Sudecap, ABNT e normas e critérios técnicos de uso 
corrente de outras companhias urbanizadoras e de saneamento. 
Estas especificações são parte integrante e essencial deste projeto e têm como referência normativa básica as 
Normas da ABNT. 
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1. SERVIÇOES PRELIMINARES 
CANTEIRO DE OBRAS E SERVIÇOS  
Objetivo  
O Canteiro de Obras e Serviços compreende todas as instalações provisórias executadas, com a finalidade de 

garantir condições adequadas de trabalho, abrigo, segurança e higiene a todos os elementos envolvidos, direta 

ou indiretamente na execução da obra, além dos equipamentos e elementos necessários à sua execução e 

identificação.  

 

Metodologia de execução  
A instalação do canteiro de obras e serviços deverá ser orientada pela Fiscalização que aprovará ou não as 

indicações das áreas para sua implantação física, devendo a Contratada visitar previamente o local das obras 

informando-se das condições existentes.  

A Contratada deverá apresentar disposição física do canteiro de serviços e submetê-lo à aprovação da 

Fiscalização, dentro do prazo máximo de dois dias, após a data de emissão da ordem de serviço (OS).  

 

Instalações 
O canteiro deverá ser constituído de todas as instalações necessárias ao seu funcionamento, em consonância 

com as prescrições contidas nas “Normas Regulamentadoras de Segurança e Medicina do Trabalho”, tais como:  

 Escritório de obra;  

 Alojamento para funcionários; 

 Escritório da Contratada;  

 Vestiário com acomodações adequadas às necessidades e ao uso do pessoal de obra;  

 Depósito e ferramentaria para a guarda e abrigo de materiais e equipamentos;  

 Instalações sanitárias compatíveis com o efetivo da obra;  

 Tapumes e portões limitando a área de construção;  

 Abertura de eventuais caminhos de serviço e acessos provisórios;  

 Ligações provisórias e respectivas instalações de água, esgoto, telefone, luz e energia.  

Prioritariamente, deverá ser executado o escritório da Fiscalização.  

No canteiro de obras deverão ser mantidos: diário de obras, projeto executivo completo, edital, contrato, 

planilha, ordem de serviço inicial, cronograma, plano de segurança, projeto de sinalização, controle 

meteorológico, anotação de responsabilidade técnica (ART), inscrição no INSS, alvará de instalação, caderno de 

encargos, e eventuais licenciamentos da Secretaria Municipal de Meio Ambiente.  

Enfatiza-se a disponibilidade permanente de todos os documentos acima relacionados, porquanto são fontes 

de consultas diárias, objetivando qualidade, segurança e regularidade fiscal da obra.  

Os documentos anteriormente relacionados devem ser afixados em painel próprio, e em local visível a planta 

geral da obra, cronograma, controle meteorológico, alvará de instalação, anotação de responsabilidade técnica 

(ART), inscrição no INSS e licenciamentos eventuais.  

Compete à Contratada manter o Diário de Obras no Escritório da Fiscalização, registrando no mesmo, as 

etapas de trabalho, equipamentos, número de operários, ocorrências, com os detalhes necessários ao 

entendimento da Fiscalização, que aprovará ou retificará as anotações efetuadas pela Contratada. A 

escrituração do Diário de Obras tem prazo máximo de 48 horas para encerramento de cada parte diária.  

Para definir com clareza o período de vigência do Diário de Obras, a Fiscalização formalizará os termos de 
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abertura e encerramento, em páginas separadas somente para este fim.  

Os termos de abertura e encerramento do Diário de Obras serão formalizados na primeira e última página 

deste documento, além do texto principal, mencionando-se o número e data do edital, contrato e ordem de 

serviço inicial.  

Os padrões e ligações provisórias de água, esgoto, luz e telefonia deverão ser executados de modo a atender às 

necessidades de demanda da obra, devendo ser obedecidas as normas da ABNT e das concessionárias.  

Quando da impossibilidade de ligação de esgoto à rede pública, deverá ser executada uma fossa séptica 

atendendo, conforme padronização e observações contidas na norma NBR-7229-82
(4) 

–“Fossas Sépticas -

Definições e prescrições”, tanto em relação aos materiais a serem utilizados quanto à correta técnica 

operatória. O sumidouro será dimensionado em função da capacidade de absorção do solo. Observada a 

redução de capacidade de absorção do sumidouro, nova unidade deverá ser construída, para recuperação da 

capacidade perdida. Os sumidouros não devem atingir o lençol freático, sendo sua capacidade mínima, a 

mesma da fossa séptica contribuinte. Em relação ao sumidouro ou tanque absorvente e o tanque séptico, estes 

deverão ser limpos e aterrados ao final da obra.  

O canteiro de serviços deverá oferecer condições adequadas de proteção contra roubo e incêndio e suas 

instalações, maquinário e equipamentos deverão propiciar condições adequadas de proteção e segurança aos 

trabalhadores e a terceiros, conforme as especificações contidas no “Art. 170, Seções I a XIV, da Lei 6.514/77 

que altera o Cap. 5 da Consolidação das Leis do Trabalho 
(5)”

, bem como as suas respectivas “Normas 

Regulamentadoras de Segurança e Medicina do Trabalho 
(1) 

“Todos os elementos componentes do canteiro de 

obras e serviços, deverão ser mantidos em permanente estado de limpeza, higiene e conservação.  

 

EDIFICAÇOES PROVISÓRIAS DE APOIO 
Tipos de Instalações de Obras 

 
 

INSTALAÇÃO DA OBRA  
Edificações provisórias de apoio Escritório da Contratada tipo II.  
 

Instalação Tipo Área ( m²) Porte Efetivo Valor da Obra
Escritorio da Fiscalização I 17
Escritório da Contratada I 17
Vestiário I 25
Depósito e Ferramentaria I 20
Instalações Sanitárias I 10
Escritorio da Fiscalização I 17
Escritório da Contratada I 17
Vestiário II 67,5
Depósito e Ferramentaria II 25
Instalações Sanitárias II 22
Refeitório I 18
Escritorio da Fiscalização II 25
Escritório da Contratada II 25
Vestiário III 90
Depósito e Ferramentaria III 40
Instalações Sanitárias III 30
Refeitório II 25

0 a R$ 250.000,00

R$250.000,00 a R$1.000.000,00

> R$ 1.000.000,00

Pequena

Média

Grande

0-30

30-60

>60
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Objetivo  
Esta padronização tem como objetivo estabelecer a forma, dimensão e especificações do escritório da 

Contratada tipo Il, a ser utilizado em obras de grande porte, tal como referenciado no quadro de Tipos de 

Instalações de Obras.  

 
Aplicação  
Este escritório da Contratada, do tipo “Il”, deverá ser usado em todas as obras da Prefeitura de grande porte e 

de curta e média duração, podendo, a critério da Fiscalização, ser suprimido caso haja conveniência e 

condições para que Fiscalização e Contratada ocupem o mesmo espaço físico, que no caso, é o escritório da 

Fiscalização tipo “Il”.  Por constituir uma edificação temporária e necessária à construção das obras, deverá 

ser considerado o seu reaproveitamento em outras obras.  

Será de responsabilidade da Contratada, o fornecimento dos seguintes componentes, já inclusos na 

composição de preços unitários: móveis e utensílios em geral, (1 mesa, 7 cadeiras,1 mesa de reunião de 1,20 

m, 1 armário de aço, 1 arquivo com 3 gavetas, 1 mapoteca), material e equipamentos de escritório, máquinas 

de calcular, materiais e equipamentos de limpeza e produtos para higiene ambiental e pessoal, louças, metais 

e acessórios, materiais para segurança das instalações, sistema de telefonia, a ser disponibilizado pela 

Contratada, este último não devendo ser incluso na medição.  

 
Vestiário  
Objetivo 
 Esta padronização tem como objetivo estabelecer a forma, dimensão e especificações do vestiário tipo “III”, a 

ser utilizado em obras de grande porte, com um efetivo médio de funcionários da ordem de 60 pessoas, tal 

como referenciado no Quadro 1.  

 
Aplicação  
O vestiário tipo “III” deverá ser usado em todas as obras da Prefeitura de grande porte, e cuja aplicação é 

regulada pela NR-18 e NR-24 “Normas Regulamentadoras de Segurança e Medicina do Trabalho”
 
Por constituir 

uma construção temporária e necessária à construção das obras, deverá ser considerado o seu 

reaproveitamento em outras obras.  

 
Condições de Operação  
Recomenda-se atentar para algumas condições operacionais previstas para os barracões, a saber:  
 

Suprimento de energia  
Ficará a cargo da Contratada providenciar junto à Cemig a instalação do sistema de energia, em seu nome.  

 
Suprimento de água e disposição de rejeitos 
O suprimento de água para todos os fins, bem como o afastamento e disposição de águas residuais serão de 

responsabilidade e ônus da Contratada.  

 
Comunicação  
Para atender as necessidades de comunicação externa e interna a Contratada deverá instalar rede telefônica, 
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recaindo sobre ela o ônus da instalação, manutenção e operação bem como o fornecimento à Prefeitura de um 

ramal telefônico com linha direta, até 5 (cinco) dias após a instalação do escritório da Fiscalização.  

 
Equipamentos  
O canteiro de serviços instalado pela Contratada deverá contar, de acordo com a natureza de cada obra e com 

cada uma de suas etapas, com todos os equipamentos, maquinários, e ferramentas, necessários à sua boa 

execução, respeitando-se as discriminações contidas no Termo de Referência da citada obra. Caberá à 

Contratada fornecer todos os equipamentos de proteção individual (EPI’s) aos operários, tais como: capacetes, 

cintos de segurança, luvas, botas, máscaras e equipamentos de proteção coletiva (EPC’s) conforme as 

prescrições das “Normas Regulamentadoras de Segurança e Medicina do Trabalho”, em especial às normas NR-

6 e NR-18.  

