
Estado do Pará 

  PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDON DO PARÁ 

Comissão Especial de Licitação 

RUA GONÇALVES DIAS Nº 400 - CENTRO 

EDITAL 
CONCORRÊNCIA Nº 3/2022-001 PMRP 

Processo Administrativo nº 069/2022 
 
O Município de Rondon do Pará, torna-se público, para conhecimento dos interessados, que a 
PREFEITURA  MUNICIPAL DE RONDON DO PARÁ, por meio da Comissão Especial de Licitações de 
Obras e Serviços de Engenharia do Prefeitura Municipal de Rondon do Pará, designada pela Portaria nº 
0273/2022, publicada no Diário Oficial do Município em 24 de fevereiro de 2022, sediada na rua Gonçalves 
Dias nº 400, Centro Rondon do Pará-PA, realizará licitação, na modalidade CONCORÊNCIA, do tipo 
MENOR PREÇO GLOBAL, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei Complementar n° 
123, de 14 de dezembro de 2006, da Lei de Diretrizes Orçamentárias vigente e, ainda, de acordo com as 
condições estabelecidas neste Edital e seus anexos. 
 
1. RECEBIMENTO E INÍCIO DA SESSÃO PARA ABERTURA DOS ENVELOPES DOCUMENTAÇÃO E 
PROPOSTAS  
 
1.1. Até às 09:00 horas, do dia 19 de abril de 2022, na Rua Gonçalves Dias nº 400, Prédio sede da 
Prefeitura Municipal de Rondon do Pará “sala da CPL”, para entrega dos Envelopes n° 01, com os 
documentos de habilitação, e nº 02, com a proposta, além das declarações complementares. 
 

1.2. O Edital e seus anexos poderá ser obtido na página: www.rondondopara.pa.gov.br, 

https://www.tcm.pa.gov.br/portal-do-jurisdicionado/sistema/geo-obras, no Setor de Licitações, em dia 

de expediente das 08:00 às 12:00, na Rua Gonçalves Dias, 400 - Centro de Rondon do Pará, até 03 dias 

uteis antes da data de abertura da licitação. 

 

1.3. Informações pelos telefones: (94) 992056538-WhatsApp, ou pelo e-mail: cplrondondopara@gmail.com 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO  
 
1.1. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE PONTES DE 
CONCRETO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE RONDON DO PARÁ, CONFORME CONVÊNIO Nº 
046/2021-SETRAN, PROCESSO 2021/698673.  

 

1.2. São partes integrantes deste Edital, os seguintes anexos:  
 
ANEXO I -  Modelo de procuração; 

ANEXO II - Modelo de declaração de visita técnica e/ou Conhecimento Técnico; 

ANEXO III - Declaração do responsável técnico; 

ANEXO IV - Declaração que não emprega menor; 

ANEXO V - Modelo de apresentação da proposta; 

ANEXO VI - Declaração de elaboração independente de proposta; 

ANEXO VII – Mapa de localização com coordenada geográficas; 

ANEXO VIII - Plantas; 

ANEXO IX - Planilha orçamentária A, B, C, D, E; 

ANEXO X – Sintese orçamentária das pontes; 

ANEXO XI - Cronograma físico-financeiro; 

ANEXO XII - Memorial Descritivo e Especificação Técnica; 

ANEXO XIII - Composição de BDI 

ANEXO XIV - Declaração de MICROEMPRESA ou EMPRESA DE PEQUENO PORTE; 

ANEXO XV - Declaração de Corpo Técnico; 
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ANEXO XVI - Termo de Compromisso da empresa; 

ANEXO XVII - Minuta do Contrato Administrativo 

 

1.3. Valor referencial da Obra: R$ 4.372.785,88 (quatro milhões, trezentos e setenta e dois mil, setecentos 
e oitenta e cinco reais e oitenta e oito centavos). 

 
1.4. O objeto da presente licitação será executada com recursos do Convênio nº 046/2021 SETRAN. 
 
1.5. As empresas que assim desejarem poderão protocolar os Envelopes 01 e 02 junto ao Departamento de 

Protocolo da Prefeitura Municipal de Rondon do Pará antes do horário marcado para a Abertura dos 

Envelopes de Documentação e Proposta.  