 
SINALIZAÇÃO E PROTEÇÃO  
Placas de identificação  
As placas de identificação da Contratada (executadas de acordo com as exigências da “Resolução CREA nº 

407/96” – Regula o tipo e o uso de placas de identificação do exercício profissional em obras, instalações e 

serviços de Engenharia, Arquitetura e Agronomia) e de eventuais consultores e firmas especializadas, bem 

como da Municipalidade local, deverão ter suas dimensões avaliadas pela Fiscalização, que determinará, 

também, o posicionamento de todas as placas no canteiro de serviços. As placas de obra e de financiamentos 

serão padronizadas pela Prefeitura. Se danos ocorrerem as placas e seus componentes, os mesmos serão 

reparados pela Contratada, bem como sua manutenção geral.  

Todas as placas instaladas deverão ser recolhidas pela Contratada em um prazo máximo de 90 (noventa) dias 

após a conclusão da obra, quando será emitido o termo de recebimento definitivo.  

 
Uniformes  
Em relação aos uniformes, é obrigatório a uniformização do efetivo da obra, conforme modelo aprovado pelo 

Contratante e que esteja dentro das normas do Ministério do Trabalho e Emprego – das “Normas 

Regulamentadoras de Segurança e Medicina do Trabalho”, Serão fornecidos a cada operário, dois jogos de 

uniformes a cada quatro meses, dentro do prazo de duração da obra.  
Os custos dos uniformes serão de responsabilidade da Contratada, uma vez que estão incluídos na taxa 

relativa aos benefícios e despesas indiretas (BDI).  

 

Sinalização da obra  
Em todas as obras deverão ser implantadas as sinalizações de indicação e advertência, onde necessárias e 

antes do início efetivo das mesmas. Quando houver interferência significativa na pista de rolamento, há que se 

implantar sinalização, não apenas na área restrita à execução das obras, mas em toda a região afetada pela 

interferência, de modo a reorientar o fluxo de tráfego para vias adjacentes. Neste caso, em face à 

complexidade, caberá a Divisão de Trânsito da SEMOV – Secretaria Municipal de Obras e Serviços Viários, a 

elaboração dos planos de desvio de tráfego, assim como a sua efetiva aplicação. A própria Divisão de Trânsito, 

sempre que o vulto da obra o exigir, fará comunicação à imprensa com a antecedência indispensável das 

mudanças a serem procedidas. O empreiteiro ficará no aguardo das determinações da Prefeitura. 

É atribuição do empreiteiro, sinalizar diuturnamente a obra, empregando-se o sistema de tapumes, placas, 
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cavaletes e outros dispositivos em função das necessidades do local. A principal finalidade da sinalização 

consiste em advertir e orientar o trânsito de veículos e pedestres nos locais em obras, visando, 

fundamentalmente, a segurança e a minimização de interferências no trânsito.  

Dependendo do porte e local da obra, serão utilizados:  

 Cones e balizadores para canalizar suavemente o fluxo de tráfego na direção desejada ou para delinear 

extremos de pistas pelas quais não se pode trafegar. Devem sempre materializar uma faixa de 

desaceleração, devendo ser dispostos de forma a resultar em conjunto linear e coeso, que dê a 

impressão de continuidade ao motorista. Tais elementos são dispositivos de sinalização de elevada 

eficiência.  

 Placas informativas devem ser colocadas antecipadamente no local das obras, alertando e orientando 

os motoristas para os cuidados nas manobras de pista. Em alguns casos e em obras com elevada 

movimentação de veículos, aplica-se a sinalização noturna, com dispositivos luminosos, como os que 

se seguem:  

 Sinalização e proteção  

 Utilizar luz fixa, ou seja, lâmpadas elétricas formando uma seqüência delimitadora da trajetória dos 

veículos. As lâmpadas ficam contidas em um recipiente plástico de cor vermelha escarlate, ou similar, 

sendo dispostas sobre os tapumes em intervalos inferiores a 10 metros.  

 Utilizar luz intermitente para locais de alta periculosidade. Estes são dispositivos colocados sobre 

barreiras ou tapumes, emitindo radiação amarela intermitente, com freqüência de 50 a 60 pulsações 

por minuto, servindo como sinais de alerta, não devendo ser empregados para delinear trajetórias. Os 

dispositivos, tais como: “latinha de óleo”, por serem muito precários e perigosos, não devem ser 

utilizados para delinear trajetórias.  

 Utilizar sinais para orientação dos pedestres, com placas bem dispostas de modo a propiciar fácil 

visualização, que sejam de formato retangular, contendo a palavra “pedestres”, escrita em letras de 5 

cm de altura, sobre uma seta horizontal.  

 Utilizar dispositivos de sinalização para trânsito dos pedestres, em locais cujas obras bloqueiem o 

passeio público.  

 Utilizar sinalização acessória com bandeirinhas, nas situações em que seja necessário melhorar as 

condições de segurança da via.  

Eventuais danificações nas placas, seja por usuários ou veículos, serão reparadas pela Contratada, bem como 

os reposicionamentos necessários, quando deslocadas de sua instalação. 

 
Sinalização e proteção 
Objetivo Esta padronização tem como objetivo definir as dimensões, formas e cores das sinalizações de obras 

e serviços em vias públicas no Município de Muriaé.  

 
Definições Sinalização vertical de advertência convencional  
É qualquer sinal constante do conjunto de sinalização vertical de advertência do Conselho Nacional de 

Trânsito.  

 
Sinalização vertical de advertência complementar  
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É aquela destinada a complementar os dispositivos de sinalização do Conselho Nacional de Trânsito.  
 
Dispositivo de bloqueio  
São os equipamentos usados para impedir total ou parcialmente a passagem do trânsito.  

 
Barreiras  
Têm a função de impedir a passagem do trânsito por uma via e canalizar o tráfego ordenadamente.  

 
Dispositivos luminosos  
As obras em vias públicas devem contar com dispositivos luminosos dispostos dentro de um recipiente 

plástico de cor vermelha escarlate.  

 
Cones – balizadores  
São usados para canalizar suavemente o fluxo do tráfego materializando uma faixa de desaceleração. 

 
Aplicação  
Esta padronização se aplica às obras da Prefeitura.  

 
Sinalização e proteção  
Especificações  

 Os dispositivos de sinalização deverão ser pintados nas cores branco e vermelho escarlate.  

 O verso das placas de sinalização deverá ser pintado na cor preta.  

 O material empregado para pintura deverá ser reflexivo.  

 As peças de madeira devem ser em madeira de lei nas dimensões indicadas em cada dispositivo.  

 Os cones devem ser confeccionados em material leve e flexível para facilitar o transporte e ceder a 

eventuais impactos, sem serem danificados. As placas devem ser metálicas e nas dimensões 

determinadas na padronização.  

 
Ensaios  
São dispensáveis os ensaios de quaisquer dos materiais que forem usados nestes padrões.  

 
Critérios de medição 
 
Escritório de Obra  
Medição  
Será medido por m² utilizado (construído ou não, tipo alugado). 

 
Barracão de Obra  
Medição  
Será medido por m² considerando os tipos padronizados no Quadro 1, escolhidos de acordo com as 

características da obra.  
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Placas de Obra  
Medição  
As placas de obras referentes ao financiamento e as placas de obra padrão Prefeitura, quando for o caso, serão 

medidas por m² instalada na área de abrangência do canteiro de obra. As demais placas não serão objeto de 

medição, porque já foram incluídas na taxa relativa aos Benefícios e Despesas Indiretas (BDI).  

 

Medição  
As instalações e padrões provisórios das concessionárias de serviços públicos, serão medidas por unidade a 

ser instalada, conforme projeto por elas padronizado, contemplando as suas especificações inerentes.  
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2 DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES 
 

DEMOLIÇÃO, REMOÇÃO E LIMPEZA  
Objetivo  
Fixar as condições gerais e o método de execução para os serviços que abrangem demolições e remoções das 

obstruções existentes, naturais ou artificiais, não incluindo, entretanto, a demolição de construções 

específicas, que poderá ser objeto de contratação em separado.  

 

Metodologia de execução  
Os serviços serão desenvolvidos após o recebimento da Ordem de Serviço respectiva, não devendo ser 

executadas escavações desnecessárias e os serviços deverão ser conduzidos de forma a remover todos os 

entulhos, vegetação, destocamento, etc. Todo material removido será destinado ao local de bota-fora, a ser 

determinado pela Fiscalização.  

As operações de limpeza serão executadas mediante a utilização de equipamentos adequados, 

complementados com o emprego de ferramentas manuais, podendo a Fiscalização vetar o uso de equipamento 

vibratório, sempre que, a seu critério, isto se fizer necessário.  

É obrigatório um perfeito conhecimento do local e dos serviços por parte da Contratada, de modo que sejam 

identificadas, sinalizadas e/ou protegidas as redes subterrâneas de serviços porventura existentes, tais como: 

drenagem pluvial, água, luz, esgoto, telefone, teleprocessamento e outras.  

Os serviços de demolição incluem:  

 Obras de concreto: alicerces, muros, galerias, tubos, estruturas a serem demolidas manualmente ou 

com auxílio de equipamentos a ar comprimido (compressores e marteletes);  

 Alvenarias de tijolos independente do tipo, a serem demolidas manualmente ou mecanicamente, 

visando o reaproveitamento ou não dos materiais;  

 Construções existentes na faixa, objeto de desapropriação ou desfavelamento, a serem demolidas com 

utilização de tratores de esteiras;  

 
Controle executivo  
As demolições serão executadas utilizando trator de esteira, quando se tratar de alicerces, pequenos muros e 

outros demolíveis, mas, somente após o recebimento de autorização por escrito, da Fiscalização. O serviço será 

considerado como limpeza de plataforma, conforme descrito na especificação do serviço de desmatamento, 

destocamento e limpeza.  

 

Demolições e remoções  
Quando houver a colaboração de proprietários e outras pessoas nos trabalhos de demolição, serão apontadas 

as horas de pessoal da Contratada e as horas produtivas das máquinas empregadas.  

A carga do material demolido sobre caminhões será processada manual ou mecanicamente, em função do 

volume produzido.  

 

Controle tecnológico  
O controle dos serviços de demolição e limpeza do pavimento será apenas visual. Deverá ser verificado se o 

serviço foi totalmente executado e de que maneira, tendo-se o cuidado para que não haja participação de 
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pessoal e máquina além do necessário. Cuidados especiais deverão ser tomados quanto à segurança do 

pessoal, na demolição de lajes e paredes.  

 

Critérios de medição 
Demolição, remoção e carga manual  
Os serviços serão medidos por metro cúbico, no estado efetivamente demolido.  

 
Limpeza da área de obra  
Os serviços serão medidos por metro quadrado. Quando a limpeza for efetuada por equipamento mecânico, 

considerar espessura de corte até 20 cm.  

 

Transporte de material proveniente de demolição de concreto e alvenaria  
Serão medidas em metro cúbico, as quantidades efetivamente demolidas, no estado em que se encontram.  

 

Critérios gerais  
Os serviços de demolição serão medidos da seguinte forma:  

 As edificações, pela área construída medida em metro quadrado, projetada em planta;  

 As peças de concreto, pelo volume demolido em metros cúbicos, notando-se que, para os tubos de 

concreto será considerado o real volume de concreto, e não o volume total ocupado pelo tubo;  

 Quando a demolição for caracterizada como limpeza, a medição será de acordo com a especificação 

própria (desmatamento, destocamento e limpeza);  

 Se forem apontadas horas de pessoal e de máquinas, a medição constará do número de horas 

trabalhadas;  

 O transporte para bota-fora ou outro local, será medido de acordo com a especificação própria.  

DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO  
Generalidades  
Esta especificação aplica-se aos serviços de demolição de pavimentação, quando da abertura de valas para a 

execução de redes de drenagem ou para execução de remendos do revestimento existente, compreendendo a 

demolição com equipamentos apropriados e a remoção lateral do entulho.  

 
Demolições e remoções  
Portanto, o serviço em questão não se aplica a atividades de demolição de pavimentos cuja deterioração ou 

comportamento aconselhe a sua substituição, quando for viável o emprego de tratores de esteiras e/ou pás 

carregadeiras. Em tal situação, os serviços serão medidos e pagos, segundo especificações próprias. 

  

Equipamentos  
Para a demolição do pavimento serão utilizados os seguintes equipamentos:  

 Compressores de ar;  

 Perfuratrizes pneumáticas com implemento de corte;  

 Ferramentas especiais de corte de asfalto;  

  Ferramentas manuais.  
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Execução  
Inicialmente serão demarcados os locais ou segmentos de revestimento a ser demolido, de maneira visível, com 

tinta ou qualquer outro dispositivo, a critério da Fiscalização.  

O revestimento deverá ser recortado longitudinal e transversalmente em relação à linha de delimitação traçada 

sobre ele, utilizando-se marteletes com implementos de corte. Os “picotes” deverão ser convenientemente 

espaçados de modo a não ferir parcelas do revestimento fora da faixa a ser removida, bem como para facilitar a 

posterior remoção das placas com o uso de ferramentas manuais apropriadas. O material demolido deverá ser 

depositado em local que não interfira com as obras e com o tráfego da via.  

Quando se tratar de recomposição de revestimentos, tanto as operações de demolição do revestimento como o 

transporte do material resultante, deverão ser executados de maneira a não ferir a superfície superior da base.  

 
Controle  
O controle do serviço será apenas visual, tanto na demarcação dos locais e segmentos cujos revestimentos 

serão demolidos, quanto no respeito às linhas de demarcação.  

 

Critérios de medição 
O serviço será medido, em metros quadrados, pela área do revestimento efetivamente demolido, para 

espessuras de revestimento até 10 cm.  

A carga e transporte serão medidos conforme especificação própria.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE  BRUMADINHO 

ESTADO DE MINAS GERAIS 
 

 

 49

3 TERRAPLENAGEM 
 

DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA  
Objetivo  
Este documento tem por objetivo estabelecer condições gerais e o método executivo para os serviços de 

terraplenagem, bem como as conseqüentes interações em meio urbano.  

 

Metodologia de execução 
Generalidades  
Sempre que as condições locais exigirem, os trabalhos relativos à implantação geral da obra, deverão ser 

precedidos pela limpeza do terreno, isto é, pela execução dos serviços de roçada e capina, remoção de terra ou 

entulho depositado, remoção ou transplante de árvores , plantas ornamentais e outros.  

Os serviços de desmatamento destocamento e limpeza, objetivam a remoção das obstruções naturais ou 

artificiais, tais como árvores, arbustos, tocos, gramíneas, raízes, entulhos, matacões, estruturas e outras, das 

áreas destinadas à implantação das vias e naquelas correspondentes aos empréstimos. A Contratada deverá 

assegurar, às suas expensas, a proteção e a conservação de todas as referências topográficas, bem como, 

efetuar a relocação do eixo ou o avivamento de outros elementos que se fizerem necessários, todos eles com 

base nas Notas de Serviço fornecidas pela Prefeitura.  

 

Equipamento  
As operações de desmatamento, destocamento e limpeza serão executadas mediante a utilização de 

equipamentos adequados, complementada com o emprego de ferramentas manuais. O equipamento será 

escolhido e dimensionado tendo em vista a densidade e tipo de vegetação local, bem como os prazos exigidos 

para a execução da obra.  

Poderão ser usados tratores com lâmina, escarificador e outros implementos apropriados; motoniveladoras e 

pás carregadeiras com caçambas e implementos especiais para carga de entulhos oriundos do desmatamento.  

 

Execução  
Após o recebimento da Nota de Serviço, a Contratada dará início às operações de desmatamento, 

destocamento e limpeza, dentro das faixas de serviço das vias e dos limites das áreas estabelecidas para o 

empréstimo.  

 

Desmatamento, destocamento e limpeza  
O desmatamento compreende o corte e a remoção de toda a vegetação, qualquer que seja a sua densidade e 

tipo.  

O destocamento e limpeza compreendem as operações de remoção total dos tocos e raízes, de escavação e 

remoção da camada de solo orgânico, na profundidade indicada pela Fiscalização, e dos matacões encontrados 

nessa profundidade.  

Compreende-se, ainda, como operação de limpeza, a demolição de alicerces de construções existentes dentro 

da faixa de serviço e a remoção conveniente dos entulhos resultantes, desde que tal demolição possa ser 

processada através da utilização de tratores de esteiras.  

O material proveniente do desmatamento, destocamento e limpeza, será removido para bota-fora, ou estocado. 
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A remoção ou estocagem dependerá de eventual utilização, a critério da Fiscalização, não sendo permitida a 

permanência de entulhos nas adjacências do corpo da obra, nem a sua deposição nos locais de aterros. É 

proibido proceder a queima do material em referência.  

No caso da jazida de empréstimos, o material proveniente do desmatamento, destocamento e limpeza deverá 

ser estocado em local determinado pela Fiscalização ou constante do projeto, podendo eventualmente ser 

retransportado para as áreas de onde for retirado o material de empréstimo, após seu conveniente acabamento 

e acerto.  

Nas áreas destinadas a cortes, a camada correspondente a 60 (sessenta) centímetros abaixo do perfil natural 

deverá ficar isenta de tocos e raízes.  

Nas áreas destinadas a aterros de cota vermelha superior a 2 m, o desmatamento deverá ser executado de 

modo que o corte das árvores fique, no máximo, ao nível do terreno natural. Para aterros de cota vermelha 

abaixo de 2 m será exigida a remoção da capa do terreno contendo raízes e restos vegetais.  

Os locais de bota-fora dos materiais provenientes do desmatamento, destocamento e limpeza, salvo no caso de 

reutilização, serão indicados no projeto e/ou no documento de licenciamento emitido pela Prefeitura, ou outro 

local, a critério da Fiscalização. No primeiro caso, antes de ser feito o bota-fora, a Fiscalização verificará “in 

situ” essa possibilidade, liberando o local, se for o caso, ou indicando novo local se houver impugnação do 

primeiro.  

Nenhum movimento de terra poderá ser iniciado enquanto as operações de desmatamento, destocamento e 

limpeza nas áreas devidas não tenham sido totalmente concluídas.  

 

Controle  
O controle das operações de desmatamento, destocamento e limpeza será feito por inspeção visual da 

qualidade dos serviços  

Critérios de medição 
Os serviços de desmatamento, destocamento de árvores de diâmetro inferior a 0,15m e limpeza, serão 

mantidos em função da área correspondente à projeção horizontal da superfície efetivamente trabalhada. 

Na medição e pagamento, os serviços de desmatamento, destocamento, limpeza e bota-fora, serão previstos em 

planilha. Adota-se a espessura de corte máximo até 20 cm para medição e volume. 

 

ESCAVAÇÃO COM TRATOR DE ESTEIRA, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 50 METROS – EMPRESTIMO E 
BOTA FORA 
 
Generalidades 
A escavação com trator de esteira, exclusivamente, é usada na execução de cortes em segmentos de vias, onde 

a distância de transporte do material escavado não ultrapasse 50 m, ao longo do eixo e no interior dos limites 

das seções do projeto, que definem a largura da via, ou em seções mistas onde o material de corte é lançado 

no aterro lateral.  

As operações deste processo de escavação compreendem:  

 Escavação dos materiais constituintes do terreno natural, até o greide da terraplenagem indicado no 

projeto.  

 Escavação, em alguns casos, dos materiais constituintes do terreno natural, em espessuras abaixo do 

greide da terraplenagem, iguais a 60 cm, quando se tratar de solos de elevada expansão, baixa 
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capacidade de suporte ou solos orgânicos, conforme indicações do projeto, complementadas por 

observações da Fiscalização durante a execução dos serviços. 

 Transporte dos materiais escavados para aterros ou bota-foras. 