 
CLÁUSULA SEGUNDA: DA VISITA AOS LOCAIS DOS SERVIÇOS 
 
2.1. A(s) empresa(s) licitante(s) deverá(ão) realizar visita prévia e inspecionar o local onde serão executadas 
as obras, de modo a obter, para sua própria utilização e por sua exclusiva responsabilidade, toda a 
informação necessária a elaboração de sua proposta. Inteirando de todas as condições e dos graus de 
dificuldades existentes. 
 
a) A visita técnica deverá ser realizada por profissional(is) responsável(is) técnico(s) (engenheiro ou 
arquiteto), representando a empresa interessada em participar desta licitação, quando será fornecida para os 
presentes, em modelo próprio, ATESTADO DE VISITA que, obrigatoriamente, fará parte da documentação 
de habilitação da Licitante e onde deverá constar o número do Registro do CREA do visitante. 
 
b) Fica estabelecido até o 5º (quinto) dia útil anterior à data da licitação, no horário das 09h:00h às 13:00h, 
em dia de expediente, para os interessados agendarem visita ao local da obra, mediante o telefone (094) 
992270575 whatsApp ou pelo Email: cplrondondopara@gmail.com e planejamentorondon@gmail.com, ou no 
endereço: rua Gonçalves Dias, 400-centro prédio sede da PREFEITURA.  
 
c) Esta visita, necessariamente, será acompanhada por técnico do órgão licitante, conforme agendamento 
prévio. 
 
c.1.) In loco o licitante poderá verificar todas as peculiaridades inerentes à natureza e complexibilidade da 
obra, assim certifdicar sobre o local, a implantação do projeto e todos os demais dados técnicos que possam 
enriquecer o seu conhecimento, como também verificar a logística e distanciamento de cada obra a ser 
executada e ao final elaborar sua proposta dentro da realidade da execução do objeto.  
 
d) O Atestado de visita Técnica deverá obrigatoriamente ser incluso no envelope 01 - habilitação preliminar. 

(Atestado assinado pelo engenheiro da Prefeitura Municipal). 

e) A licitante deverá OBRIGATORIAMENTE visitar os locais onde serão executados os serviços.  
 
f) Todos os custos associados com a visita serão de inteira responsabilidade da licitante. 
 
 
CLÁUSULA TERCEIRA: DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO  
 
3.1. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO:  
 
a) Poderão participar desta Licitação pessoas jurídicas de direito privado, observada a necessária 
qualificação, como seja, a pertinência mercantil com objeto desta Licitação, que estejam cadastradas.  
 
a.1) Para cumprimento da alínea “a” a Comissão Especial de Licitação emitirá Certificado de Cadastro, o 
qual deverá ser apresentado junto com a documentação envelope 01 - habilitação. 
 
b) A participação no presente certame implica na aceitação plena e irrevogável de todos os termos, 
cláusulas e condições constantes deste edital e de seus anexos, bem como na observância dos preceitos 

mailto:cplrondondopara@gmail.com
mailto:planejamentorondon@gmail.com
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legais e regulamentares em vigor e na responsabilidade pela fidelidade e legitimidade das informações e dos 
documentos apresentados em qualquer fase do processo.  
 
c) Cada licitante apresentar-se-á com apenas um representante para se manifestar em nome da empresa, 
por instrumento público (conforme modelo em Anexo) ou particular de procuração com firma reconhecida, 
exigindo concomitantemente, documento de identificação.  
 
c.1) Em sendo sócio proprietário, cotista ou diretor eleito em assembleia de acionistas deve apresentar 
qualquer documento que comprove essa condição.  
 
d) Nenhuma pessoa física, ainda que regularmente habilitada, poderá representar mais de uma empresa.  
 
e) A ausência do representante legal ou a não apresentação do documento que o credencia não implicará a 
desclassificação do licitante, mas farão com que este fique sujeito às decisões tomadas pela Comissão no 
decorrer dos trabalhos. 
 