 

Materiais  
Os materiais ocorrentes nos cortes, cuja implantação será feita com trator de esteira, serão classificados por 

Comissão designada pelo órgão contratante da Prefeitura, em conformidade com as seguintes definições:  

 

Materiais de 1ª Categoria  
Compreendem solos em geral, residual ou sedimentar, seixos rolados ou não, com diâmetro máximo inferior a 

0,15 m, qualquer que seja o teor de umidade que apresentem.  

 

Materiais de 2ª Categoria  
Compreendem os materiais com resistência ao desmonte mecânico inferior à da rocha não alterada, cuja 

extração se processe por combinação de métodos que obriguem a utilização de equipamento de escarificação 

exigido contratualmente; a extração poderá, eventualmente, envolver o uso de explosivos ou processo manuais 

adequados. Estão incluídos nesta classificação os blocos de rocha, de volume inferior a 2 m³ e os matacões ou 

pedras de diâmetro médio compreendido entre 0,15 m e 1 m.  

 

Escavação com trator de esteira, inclusive transporte até 50 metros  
Equipamento  
A escavação de cortes nas condições desta especificação, será executada mediante a utilização racional de 

equipamento adequado que possibilite a execução dos serviços com a produtividade requerida. Serão 

empregados tratores de esteiras equipados com lâmina e, quando for o caso, escarificador.  

A potência do trator empregado será aquela requerida para a execução do serviço, não podendo ser inferior a 

140 HP. 

 

Execução  

 A escavação subordinar-se-á aos elementos técnicos fornecidos ao executante e constantes das notas 

de serviço elaboradas em conformidade com o projeto.  

 A escavação será precedida da execução dos serviços de desmatamento, destocamento e limpeza.  

 O desenvolvimento da escavação se processará mediante a previsão da utilização adequada ou rejeição 

dos materiais extraídos. Assim, apenas serão transportados, para constituição dos aterros, os 

materiais que sejam compatíveis com as especificações de execução dos aterros, em conformidade com 

o projeto.  

 Atendido o projeto e, desde que técnica e economicamente aconselhável, a juízo da Fiscalização, as 

massas em excesso que resultariam em bota-fora, poderão ser integradas aos aterros, em 

conformidade com o projeto.  

 Quando, ao nível da plataforma dos cortes, for verificada ocorrência de solos de expansão maior que 

2%, baixa capacidade de suporte ou solos orgânicos, promover-se-á rebaixamento na espessura 

indicada em projeto, procedendo-se à execução de novas camadas constituídas de materiais 
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selecionados.  

 Os taludes deverão apresentar a superfície desempenada, obtida pela normal utilização do 

equipamento de escavação. Não será permitida a presença de blocos de rochas ou matacões nos 

taludes, que possam colocar em risco a segurança dos usuários da via.  

 

Controle  
O acabamento da plataforma de corte da via será procedido mecanicamente, de forma a alcançar-se a 

conformação da seção transversal do projeto, admitidas as seguintes tolerâncias:  

 Variação de altura máxima de ± 0,10 m para o eixo e bordos;  

 Variação máxima de largura de + 0,20 m para cada semi-plataforma, não se admitindo variação para 

menos.  

 

Medição 
A medição efetuar-se-á considerando o volume geométrico do material extraído, medido no corte, em metros 

cúbicos, utilizando-se as seções transversais, obedecidas as seguintes indicações:  

• o cálculo dos volumes será resultante da aplicação do método da “medida das áreas”;  

• os materiais escavados serão classificados de conformidade com o descrito no item 2 desta especificação.  

 

ESCAVAÇÃO E CARGA MECÂNICA EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA  
Generalidades  
A escavação e carga mecanizada em material de 3ª categoria são serviços caracterizados pela implantação de 

cortes em segmentos das vias que exigem uso continuo de máquinas e equipamentos especiais, bem como 

equipamento a ar comprimido e/ou explosivos para serem executados.  

As operações deste processo de escavação compreendem:  

 Preparação conveniente das minas na área onde será dado o fogo;  

 Acionamento dos dispositivos de fogo;  

 Escavação e carga do material explodido, na espessura determinada em projeto, abaixo do greide de 

terraplenagem indicado no projeto.  

 

Materiais  
Os materiais de 3ª categoria compreendem aqueles que apresentam resistência ao desmonte mecânico 

equivalente à da rocha não alterada e blocos de rocha com diâmetro médio superior a 1 m ou de volume igual 

ou superior a 2m³, cuja extração e redução, a fim de possibilitar o carregamento, se processem somente com o 

emprego contínuo de equipamento a ar comprimido e/ou explosivos.  

A classificação do material extraído será feita por Comissão designada pelo Órgão Contratante da Prefeitura, 

inclusive quando o material de 3ª categoria não puder ser isolado dos materiais de 1ª e 2ª categorias.  

 

Equipamento  
A escavação e carga de materiais de 3ª categoria, nas condições desta especificação, serão executadas 

mediante a utilização racional de máquinas e equipamentos adequados que possibilitem a execução dos 

serviços com a produtividade requerida. Para a escavação de corte em rocha serão utilizados compressores de 
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ar e perfuratrizes pneumáticas para o preparo das minas, podendo ser usadas também perfuratrizes elétricas. 

Para a limpeza da praça de trabalho e desagregação do material explodido serão usados tratores de potência 

mínima de 140 HP, equipados com lâminas e escarificadores. Para a carga do material serão usadas 

escavadoras de potência adequada, dotadas preferentemente, de esteiras, podendo ser usadas as de pneus em 

casos excepcionais.  

Eventualmente, a critério da Fiscalização e em função da espessura de rocha a ser removida, poderão ser 

utilizados equipamentos a ar comprimido (compressores e rompedores) para o desmonte.  

 

Execução  

 A escavação subordinar-se-á aos elementos técnicos fornecidos ao executante e constante das notas 

de serviço elaboradas em conformidade com o projeto. 

 A escavação será precedida da execução dos serviços de desmatamento, destocamento e limpeza, 

quando necessário; se o material de 3ª categoria não estiver aflorando, será feita a remoção do 

material de cobertura até atingir o nível da rocha sã, quando então processar-se-á a relocação do eixo, 

novo nivelamento e novas seções transversais para fins de medição posterior exclusiva do material de 

3ª categoria, além da medição do material removido que também merecerá a devida classificação por 

parte da Comissão para isto designada.  

 Após a operação citada no parágrafo anterior, ou quando a rocha estiver aflorada, serão preparadas as 

minas em quantidade adequada para se obter um bom rendimento do fogo, devendo ser tomadas, pelo 

executante, todas as precauções no sentido de serem evitados acidentes, inclusive com sinalização 

adequada.  

 Depois da detonação dos explosivos será efetuada uma inspeção nas minas conforme determinam as 

normas de segurança específicas. Só após esta providência, equipamento e pessoal iniciarão os 

trabalhos de escavação.  

 Constatada a conveniência técnica e econômica de reserva ou utilização imediata do material 

escavado, será procedido o depósito dos referidos materiais, para sua oportuna reutilização ou o 

transporte para os locais de aplicação, sempre com a determinação prévia da Fiscalização.  

 As massas excedentes, inclusive blocos ou matacões, que não se destinarem aos fins indicados no 

parágrafo anterior serão objeto de remoção, de modo a não constituírem ameaça à estabilidade da 

vida, nem aos seus usuários.  

 Quando, ao nível da plataforma dos cortes, for verificada ocorrência de rocha sã ou em decomposição, 

promover-se-á rebaixamento na espessura determinada em projeto, procedendo-se à execução de 

novas camadas constituídas de materiais selecionados.  

 Os taludes deverão apresentar, após a operação de terraplenagem, a inclinação indicada no projeto. 

Não será permitida a presença de blocos de rocha soltos nos taludes, que possam colocar em risco a 

segurança dos usuários da via.  

 
Controle  
O controle será exercido da seguinte maneira:  

 Após a limpeza da cobertura até se atingir a rocha sã, serão feitos a relocação do eixo, novo 

nivelamento e tiradas novas seções transversais, para se calcular o real volume de rocha escavada;  
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 Quando a escavação atingir o nível do rebaixamento de greide previsto no projeto será executado novo 

nivelamento do eixo, não só para verificação da espessura rebaixada, como para fins de medição. A 

tolerância será definida pela Fiscalização tendo em vista a dificuldade de acabamento.  

 Após a recomposição do rebaixamento com materiais selecionados, o acabamento da plataforma de 

corte da via será executado mecanicamente de forma a alcançar-se a conformação da seção 

transversal do projeto, admitidas as seguintes tolerâncias:  

 Variação de altura máxima de ± 10 cm para o eixo e bordos;  

 Variação de máxima de largura + 20 cm para cada semi-plataforma, não se admitindo variação para 

menos.  

 

Controle de Medição 
A medição efetuar-se-á levando em consideração o volume extraído, medido no corte, em metros cúbicos, 

utilizando as seções transversais e obedecidas as seguintes indicações:  

 As cotas obtidas com o nivelamento executado após a limpeza e remoção do material de cobertura, e 

as novas seções transversais, serão lançadas e desenhadas nas seções originais;  

 O cálculo dos volumes dos cortes, em material de 3ª categoria, será resultante da aplicação de 

métodos da “média das áreas” das novas seções transversais;  

 Quando se tratar de material de 3ª categoria misturado com materiais de 1ª e 2ª categorias, não sendo 

possível isolar a rocha sã, os materiais escavados serão classificados por Comissão designada pelo 

Órgão Contratante a Prefeitura.  

 

ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA – BOTA FORA OU EMPRÉSTIMO 
Generalidades  
A escavação e carga mecanizadas, são usadas na implantação de cortes em segmentos das vias, onde a 

distância de transporte escavado seja superior a 50 metros, quando as condições locais não permitirem o uso 

de moto-escavo-transportadores. O serviço será executado ao longo do eixo e no interior das seções do projeto 

que definem a largura da via, ou em empréstimos utilizados para complementação de aterros ou substituição 

de materiais inservíveis retirados dos cortes.  