3.2. SÃO VEDADAS A PARTICIPAÇÃO DIRETA OU INDIRETA DA LICITAÇÃO:  
 
a) as pessoas jurídicas de que trata o artigo 9º da Lei nº 8.666/93;  
 
b) Pessoas jurídicas cujos dirigentes ou responsáveis técnicos sejam ou tenham sido ocupantes de cargo de 
direção, assessoramento superior, assistência intermediária, cargo efetivo ou emprego na(o) «UNID_GEST» 
ou empresas a ela vinculadas, nos últimos 180 (cento e oitenta) dias corridos anteriores à data da publicação 
do aviso desta licitação.  
 
c) Tiver sido declarada inidônea na administração direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal 
e dos Municípios, abrangendo inclusive as entidades com personalidade jurídica de direito privado sob 
controle do poder público e das fundações por ele instituídas ou mantidas;  
 
d) empresas com decretação de falência ou concordata, em processo de recuperação judicial ou 
extrajudicial;  
 
e) empresa cujos diretores, responsáveis legais ou técnicos, membros de conselho técnico, consultivo, 
deliberativo ou administrativo ou sócios, pertençam, ainda que parcialmente, de empresa do mesmo grupo, 
ou em mais de uma empresa, que esteja participando desta licitação;  
 
f) empresa cujo objeto social não seja pertinente e compatível com objeto deste Edital;  
 
g) pessoa física ou jurídica que elaborou, isoladamente ou em consórcio, o projeto básico ou executivo 
correspondente;  
 
h) Que estiverem reunidas sob forma de consórcio;  
 
i). Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação empresa que tenha sócio ou empregado que 
seja servidor dos Poderes Executivo ou Legislativo, da Prefeitura Municipal de Rondon do Pará e unidades 
gestoras. 
 
3.3 DA PARTICIPAÇÃO DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE  
 
 3.3.1. Quando da participação das microempresas e empresas de pequeno porte deverão ser 
adotados os critérios estabelecidos nos Arts. 42 a 45 da Lei Complementar 123/2006, quais sejam:  
 
 3.3.2. As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação em certames 
licitatórios, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade 
fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição;  
 
 3.3.3. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 
05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado 
vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para regularização 
da documentação;  
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 3.3.4. A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 3.3.3 deste Edital, 
implicará decadência do direito de contratação, sem prejuízo das sanções previstas no Art. 81 da Lei 
8.666/93, sendo facultado à Administração, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de 
classificação, para assinatura do contrato, ou revogar a licitação;  
 
 3.3.5. Será assegurado como critério de desempate, preferência de contratação para as 
microempresas e empresas de pequeno porte;  
 
 3.3.6. Para efeito desta Licitação, de acordo com o § 1º, art. 44 da Lei Complementar 123/2006, 
entende-se por empate, àquelas 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;  
 
 3.3.7. Para efeito do disposto no art. 44 da Lei Complementar 123/2006, ocorrendo o empate, 
proceder-se-á da seguinte forma:  
 
I- A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar proposta de 
preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o 
objeto licitado;  
 
II- Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do inciso I do 
caput deste artigo, serão convocados as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese dos §§ 
1º e 2º do Art. 44 da Lei complementar 123/2006, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo 
direito;  
 
III- No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte 
que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos §§ 1º e 2º do Art. 44 da Lei complementar 123/2006, 
será realizado sorteio entre elas para que se identifique quem primeiro poderá apresentar melhor oferta.  
 
 3.3.8. Na hipótese da não-contratação nos termos previstos no subitem 3.3.7 deste Edital, o objeto 
licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame;  
 
3.4. Poderão participar desta Concorrência, pessoas jurídicas que atuam no ramo de atividade compatível 
com o objeto licitado, na condição de Microempresas e Empresa de Pequeno Porte, para efeito do 
tratamento diferenciado previsto na Lei Complementar nº 123/2006, quando comprovada mediante 
apresentação de Declaração da Junta Comercial do estado da sede da proponente.  
 
a) O representante legal da empresa deverá ratificar não haver nenhum dos impedimentos previstos no § 4º 
do art. 3º da referida lei.  
 
b) A não entrega desta declaração indicará que optou por não utilizar os benefícios previstos na Lei 
Complementar nº 123/2006.  
 
c) A Declaração em questão deverá ser juntada a documentação de habilitação no envelope 001 - 
habilitação preliminar, exigidos nesta licitação.  
 
3.5. A participação na presente licitação implica a aceitação plena e irrevogável de todos os termos, 
cláusulas e condições constantes deste Edital e de seus Anexos, bem como a observância dos preceitos 
legais e regulamentares em vigor e a responsabilidade pela fidelidade e legitimidade das informações e dos 
documentos apresentados em qualquer fase do processo. 
 
CLÁUSULA QUARTA: DA DOCUMENTAÇÃO  
 
4.1. Os documentos de habilitação deverão ser apresentados em única via, sem emendas, rasuras ou 
sobrescritos.  
Caso haja qualquer emenda, rasura ou sobrescrito, este fato deve ser declarado e assinado pelo 
representante legal do licitante. O órgão Licitante não será responsável pela integridade dos documentos de 
habilitação que desatendam o disposto nesta Cláusula.  
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4.2. HABILITAÇÃO  
 
4.2.1 Documentação relativa à Capacidade Jurídica:  
 
a) Carteira de identidade e CPF dos sócios;  
 
b) Registro comercial, no caso de empresa individual;  
 
c) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor com todas suas alterações contratuais, ou última 
alteração consolidada registrada na Junta Comercial, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso 
de sociedade por ações, acompanhado de documentos da eleição de seus administradores, além da cópia 
do Estatuto em vigor, devidamente registrado;  
 
d) Inscrição do Ato Constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova da diretoria em 
exercício.  
 
4.2.2 Da Documentação relativa à Regularidade Fiscal e Trabalhista:  
 
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ;  
 
b) Prova de Inscrição do Cadastro de contribuintes Estadual ou Municipal, relativamente ao domicílio ou 
sede do proponente, devendo ser pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto em 
licitação.  
 
c) Certidão de Regularidade de Tributos Municipal da sede da proponente;  
 
d) Certidão de Regularidade da Fazenda Estadual de Natureza Tributária;  
 
e) Certidão de Regularidade Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União consolidada, com a 
Certidão de Regularidade de Débito (CND) expedida pelo INSS, vigente na data de abertura desta licitação;  
 
f) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, junto à Caixa 
Econômica Federal, demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por Lei;  
 
g) Prova de regularidade e inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 
apresentação de CNDT - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, (http://www.tst.jus.br/certidao).  
 
h) Comprovante de ausência na relação do Cadastro Nacional de empresas inidôneas e suspensas-CEIS, 
mantido pela Controladoria Geral da União(http://www.portaldatransparencia.gov.br/sancoes/ceis?)  
 
I) Certidão Negativa do Cadastro Nacional de condenações cíveis por atos de improbidades administrativas 
e inelegibilidade, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça 
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).  
 
4.2.3 Declaração que não possui em seu quadro de pessoal empregados menores de 18 (dezoito) anos, em 
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de menores de 14 (quatorze) anos em qualquer trabalho, salvo na 
condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal (Lei nº. 9.854/99);  
 
4.2.4 Declaração sob as penalidades cabíveis a inexistência de fato impeditivo de habilitação, e que tem 
pleno conhecimento de todos os aspectos relativos à licitação em causa e plena concordância com as 
condições constantes no presente Edital e seus anexos;  
 
4.2.5 Declaração que assume inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos 
apresentados.  
 
4.2.6 Declaração que a empresa ___________________ , inscrita sob o CNPJ_______________, sediada 
à___________________________, não possui em seu quadro societário servidor público da ativa, ou 
empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista.  
 