As operações deste processo de escavação compreendem:  

 Escavação e carga dos materiais constituintes do terreno natural, até o greide da terraplenagem 

indicado no projeto;  

 Escavação e carga dos materiais constituintes do terreno natural, em espessura abaixo do greide da 

terraplenagem, quando se tratar de solos de elevada expansão, baixa capacidade de suporte ou solos 

orgânicos, conforme indicações do projeto, complementadas por observações da Fiscalização durante a 

execução dos serviços;  

 Escavação e carga dos materiais retirados em empréstimos indicados no projeto;  

 Retirada, por escavação e carga, das camadas de má qualidade, visando ao preparo das fundações do 

aterro, sendo que o volume a ser retirado constará do projeto.  

Materiais  
Os materiais ocorrentes nos cortes, empréstimos ou base de aterros serão classificados por Comissão 

designada pelo Órgão Contratante da Prefeitura, em conformidade com as seguintes definições:  
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Materiais de 1ª categoria 
 

Compreendem solos em geral, residual ou sedimentar, seixos rolados ou não, com diâmetro máximo inferior a 

15 cm, qualquer que seja o teor de umidade que apresentem.  

 

Materiais de 2ª categoria  
Compreendem os materiais com resistência ao desmonte mecânico inferior à da rocha não alterada, cuja 

extração se processe por combinação de métodos que obriguem a utilização de equipamento de escarificação 

exigido contratualmente; a extração poderá envolver, eventualmente, o uso de explosivos ou processos 

manuais adequados.  

Estão incluídos nesta classificação os blocos de rocha, de volume inferior a 2 m3 e os matacões ou pedras de 

diâmetro médio compreendido entre 15 cm a 1 m.  

 

Escavação e carga mecanizada  
Equipamento  
A escavação e carga dos materiais de cortes, empréstimos ou bases de aterros, nas condições desta 

especificação, serão executadas mediante a utilização racional de equipamentos adequados, que possibilitem a 

execução dos serviços com a produtividade requerida. Para a escavação serão empregados tratores de esteiras 

ou pneus, equipados com lâmina e, quando for o caso, escarificador. A potência dos tratores empregados será 

aquela requerida para a execução dos serviços, não podendo ser inferior a 140 HP. 

Para a operação de carga serão utilizadas pás carregadeiras de pneus com potência mínima de 100 HP para 

materiais sem ou com pouca umidade, e de esteiras quando houver teor de umidade que obrigue esta opção, 

principalmente no caso de preparação das bases dos aterros.  

 

Execução  
A escavação subordinar-se-á aos elementos técnicos fornecidos à Contratada e constantes das notas de 

serviço elaboradas em conformidade com o projeto.  

A escavação será precedida da execução dos serviços de desmatamento, destocamento e limpeza.  

O desenvolvimento da escavação se processará mediante a previsão da utilização adequada, ou rejeição, dos 

materiais extraídos. Assim, apenas serão transportados, para constituição ou complementação dos aterros, os 

materiais que sejam compatíveis com as especificações de execução dos aterros, em conformidade com o 

projeto.  

Atendido o projeto e, desde que técnica e economicamente aconselhável, a juízo da Fiscalização, as massas em 

excesso que resultariam em bota-fora, poderão ser integradas aos aterros, constituindo alargamentos da 

plataforma, adoçamento dos taludes ou bermas de equilíbrio. A referida operação deverá ser efetuada desde a 

etapa inicial da construção do aterro.  

Quando, ao nível da plataforma dos cortes, for verificada ocorrência de solos de expansão maior que 2%, baixa 

capacidade de suporte ou solos orgânicos, promover-se-á rebaixamento na espessura indicada em projeto, 

procedendo-se à execução de novas camadas constituídas de materiais selecionados.  

Constatada a conveniência técnica e econômica de materiais escavados nos cortes, para a confecção das 

camadas superficiais da plataforma, será procedido o depósito dos referidos materiais, em locais determinados 

pela Fiscalização, para sua oportuna utilização.  
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Os taludes deverão apresentar a superfície desempenada obtida pela normal utilização do equipamento de 

escavação. Não será permitida a presença de blocos de rocha ou matacões nos taludes, que possam colocar em 

risco a segurança dos usuários da via.  

 

Controle  
O acabamento da plataforma de corte da via será procedido mecanicamente, de forma a alcançar-se a 

conformação da seção transversal do projeto, admitidas as seguintes tolerâncias:  

 Variação de altura máxima de 10 cm para o eixo e bordos;  

 Variação máxima de largura + 20 cm para cada semi-plataforma, não se admitindo variação para 

menos.  

Quanto à remoção dos materiais das bases dos aterros, o controle será feito comparando-se as espessuras 

executadas, com as estabelecidas no projeto, além do acompanhamento visual.  

 
Medição  
A medição efetuar-se-á considerando o volume geométrico do material extraído, medido no corte, em metros 

cúbicos, utilizando as seções transversais e obedecidas as seguintes indicações:  

 O cálculo dos volumes dos cortes será resultante da aplicação do método da “média das áreas”;  

 O cálculo dos volumes de empréstimos executados por somente um executante será resultante, 

também, da aplicação do método da “média das áreas” das seções transversais amarradas a uma 

linha base que pode ser o próprio eixo da via, podendo ser utilizado o processo descrito na alínea 

abaixo deste item, correspondente à média dos aterros;  

 No caso de remoção de materiais das bases dos aterros, o cálculo será feito, ainda, pela média das 

áreas das seções transversais tiradas após a esta remoção;  

 Os materiais escavados serão classificados de conformidade com o descrito no item materiais desta 

especificação;  

 Quando o empréstimo for executado por mais de um executante, o volume será medido nos aterros 

correspondentes, utilizando-se o método da média das áreas e transformando o volume do aterro em 

volume do corte através da seguinte expressão:  

Vcorte =Vaterro ×f 
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TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER CATEGORIA INCLUSIVE DESCARGA  
 
Generalidades  
Esta especificação refere-se, exclusivamente, ao transporte e descarga de material de qualquer categoria, 

inclusive o proveniente de demolição de edificações e estruturas, cujo carregamento é feito por pás 

carregadeiras ou escavadeiras trabalhando em cortes, empréstimos ou ocorrências de material destinados às 

diversas camadas do pavimento.  

Quando se tratar de material extraído de cortes da própria via, o transporte dar-se-á, de preferência, ao longo 

de sua plataforma; quando for o caso de empréstimos ou ocorrências de material para a pavimentação, a 

trajetória a ser seguida pelo equipamento transportador será objeto de aprovação prévia pela Fiscalização. Em 

se tratando de entulho, o local de descarga será definido também pela Fiscalização que indicará ainda, o 

trajeto a ser seguido pelo equipamento transportador.  

Será permitido o transporte de carga com coroamento, desde que o complemento colocado na báscula não 

permita o derramamento da carga durante o transporte.  

A área da descarga será definida pela Fiscalização e deve oferecer segurança para o tráfego e manobras do 

equipamento transportador.  

 

Materiais  
Os materiais transportados e descarregados abrangidos por esta especificação podem ser:  

 De qualquer das três categorias estabelecidas para os serviços de terraplenagem;  

 Qualquer dos materiais utilizados na execução das diversas camadas do pavimento;  

 Proveniente da demolição de edificações ou quaisquer outras estruturas de alvenaria de tijolo ou 

concreto.  
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Equipamento  
Para o transporte e descarga dos materiais relacionados no item anterior, serão usados, preferencialmente, 

caminhões basculantes, em número e capacidade adequados, que possibilitem a execução do serviço com a 

produtividade requerida.  

 

Execução  
O caminho de percurso, tanto no caso de cortes, como de empréstimos e jazidas, deverá ser mantido em 

condições de permitir velocidade adequada ao equipamento transportador, boa visibilidade e possibilidade de 

cruzamento. Especialmente para o caso de empréstimos ou jazidas, os caminhos de percurso deverão ser, 

sempre que necessário, umedecidos para evitar o excesso de poeira, e devidamente drenados, para que não 

surjam atoleiros ou trechos escorregadios.  

 

Transporte de material de qualquer categoria inclusive descarga  
O material deverá estar distribuído na báscula do caminhão, de modo a não haver derramamento pelas bordas 

laterais ou traseira, durante o transporte.  

Quando se tratar de material proveniente de demolições, este deverá ser distribuído na báscula, de maneira 

que permita o cálculo do volume transportado em cada viagem.  

A descarga do material será feita nas áreas e locais indicados pela Fiscalização, na constituição dos aterros, 

nos locais de bota-fora ou depósito para futura utilização e na pista para confecção das diversas camadas do 

pavimento.  

 

Controle  
Deverão ser providenciados meios para o controle das viagens do equipamento transportador, a fim de se 

evitar que o material seja descarregado antes do local destinado a recebê-lo, em locais indevidos, ou que não 

apresente as características exigidas no projeto para emprego nas diversas camadas constituintes do 

pavimento.  

 
Medição  
Serão consideradas as distâncias efetivas de transporte entre os centros de massa do local de carga (corte, 

empréstimo, jazida, ou demolição) e da área destinada à descarga (aterro, bota-fora, depósito, ou pista), 

indicada pela Fiscalização, sendo a distância média determinada para cada segmento de corte, ou para cada 

via construída. O caminho seguido pelo equipamento transportador será aquele aprovado previamente pela 

Fiscalização, medidos em quilômetros.  

Para medição dos serviços de transporte e descarga de materiais oriundos de terraplenagem, assim como de 

escavação de valas para implantação de redes ou canais e de materiais provenientes de demolições (de 

construções, alvenarias, concretos, tubos, etc.), as distâncias médias de transporte serão separadas entre os 

seguintes intervalos:  

 DMT ≤ 10 km  

 DMT > 10km m³xkm 

O volume a ser considerado para o caso de materiais de terraplenagem e de escavação de valas, será feito pelo 

volume escavado acrescido de empolamento a ser determinado por ensaio especifico de material. Para o caso 

de materiais oriundos de demolição, serão considerados os volumes determinados pela Fiscalização no 
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equipamento transportador.  