4.2.7. Da Documentação relativa à Qualificação Técnica:  
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a) Certidão de Registro e Quitação da Licitante e de seu responsável técnico junto ao Conselho Regional de 
Engenharia- CREA ou CAU, dentro do seu prazo de validade e com jurisdição sobre o domicílio da licitante;  
 
b) Declaração de responsabilidade técnica indicando o responsável técnico pela execução das obras 
(Modelo em anexo) até o seu recebimento definitivo pela Contratante, assinada pelo representante legal da 
Licitante e pelo responsável técnico indicado, apresentar Certidão de Registro e Quitação do CREA ou CAU.  
  
c) O responsável técnico indicado na declaração constante na alínea ‘b’ desta cláusula, somente poderá ser 
substituído após comunicação a contrante e firmado o aceite.  
 
d) É vedada, a indicação de um mesmo técnico como responsável por mais de uma Licitante.  
 
e) Demonstração de aptidão do Profissional Técnico para desempenho de atividade pertinente e compatível 
em características e quantidades com o objeto da licitação (capacidade técnico-operacional), mediante a 
apresentação de atestado(s) de capacidade técnica, expedido(s) por pessoa jurídica de direito público ou 
privado, que comprove(m) experiência em serviços compatíveis em características e quantidades do objeto 
licitado, devidamente reconhecido em cartário quando for privado.  
 
f) Comprovação de capacidade técnico-profissional, do responsável técnico da empresa licitante, mediante 
atestado(s) emitido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente registrado(s) no CREA 
e/ou CAU, acompanhado(s) de Certidão (ões) de Acervo Técnico – CAT, demonstrando a EXECUÇÃO DE 
OBRAS E SERVIÇOS CONSTANDO OS SERVIÇOS DESTACADOS ABAIXO, CONSIDERADOS MAIS 
RELEVANTES DA OBRA:  
 

f.1. Execução de fundação em estacas tipo tubulões e caixões.  

f.2. Fornecimento e lançamento de concreto estrutural usinado bombeado FCK>=30MPA. 
f.3. Com fornecimento mínimo de 60% de m3 de concretagem do projeto.  
 
g) Será admitido a apresentação de mais de um atestado para comprovar os serviços descritos acima. 
g.1) Poderão ser apresentados atestados que contenham serviços de CARACTERÍSTCAS SEMELHANTES 
OU DE COMPLEXIDADE SUPERIOR ao exigido acima.  
g.2.) O atestado apresentado deverá conter as informações básicas descritas abaixo, para que possa 
auxiliar a Comissão de Licitação e equipe técnica no momento da análise e julgamento da documentação:  

g.2.1. Nome do contratado e do contratante  
g.2.2. Identificação do objeto do contrato (tipo ou natureza do serviço) 
g.2.3. Serviços executados (discriminação e quantidades). 

 
h) Para fins de comprovação da capacitação técnico-profissional a empresa licitante poderá apresentar 
tantos atestados quantos julgar necessário, desde que, de profissionais pertencentes ao seu quadro e que 
comprovem o seu vínculo com a empresa, através da apresentação de um dos documentos relacionados 
abaixo:  
 

Do Vinculo empregatício: 
h.1. Mediante registro em carteira de trabalho e Previdência Social, juntar cópia; 
 
h.2. Contrato de prestação de serviços entre o profissional e a proponente, com firma reconhecida 

em cartório de ambas as partes, e com prazo de vigência de no mínimo a vigência da obra a ser contratada, 
juntar cópia.  

 
Do Vínculo Societário: 
h.3. Para dirigente ou sócio de empresa, tal comprovação poderá ser feita através da cópia da ata da 

assembleia de sua investidura no cargo ou contrato social; 
 

h.4. Além dos documentos citados acima, deverá constar da Certidão expedida pela entidade 
profissional competente, apresentada na alínea “a”, o nome do profissional indicado como responsável 
técnico da licitante. 

 
i) Termo de Compromisso da empresa licitante de que o(s) responsável (is) técnico (s), detentor (es) do (s) 
atestado (s) referido (s) na alínea “f”, será (ão) o (s) responsável (is) técnico (s) pela execução da obra, 
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conforme modelo ANEXO, sugerido neste edital, devendo ser assinado em conjunto pelo representante legal 
da empresa e pelo (s) responsável (is) técnico (s), indicado (s).  
 

i.1. Poderá ser admitida a substituição do profissional indicado acima como responsável técnico, por 
profissional detentor de comprovada capacidade técnica profissional equivalente ou superior à apresentada 
para habilitação, desde que a substituição seja solicitada formalmente e aprovada pelo município 
 
j) Declaração de que possui aparelhamento e pessoal técnico disponível para a realização das obras e 
serviços, objeto desta licitação.  
 
l) Alvará de Funcionamento; 
 
4.2.8. Da Documentação relativa à Qualificação Econômico-Financeira:  
 
4.2.8.1. A habilitação econômico-financeira far-se-á mediante a apresentação dos seguintes documentos:  
 
a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na 
forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por 
balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais 
de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta: 
 

 a.1) O balanço patrimonial deverá estar assinado por contador ou por outro profissional equivalente, 
devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade; 
 

a.2) Quando se tratar de empresa com menos de 01 (um) ano de atividade, que ainda não tenha balanço 
final de exercício, deverão apresentar balanço de abertura e/ou demonstrações contábeis envolvendo seus 
direitos, obrigações e patrimônio líquido relativos ao período de sua existência.  

 
a.3) Na hipótese de ser o licitante Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, a licitante deverá 

apresentar Certidão Simplificada da Junta Comercial;  
 

a.4) Para efeito de comprovação do registro e regularidade do Contador, deverá ser anexada à 
documentação de Qualificação Econômico-Financeira, Certidão de Regularidade Profissional expedida pelo 
Conselho Regional de Contabilidade – CRC.  
 
b) A comprovação da boa situação financeira da empresa proponente será efetuada com base no balanço 
apresentado e deverá ser formulada, formalizada e apresentada pela empresa proponente em papel 
timbrado da empresa, assinada por profissional registrado no Conselho de Contabilidade, podendo ser 
substituído quando consolidado no próprio balanço, aferida mediante índices e fórmulas abaixo 
especificadas: 
 
ILG = (AC+RLP) / (PC+ELP) ≥ 1 
ILC = (AC) / (PC) ≥ 1 
ISG = AT/ (PC+ELP) ≥ 1 
 
Onde: 
ILG = índice de liquidez geral 
ILC = índice de liquidez corrente 
ISG = índice de solvência geral 
AT = ativo total 
AC = ativo circulante 
RLP = realizável em longo prazo 
PC = passivo circulante 
ELP = exigível em longo prazo 
PL = patrimônio líquido 
 
c) Nos casos em que as licitantes apresentarem resultado menor que 01 (um), em qualquer dos índices 
citados na alínea ‘b’, estarão inabilitadas. 
 
d) Só serão habilitadas as empresas cujos índices atenderem aos critérios mínimos acima estabelecidos. 
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e) Quando se tratar de empresa com menos de 01 (um) ano de atividade, que ainda não tenha balanço final 
de exercício, deverão apresentar balanço de abertura e/ou demonstrações contábeis envolvendo seus 
direitos, obrigações e patrimônio líquido relativos ao período de sua existência. 
 
f) CERTIDÃO SIMPLIFICADA da Junta Comercial, com todos os dados cadastrais atualizados, atestando o 
capital social na data da apresentação da abertura dos envelopes, de no mínimo 10% (dez por cento) do 
valor constante na sub-clausula 1.3, condição indispensável para habilitação da empresa. 
 

f.1. CERTIDÃO SIMPLIFICADA da Junta Comercial do Estado, emitida até 90 (noventa) dias anterior à data 
marcada para a abertura do processo licitatório. 

 
h) Certidão Negativa de FALÊNCIA ou CONCORDATA, expedida pelo distribuidor da sede do licitante; 
 

h.1. As certidões de falência ou concordata, sem prazo de validade, serão consideradas válidas aquelas 
emitidas até 90 dias antes da data de abertura dos documentos para habilitação. 
 