 

Transporte de material de qualquer categoria inclusive descarga  
Para a medição dos serviços de transporte e descarga dos materiais de pavimentação, em conformidade com as 

respectivas especificações, o transporte será medido em m³x km, pelo volume escavado acrescido de 

empolamento a ser determinado por ensaio especifico do material considerando-se os seguintes intervalos de 

distâncias médias de transporte:  

  DMT ≤ 10 km  

 DMT > 10 km m³xkm 

 

 

 

 

COMPACTAÇÃO DE ATERROS  
 
Objetivo  
Este documento tem como objetivo fixar as condições gerais e o método executivo para a construção de aterros 

implantados com o depósito e a compactação de materiais provenientes de cortes ou empréstimos.  

 
Generalidades  
Os aterros são segmentos da via, implantados com o depósito e a compactação de materiais provenientes de 

cortes ou empréstimos, no interior dos limites das seções de projeto que definem a largura da via.  

As operações de aterro compreendem:  

 Descarga, espalhamento, umedecimento ou aeração e compactação dos materiais oriundos de cortes 

ou empréstimos, para a construção do corpo do aterro, até 1 m abaixo da cota correspondente ao 

greide de terraplenagem;  

 Descarga, espalhamento, homogeneização, umedecimento ou aeração e compactação dos materiais 

selecionados, oriundos de cortes ou empréstimos, para a construção da camada final do aterro, até a 

cota correspondente ao greide de terraplenagem;  

 Descarga, espalhamento, homogeneização, umedecimento ou aeração e compactação dos materiais 

selecionados, oriundos de cortes ou empréstimos, destinados a substituir eventualmente os materiais 

de qualidade inferior, retirados dos cortes;  

 Descarga, espalhamento, umedecimento ou aeração e compactação dos materiais oriundos de cortes 

ou empréstimos, destinados a substituir eventualmente os materiais de qualidade inferior, 

previamente retirados, a fim de melhorar as fundações dos aterros.  

 

Materiais  
Os materiais deverão ser selecionados dentre os de 1ª, 2ª e, eventualmente, 3ª categoria, atendendo à 

finalidade e à destinação no projeto.  

Os solos relacionados para os aterros, provirão de cortes ou empréstimos e serão devidamente indicados no 

projeto.  
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Os solos para os aterros deverão ser isentos de matérias orgânicas, micácea, diatomácea, turfas e argilas 

orgânicas não devem ser empregadas.  

Na execução do corpo dos aterros não será permitido o uso de solos que tenham baixa capacidade de suporte 

nem expansão maior do que 4%, salvo se indicado em contrário pelo projeto.  

A camada final dos aterros deverá ser constituída de solos selecionados na fase de projeto, dentre os melhores 

disponíveis. Não será permitido uso de solos com expansão maior do que 2%.  

 

Equipamento  
A execução dos aterros deverá prever a utilização racional de equipamento apropriado, atendidas as condições 

locais e a produtividade exigida.  

Na construção e compactação dos aterros, poderão ser empregados tratores de lâmina, escavo-

transportadores, moto-escavo-transportadores, caminhões basculantes ou, excepcionalmente, de carroceria 

fixa, motoniveladoras, rolos de compactação (lisos, de pneus, pés-de-carneiro, estáticos ou vibratórios), 

rebocados por tratores agrícolas ou autopropulsores, grade de discos para aeração, caminhão-pipa para 

umedecimento, e pulvimisturador para a homogeneização.  

Em casos especiais, onde o acesso do equipamento usual seja difícil ou impossível (áreas de passeios estreitos, 

por exemplo), serão usados soquetes manuais, sapos mecânicos, placas vibratórias, ou rolos de dimensões 

reduzidas, conforme estabelecido na especificação do serviço: lançamento e espalhamento de solos em áreas 

de passeio.  

 

Execução  
A execução dos aterros subordinar-se-á aos elementos técnicos fornecidos ao executante e constantes das 

notas de serviço elaboradas em conformidade com o projeto.  

A operação será precedida da execução dos serviços de desmatamento, destocamento e limpeza.  

Preliminarmente à execução dos aterros, deverão estar concluídas as obras-de-arte necessárias à drenagem da 

bacia hidrográfica interceptada pelos mesmos.  

É sempre aconselhável que na construção de um aterro, seja lançada uma primeira camada de material 

granular permeável, de espessura prevista em projeto, a qual atuará como dreno para as águas de infiltração 

no aterro.  

Nos casos de aterros assentes sobre encostas com inclinação transversal acentuada, estas deverão ser 

escarificadas com o bico da lâmina do trator, produzindo ranhuras, acompanhando as curvas de nível, de 

acordo com o projeto. Quando a natureza do solo exigir medidas especiais para solidarização do aterro ao 

terreno natural, a Fiscalização poderá exigir a execução de degraus ao longo da área a ser aterrada. No caso de 

aterros em meia encosta, o terreno natural deverá ser também escavado em degraus.  

O lançamento do material para a construção dos aterros deve ser feito em camadas sucessivas, em toda a 

largura da seção transversal e em extensões tais, que permitam as operações necessárias à compactação. Para 

o corpo dos aterros a espessura da camada solta não deverá ultrapassar 30 cm. Para as camadas finais, essa 

espessura não deverá ultrapassar 20 cm.  

No caso de alargamento de aterros, sua execução obrigatoriamente será procedida de baixo para cima, 

acompanhada de degraus nos seus taludes. Desde que justificado em projeto, poderá a execução ser feita por 

meio de arrasamento parcial do aterro existente, até que o material escavado preencha a nova seção 

transversal, complementando-se, após, com material importado, toda a largura da referida seção transversal.  
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A inclinação dos taludes do aterro, tendo em vista a natureza dos solos e as condições locais, será fornecida 

pelo projeto.  

Para a construção de aterros assentes sobre terreno de fundação de baixa capacidade de carga, o projeto 

deverá prever a solução a ser seguida. No caso de consolidação por adensamento da camada mole, será exigido 

o controle por medição de recalques.  

Quando excepcionalmente e, a critério da Fiscalização, for empregado material de 3ª
 
categoria na execução dos 

aterros, os fragmentos de rocha deverão ter no máximo de 30 dm³ de volume individualmente. A conformação 

das camadas deverá ser executada mecanicamente, devendo o material ser espalhado com equipamento 

apropriado e devidamente compactado por meio de rolos vibratórios. Deverá ser obtido um conjunto livre de 

grandes vazios e engaiolamentos.  

A fim de proteger os taludes contra os efeitos da erosão, deverá ser procedida a sua conveniente drenagem e 

obras de proteção, mediante a plantação de gramíneas e/ou a execução de patamares, com o objetivo de 

diminuir o efeito erosivo da água, sendo de conformidade com o estabelecido no projeto.  

Havendo possibilidade de solapamento da saia do aterro, em épocas chuvosas, deverá ser providenciada a 

construção de enrocamento no pé do aterro ou outro dispositivo de proteção, desde que previsto no projeto.  

Todas as camadas deverão ser convenientemente compactadas. Para o corpo do aterro, deverão sê-lo na 

umidade ótima, mais ou menos 3%, até se obter a massa específica aparente máxima seca correspondente a 

95% da massa específica aparente máxima seca, do ensaio DNER-ME 47-64 (Proctor Normal).  

Para as camadas finais, a massa específica aparente seca deve corresponder a 100% da massa específica 

aparente máxima seca, do mesmo ensaio DNER-ME 47-64 (Proctor Normal).  

Os trechos que não atingirem as condições mínimas de compactação deverão ser escarificados, 

homogeneizados, levados à umidade adequada e novamente compactados, de acordo com a massa específica 

aparente seca e desvio de umidade exigidas.  

Durante a construção dos aterros, os serviços já executados deverão ser mantidos com boa conformação e 

permanente drenagem superficial.  

 

Controle geométrico  
O acabamento da plataforma de aterro será procedido mecanicamente, de forma a alcançar-se a conformação 

da seção transversal do projeto, admitidas as seguintes tolerâncias:  

 Variação da altura máxima de ±5 cm para o eixo e bordos;  

 Variação máxima da largura + 30 cm para a plataforma, não se admitindo variação para menos.  

O controle será efetuado por nivelamento do eixo e bordos.  

O acabamento, quanto à declividade transversal e à inclinação dos taludes, será verificado pela Fiscalização, 

de acordo com o projeto.  

 

Controle tecnológico  
Controle tecnológico será embasado nas seguintes etapas:  

 Um ensaio de compactação, segundo o método DNER-ME 47-64 (Proctor Normal), para cada 1000 m³ 

de um mesmo material do corpo do aterro;  

 Um ensaio de compactação, segundo o método DNER-ME 47-64 (Proctor Normal), para cada 200 m³ 

de um mesmo material das camadas finais do aterro;  
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 Um ensaio para a determinação da massa específica aparente seca, “in situ”, para cada 1000 m³ de 

material compactado no corpo do aterro, correspondente ao ensaio de compactação referido no 1º 

parágrafo deste item, e no mínimo duas determinações por dia, em cada camada de aterro;  

 Compactação de aterros  

 Um ensaio para a determinação da massa específica aparente seca, “in situ”, para cada 100 m³ das 

camadas finais do aterro, alternadamente no eixo e bordos, correspondente ao ensaio de compactação 

referido no 2º parágrafo deste item;  

 Um ensaio de granulometria (DNER-ME-80-64), do limite de liquidez (DNER-ME-44-64) e do limite de 

plasticidade (DNER-ME-82-63), para o corpo do aterro, para todo grupo de dez amostras submetidas 

ao ensaio de compactação, segundo o 1º parágrafo deste item;  

 Um ensaio de granulometria (DNER-ME-80-64), do limite de liquidez (DNER-ME-44-64) e do limite de 

plasticidade (DNER-ME-82-63), para as camadas finais do aterro, para todo grupo de quatro amostras 

submetidas ao ensaio de compactação, segundo o 2º parágrafo deste item.  

 Um ensaio do índice de suporte Califórnia com a energia do método (DNER-ME-47-64) (Proctor 

Normal), para as camadas finais, para cada grupo de quatro amostras submetidas ao ensaio de 

compactação, segundo o 2º parágrafo deste item.  