§ 1º. A comprovação dos documentos mencionados na clausula quarta, item 4.2 deverão ser concretizada, 
com a inclusão da Documentação, em envelope fechado (colado ou lacrado) subscrito: 
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDON DO PARÁ 
CONCORRÊNCIA Nº 3/2022-001 PMRP 
PROPONENTE: 
CNPJ DA PROPONENTE: 
ENVELOPE Nº 01 - HABILITAÇÃO 
 
§ 2º. Todos os documentos deverão ser apresentados em cópias autenticadas em cartório ou cópias 
acompanhadas dos originais para autenticação pela Comissão de Licitação durante a sessão pública. Não 
serão aceitas para autenticação, cópia de outra cópia autenticada, somente de documentos originais. 
 
a) Os documentos previstos neste edital poderão ser autenticados pela Comissão de Licitação a 
partir do original preferencialmente até as 13:00 do último dia útil que anteceder o dia marcado para 
abertura dos envelopes Documentação. 
 

a.1) serão aceitas somente cópias legíveis; 
 

a.2) não serão aceitos documentos que contenham rasuras que comprometam sua leitura e/ou 
interpretação ou aferição de datas e; 
 

a.3. Caso o licitante apresente apenas cópia simples e o original não estejam com o licitante, para que a 
CPL proceda a autenticação, este será considerado inabilitado. 
 
CLÁUSULA QUINTA: DAS PROPOSTAS  
 
5.1. As propostas deverão ser apresentadas em envelopes fechados (colado ou lacrado), subscrito:  
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDON DO PARÁ 
CONCORRÊNCIA Nº 3/2022-001 PMRP 
PROPONENTE: 
CNPJ: 
ENVELOPE Nº 02 - PROPOSTA DE PREÇOS  
 
5.2. As propostas, sob pena de não serem consideradas, deverão ser apresentadas em envelopes fechados 
(colado ou lacrado), em única via, em papel timbrado do proponente, datada e rubricada, data e assinatura 
da pessoa credenciada ou sócio da empresa e do engenheiro responsável na página final, rubricada as 
demais páginas, sem rasuras, sem emendas, e deverão ser compostas de:  
 
a) Carta de apresentação da PROPOSTA DE PREÇOS (Modelo - Anexo), assinada, obrigatoriamente, pelo 
representante legal da licitante, com preços globais em Real (R$), para os serviços e prazo de validade da 
proposta não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da data de abertura;  
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b) Composição detalhada de Preços Unitários para todos os serviços Constantes na Planilha de 
Quantidades e Preços (Modelo - Anexo);  
 
c) A composição unitária deverá apresentar os insumos previstos nas normas técnicas vigentes, atender as 

especificações técnicas deste edital, apresentar preços compatíveis com o mercado e expressar 

unitariamente cada item da Planilha de Quantidades e Preços.  

d) Cronograma Físico-Financeiro (Modelo - Anexo);  
 
e) Declaração de Elaboração Independente de Proposta (Modelo - Anexo);  
 
f) Planilhas de Quantitativos e Custos preenchidas e assinadas, pelo responsável técnico da empresa e pelo 
representante da licitante, identificados com número de registro do CREA/CAU (técnico) e CPF/RG 
(representante) e cargo dos mesmos, sob pena de desclassificação da Proposta, cujos itens, discriminações, 
unidades de medição e quantidades não poderão ser alterados pela licitante, exceto quando devidamente 
estabelecido em ERRATA e/ou ESCLARECIMENTO DE DÚVIDAS;  
 
g) Composições analíticas das taxas de Bonificação e Despesas Indiretas (BDI) e das Taxas de Encargos 
Sociais, incidentes para os serviços previstos na Planilha de Quantitativos e Custos, discriminando todas as 
parcelas que compõem. 
 
h) No preenchimento do Quadro de Detalhamento do BDI a licitante deverá considerar todos os impostos e 
taxas, conforme previsto na legislação vigente, assim como no Quadro de Encargos Sociais.  
 
i) Razão social, endereço completo e telefone da empresa proponente, CNPJ, agência e número da conta 
bancária; nome, CPF, RG, endereço do representante legal apto a assinar o contrato.  
 
5.3. Não se aceitará, em nenhuma hipótese, proposta em desacordo com as especificações constantes 
neste edital e seus anexos. 
 
CLÁUSULA SEXTA: JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E DAS PROPOSTAS  
 
6.1. A Comissão de licitação poderá, a seu exclusivo critério, apreciar imediatamente os documentos 
apresentados e proclamar o rol das licitantes habilitadas, ou marcar nova reunião para divulgação do 
resultado da fase de habilitação, ficando cientificados os interessados.  
 