 

Medição  
Os serviços de escavação e transporte dos materiais para os aterros já foram objeto de medição em metros 

cúbicos, por ocasião da execução dos cortes e dos empréstimos.  

O serviço de compactação de aterro será medido pelo volume geométrico compactado do aterro, em metros 

cúbicos, utilizando-se, para o cálculo, o processo da “média das áreas”, independentemente da classificação de 

1ª e 2ª categoria. Quando o aterro for, excepcionalmente, executado com materiais de 3ª categoria, ou 

executado com equipamentos de menor porte, a medição será específica para tais casos.  

No caso de rebaixamento de cortes, deverão ser utilizadas, para a medição, as seções transversais tiradas após 

a execução do rebaixamento.  

 
Medição 
O reaterro compactado de valas será medido pelo volume geométrico, em metros cúbicos, de material 
efetivamente compactado, considerando-se o modo de compactação (manual ou mecânico). 
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4 OBRAS DE ARTE ESPECIAIS 
 
GABIÕES 

 
Gabiões - elementos de forma prismática, constituídos por uma rede metálica de malha hexagonal preenchida 
por pedras de mão. 
 
Os gabiões podem ser dos tipos seguintes: 
a) gabiões tipo caixa, galvanizados; 
b) colchões tipo Reno com diafragma, galvanizados; 
 
Gabiões Tipo Caixa 
Os gabiões tipo caixa são elementos com a forma de prisma retangular constituídos por uma rede metálica de 
malha hexagonal10x12 cm, fio de arame galvanizado de e= 2,4 mm e dupla torção. 
Em toda as extremidades a rede é reforçada com fios de diâmetro maior que aquele usado na rede, para 
robustecer a armação metálica e facilitar a sua colocação na obra. 
Os gabiões podem ser subdivididos em celas mediante a inserção de diafragmas com a função de fortalecer a 
estrutura e de facilitar as operações de enchimento. Tais diafragmas possuem as mesmas características da 
rede que constitui os gabiões e são unidos diretamente à tela de base durante a sua fabricação. 
 
Colchões Tipo Reno 
Os colchões tipo Reno, são gabiões cuja característica é a reduzida espessura (0,15m, 0,20m ou 0,30m) e são 
formados por uma rede metálica de malha hexagonal de 6x8 cm, fio de arame galvanizado e= 2,4 mm, dupla 
torção que, geralmente, tem malhas menores que aquela utilizada na fabricação dos gabiões. 
Sobre uma tela contínua de rede, seja da base como também das paredes laterais do elemento, estão 
montados os diafragmas a uma distância de 1,00m de modo a criar uma estrutura celular. 
Os diafragmas apresentam características iguais aquelas da rede da qual é constituída a tela da base.  
A tela da base, a tampa e os diafragmas são delimitadas ao longo das bordas por fios de diâmetro maior que 
aquele utilizado para rede, de modo a reforçar a estrutura e facilitar a colocação. 
Gabião Tipo Saco 
 
Estes gabiões são formados a partir de um único painel de malha hexagonal de dupla torção produzida com 
arames de baixo teor de carbono revestidos com Galfan® e adicionalmente protegidos por uma camada 
contínua de material plástico (aplicada por extrusão). 
 
Para o fechamento das extremidades do gabião tipo saco, cada unidade é fornecida com arames de aço 
inseridos alternadamente entre as penúltimas malhas das bordas livres. Tais arames reforçam cada elemento 
e conferem mais rapidez durante instalação. 
Devido ao contato constante com águas cuja qualidade, em geral é desconhecida os gabiões tipo saco são 
produzido com malha hexagonal de dupla torção fabricada com arames protegidos com liga Zinco/Alumínio e 
revestidos com material plástico, tornando-os eficientes para uso em marinas, ambientes poluídos e/ou 
quimicamente agressivos. 
O enchimento dos gabiões tipo saco pode ser feito por suas extremidades ou pela lateral, após esta operação, 
eles são aplicados utilizando-se equipamentos mecânicos (guindastes, gruas, etc.). 
Os gabiões tipo saco são usados principalmente em obras emergenciais, em obras hidráulicas onde as 
condições locais requerem uma rápida intervenção ou quando a água não permite fácil acesso ao local 
(instalações subaquáticas) ou quando o solo de apoio apresenta baixa capacidade de suporte. 
 
Condições Específicas 
Material 
Os materiais utilizados deverão obedecer os seguintes critérios: 
Malha Galvanizada - o fio utilizado é do tipo doce recozido, zincado a quente, galvanoplastia.  
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Pedra de mão - a pedra de mão utilizada deverá ser originária de rocha sã e estável, apresentando os mesmos 
requisitos qualitativos exigidos para a pedra britada destinada à confecção de concreto com granulometria 
uniforme. Excluem-se materiais friáveis e aconselha-se a utilização de material resistente e de elevado peso 
específico. 
Equipamento 
Os equipamentos necessários à execução destes dispositivos compreendem os manuais: 
a) manuais - pá, picareta, enxada e carrinho de mão; 
 
Execução 
Gabiões Tipo Caixa Galvanizados 
a) montagem - os gabiões são despachados da fábrica dobrados e reunidos em pacotes. Na obra os gabiões são 
abertos e armados, costuram-se entre si pelas arestas e fixam-se os diafragmas às paredes laterais. Agrupam-
se mais gabiões vazios entre eles e sucessivamente são colocados e amarrados àqueles vizinhos, pelas arestas 
em sentido invertido e horizontal, antes do enchimento; 
b) enchimento - é efetuado manualmente ou com qualquer meio mecânico, utilizando-se pedras de porte maior 
ou ligeiramente superiores a da malha de modo a obter a mínima porcentagem de vazios;  
c) atiramento - os tirantes são inseridos durante o enchimento, no interior dos gabiões para tornar sólidas 
entre si as paredes opostas. Isto facilita o alinhamento das paredes à vista na obra e evita a deformação dos 
gabiões durante o enchimento a quantidade e o posicionamento será em conformidade com o tipo de obra. O 
fio adotado para os tirantes, bem como, aquele adotado para as amarrações apresenta as mesmas 
características do fio dos gabiões, mas geralmente de diâmetro inferior. 
 
Colchões Tipo Reno com Diafragma Galvanizados 
a) montagem - análogos aos gabiões, também os colchões tipo Reno são entregues nas obras dobrados e 
reunidos em pacotes. Quando armados os elementos, unem-se as quinas e as bordas dos diafragmas as 
paredes laterais. Cada elemento, colocado na superfície já preparada é costurado aqueles que o seguem. Esta 
operação é facilitada se os colchões tipo reno estiverem ainda vazios; 
b) enchimento - pode ser efetuado manualmente ou mecanicamente e sugerido adote-se material pesado e não 
friável, com dimensões superiores aquelas das malhas; 
c) fechamento - a tampa, formada por uma tela de rede solta e reforçada nas bordas com um fio de diâmetro 
superior ao da rede, é ligada ao corpo do colchão tipo Reno primeiramente ao longo das arestas laterais e 
depois ao longo dos diafragmas internos. 
 
 
Inspeção 
Controle Geométrico e de Acabamento 
O controle geométrico consistirá de medida a trena. 
O controle das condições de acabamento será feito em bases visuais. 
 
Controle da Execução 
O controle da pedra-de-mão será feito visualmente e por testes expedidos de sua resistência, efetuados "in 
situ". 
O controle das redes metálicas será efetuado por certidões de qualidade fornecidas pelo fabricante, a razão de 
um certificado para cada carregamento que chegar à obra. 
 
PROTEÇÃO VEGETAL 

Revestimento Vegetal 
O plantio de árvores de porte alto, será efetuado no fundo das ravinas com o objetivo de contribuir no controle 
da erosão, o espaçamento esta definido no projeto. 
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Plantio de Arbustos e Árvores 
É recomendável o plantio de mudas com pelo menos 01 ano de idade, ou com 60 centímetros de altura, de 
modo a garantir plantas sadias, bem formadas e capazes de sobreviver em campo. 
Deverá ser feito a preparação da cova com a devida correção do solo e a aplicação de adubação química ou 
orgânica. Junto à cova com o raio de 1.0 metros deverá ser aplicada uma cobertura morta de material 
proveniente de compostagem orgânica ou similar. 
Este serviço será iniciado preferencialmente no período de chuvas. 
As áreas revegetadas deverão estar devidamente cercadas e protegidas durante os primeiros anos de 
desenvolvimento das mudas, evitando que as mesmas sejam destruídas por pisoteamento ou devoradas por 
animais. 
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TOMADA DE PREÇOS Nº006/2014 
 

ANEXO VIII 
 

TERMO DE COMPROMISSO – RESPONSAVEL TECNICO 
 

 

Licitação Modalidade de: _________________________________________________, n.º _____________ 

 

 
TERMO DE COMPROMISSO 

 

 

A empresa ___________________________participante da licitação modalidade de ___________________, n.º 

__________________, destinada a contratação de empresa especializada engenharia civil para “CONSTRUÇÃO 
DE CONTENÇÃO DE ENCOSTA NO BAIRRO SOL NASCENTE – BRUMADINHO/MG”, atendidas as 

especificações, planilhas/propostas estimativas, Memorial Descritivo/Projeto Básico e demais documentos 

anexos, sendo mão-de-obra com fornecimento e aplicação de material.”,  atendidas as especificações, 

planilhas/propostas estimativas, Memorial Descritivo/Projeto Básico e demais documentos anexos, 

compromete a manter como responsável técnico dos serviços até a sua conclusão o Sr. 

______________________________________________, engenheiro _________________, CREA __________________, que 

está sendo apresentado no presente termo. 

Declara-se ciente de que a substituição do referido profissional somente será possível se previamente 

autorizado pela Prefeitura Municipal de Brumadinho, com a  devida justificativa, e deste que o novo 

responsável técnico preencha todos os requisitos exigidos no edital. 

O não cumprimento do presente compromisso implicará em desobediência ao art. 30, § 10 da Lei Federal 

8.666/93, com as respectivas conseqüências previstas no art. 88 da referida Lei. 

 

Brumadinho,  _________, de __________________________de 2.014 

Nome: 

Endereço: 

CNPJ: 

De acordo 

 

Nome e assinatura do responsável técnico 
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TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2014 
 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO A LEGISLAÇÃO TRABALHISTA 
ANEXO IX 

A empresa ____________________, participante da licitação modalidade de __________________, n.º destinada a 

contratação de Empresa especializada para “CONSTRUÇÃO DE CONTENÇÃO DE ENCOSTA NO BAIRRO 
SOL NASCENTE – BRUMADINHO/MG”, atendidas as especificações, planilhas/propostas estimativas, 

Memorial Descritivo/Projeto Básico e demais documentos anexos, sendo mão-de-obra com fornecimento e 

aplicação de material.”, atendidas as especificações, planilhas/propostas estimativas, Memorial 

Descritivo/Projeto Básico e demais documentos anexos, sob forma de execução indireta e pelo regime de 

empreitada a preço unitário,  conforme planilhas, projetos, e demais documentos anexos ao processo, 

compromete-se a observar toda a  legislação trabalhista e previdenciária vigente, com relação aos empregados 

que estarão trabalhando na obra, e também prestar as seguintes informações à contratante: 

1) Na assinatura do contrato, a empresa entregará à Prefeitura Municipal, relação nominal e por função dos 

empregados que irão trabalhar na obra, acompanhada das respectivas fichas de registro dos mesmos; 

2) Toda alteração no quadro de empregados deverá ser comunicada à Prefeitura (Secretaria de Obras), com 

antecedência mínima de 24 horas,  emitindo-se nova relação nominal da equipe remanescente com indicação 

dos empregados que saíram, e dos que entraram (nesta hipótese, fornecer cópia autenticada da ficha de 

registros; 

3) A apresentação das faturas de medição serão acompanhadas das guias de recolhimento de INSS, e 

recolhimento de FGTS, onde constem os dados da obra, condição exigida pela liberação do respectivo 

pagamento. 

 

Brumadinho, _, de __________________de 2014 

 

Assinatura e indicação do responsável pela empresa licitante. 
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TOMADA DE PREÇOS N.º 006/2014 
ANEXO X 

 
DECLARAÇÃO 

ACESSIBILIDADE PORTADORES DE DEFICIENCIA – LEI 15.426/2005 – DECRETO 5.286/2004 
 

 

Eu ______________________, portador da CI __________, CPF: _______________________ representante legal da 

empresa ___________________________, declaro para os devidos fins e quem de direito for que: “Contratação dos 

Serviços de Engenharia para a “CONSTRUÇÃO DE CONTENÇÃO DE ENCOSTA NO BAIRRO SOL NASCENTE 
– BRUMADINHO/MG”, atendidas as especificações, planilhas/propostas estimativas, Memorial 

Descritivo/Projeto Básico e demais documentos anexos, sendo mão-de-obra com fornecimento e aplicação de 

material.”,  atendidas as especificações, planilhas/propostas estimativas, Memorial Descritivo/Projeto Básico 

e demais documentos anexos. cumprirá as exigências de acessibilidade aos “Portadores de Deficiência “ 

conforme Lei n.º 115.426/2005 e Decreto n.º 5.296/2004. 

 

O dito é verdade e dou fé: 

 

Nome: 

Empresa: 
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TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2014 
 

ANEXO XI 
 

DECLARAÇÃO 
 
 

DANOS AO MEIO AMBIENTE 
 

 

Eu, ___________________________, portador da CI ___________________CPF: _______________________, declaro para  

“CONSTRUÇÃO DE CONTENÇÃO DE ENCOSTA NO BAIRRO SOL NASCENTE – BRUMADINHO/MG”, 
atendidas as especificações, planilhas/propostas estimativas, Memorial Descritivo/Projeto Básico e demais 

documentos anexos, sendo mão-de-obra com fornecimento e aplicação de material,  os devidos fins a quem de 

direito for que: a,  atendidas as especificações, planilhas/propostas estimativas, Memorial Descritivo/Projeto 

Básico e demais documentos anexos, não causará danos ao meio ambiente, cumprindo as condicionantes 

previstas na licença de intervenção ambiental. 

 

 

O dito é verdade e dou fé, 

 

 

 

Nome: 

 

Empresa: 
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TOMADA DE PREÇOS Nº006/2014 
 

 

                                     ANEXO XII 
 
 

                                     TERMO DE RENÚNCIA 
                                     ( Lei Federal n° 8.666/93, art. 43, III) 

 
 

A EMPRESA, abaixo assinada, inscrita no CNPJ sob o n0 ........................................, participante da Licitação na 

Modalidade TOMADA DE PREÇOS n° 006/2014, promovida pela Prefeitura Municipal de Brumadinho, por 

intermédio de seu representante legal, na forma e sob as penas da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações, 

vêm, RENUNCIAR, expressamente, ao direito de interpor recurso e ao prazo respectivo relativos a fase de 

HABILITAÇÃO/PROPOSTA, concordando com o prosseguimento do certame licitatório.  

 

 

LOCAL E DATA 

 

REPRESENTANTE LEGAL 
CPF:  
 

OBS: A APRESENTAÇÃO DESTE TERMO DE RENUNCIA NÃO ESTÁ CONDICIONADO À HABILITAÇÃO E 
INABILITAÇÃO DOS LICITANTES, APENAS PARA AGILIDADE DO PROCESSO, CASO HAJA 
CONCORDANCIA DOS LICITANTES.  
OBS: O PRESENTE TERMO DE RENÚNCIA SOMENTE TERÁ VALOR QUANDO ASSINADA PELO 
REPRESENTANTE LEGAL DA LICITANTE, COM PODERES ESTATUTÁRIOS E/OU CONTRATUAIS PARA 
TAL FINALIDADE. 
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ANEXO XIII 
 

REFERÊNCIA: TP N.º006/2014 
 
 
 
DECLARAÇÃO PARA ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ARTIGO N° 36 DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO 
DE BRUMADINHO  
 
 
A empresa ___________, CNPJ: _____________, sediada ________________________________________, telefone 
_____________, e-mail _______________, que represento (amos) não possui sócios, quotistas ou administradores, 
que se incluam na vedação contida no artigo n° 36 da Lei Orgânica do Município, a saber: 
 
“Art. 36. O Prefeito, o vice-prefeito, os vereadores, os ocupantes de cargos em comissão ou função de 
confiança, as pessoas ligadas a qualquer deles por matrimônio ou parentesco afim ou consanguíneo, até o 2° 
grau, ou por adoção e os servidores empregados públicos, não poderão contratar com o Município, subsistindo 
a proibição até seis meses aos findas as respectivas funções.” 
 
Por ser verdade, assumo inteira responsabilidade civil e criminal pelas informações aqui prestadas. 
 
 
 
___________________, ______________de ____________de _____________________ 
 
Atenciosamente, 
 
Assinatura e Identificação com carimbo da empresa em papel timbrado. 
 
 
OBS: RECONHECER FIRMA EM CARTÓRIO 
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ANEXO XIV – CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO  
TOMADA DE PREÇOS N.º 006/2014 

 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BRUMADINHO 

ESTADO DE MINAS GERAIS - C.G.C.: 18.363.929/0001-40 

         CRONOGRAMA FISCO FINANCEIRO - CONTENÇÃO DE ENCOSTA NA LOCALIDADE DO BAIRRO SOL NASCENTE   

    30 Dias 60 Dias 90 Dias 120 Dias 150 Dias 180 Dias Total 

SERVIÇOS 
PRELIMINARES 

12,74% 100%           12,74% 

27.097,02 27.097,02           27.097,02 

LOCAÇÃO DE OBRA 
2,04% 100%           2,04% 

4.339,21 4.339,21           4.339,21 

MOVIMENTO DE 
TERRA 

5,17% 25% 25% 25% 25%     5,17% 

11.002,93 2.750,73 2.750,73 2.750,73 2.750,73     11.002,93 

CONTENÇÃO 
56,80%   30% 30% 20% 20%   56,80% 

120.824,49   36.247,34 36.247,34 24.164,90 24.164,90   120.824,49 

PAISAGISMO 
1,39%         50% 50% 1,39% 

2.964,83         1.482,42 1.482,42 2.964,83 

ADMINISTRAÇÃO 
DA OBRA 

21,85% 15% 15% 15% 15% 20% 20% 21,85% 

46.476,92 6.971,54 6.971,54 6.971,54 6.971,54 9.295,38 9.295,38 46.476,92 

TOTAL 
1,00               

212.705,44 41.158,50 45.969,60 45.969,61 33.887,17 34.942,70 10.777,80 212.705,40 
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ANEXO XV 

D E C L A R A Ç Ã O   D E   V I S I T A   T É C N I C A 

 

Licitação Modalidade ________________________________n.º _______________ 

 

À 

Prefeitura Municipal de Brumadinho – MG 

 

  

Contratação de empresa para execução dos Serviços de Engenharia  para  a “CONSTRUÇÃO DE CONTENÇÃO 
DE ENCOSTA NO BAIRRO SOL NASCENTE – BRUMADINHO/MG”, atendidas as especificações, 

planilhas/propostas estimativas, Memorial Descritivo/Projeto Básico e demais documentos anexos. 
 

Prezados Senhores,  

 

 Declaramos ter realizado visita ao local especificado pelo responsável da Prefeitura Municipal, e que 

temos pleno conhecimento das condições e dos locais onde deverão ser executados os serviços a serem 

contratados. 

 

Atenciosamente,  

 

Brumadinho, ____, de _________________________________, de 2.014 

 

 

Assinatura do responsável pela visita e sua identificação e número de documento de Identidade. 

De acordo: 

 

A Empresa _________________________________________________________________ realizou a visita exigida no 

Edital supra, em _______/_____/_____. 

 

Assinatura e carimbo do funcionário da divisão de engenharia. 

 