6.2. Os licitantes que não atenderem integralmente a todas as exigências contidas na Cláusula Quarta, 
serão considerados inabilitados e terão devolvido, devidamente lacrados e rubricados os envelopes “2” 
contendo as propostas de preços, desde que haja desistência expressa de recursos contra o julgamento da 
fase de habilitação por parte de todos os licitantes.  
 
6.3. A Comissão manterá em seu poder as propostas dos licitantes inabilitados, com os envelopes 
devidamente lacrados e rubricados até o termino do período recursal de que trata a legislação pertinente em 
vigor, artigo 109, da Lei nº 8.666/93.  
 
6.4. Concluída a fase de habilitação, a Comissão de licitação procederá na mesma sessão, caso haja 
desistência de recursos, ou em sessão previamente marcada e, após cientificados os licitantes habilitados, a 
abertura das propostas de preços (envelope “2”).  
 
6.5. O Presidente da Comissão poderá resolver, com os demais membros, pela verificação imediata das 
propostas de preços; nesta hipótese, a comissão adotará o seguinte procedimento: verificará a conformidade 
das propostas com as exigências do edital de acordo com a Cláusula Sexta, desclassificará as propostas em 
desacordo com as referidas exigências e divulgará o resultado da classificação.  
 
6.6. Caso a Comissão de Licitação não considere oportuno o exame imediato das propostas de preços, 
marcará nova data para reunião na qual será divulgado o resultado da fase de classificação das propostas.  
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6.7. Na data da divulgação das firmas classificadas no certame, o Presidente lembrará o prazo para 
recebimento de recursos definido no artigo 109, da Lei nº 8.666/93, caso não haja imediata e expressa 
desistência dos mesmos.  
 
6.8. Compete exclusivamente a Comissão de Licitação avaliar o mérito dos documentos e informações 
prestadas, bem como julgar a exequibilidade das propostas apresentadas.  
 
6.9. Todas as propostas serão rubricadas pelos licitantes que desejarem e pela Comissão.  
 
6.10. Erros aritméticos serão corrigidos da seguinte forma:  
 
 a) se houver discrepância entre o preço unitário e o preço total por item, o preço global prevalecerá. 
 
6.11. Serão desclassificas as propostas comerciais que:  
 
 a) tiverem seus erros aritméticos corrigidos na forma do item 6.10, e seus proponentes recusarem-se 
aceitar a correção;  
 
 b) apresentarem preços inexequíveis ou excessivos na forma do art. 48 da Lei Federal nº 8.666/93;  
 
 c) e não atendam às exigências deste instrumento Convocatório;  
 
6.12. No julgamento, a Comissão utilizará o critério de seleção da proposta mais vantajosa e será vencedor 
o licitante que apresentar a proposta de acordo com o Edital e ofertar o MENOR PREÇO GLOBAL, conforme 
§ 1º Inciso I, do Artigo 45, da Lei Federal nº 8.666/93.  
 
 6.12.1. As Licitantes terão que apresentar proposta para todos os itens objetos deste edital.  
 
 6.12.2. No julgamento a Comissão declarará vencedora a licitante que cotar o MENOR PREÇO 
GLOBAL para o objeto desta Licitação, para a qual será adjudicado.  
 
6.13. É facultado à Comissão, em qualquer das fases da Licitação, a promoção de diligências destinada a 
esclarecer ou complementar a instrução do processo licitatório, desde que não haja alteração da proposta 
inicial.  
 
6.14. No caso de absoluta igualdade de propostas, a Comissão decidirá por sorteio, na mesma sessão de 
julgamento.  
 
6.15. Após, apresentação, análise e julgamento das propostas apresentadas, a Comissão elaborará 
circunstanciado e conclusivo relatório, que será submetido às considerações do Ordenador de Despesas.  
 
6.16. Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, o Órgão 
Licitante poderá fixar-lhes o prazo de 08 (oito) dias úteis para a apresentação de nova documentação e/ou 
outras propostas comerciais, escoimadas dos vícios que motivaram a desclassificação. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA: DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO  
 
7.1. A adjudicação será feita para a licitante que cotar Menor Preço global.  
 
7.2. Caberá ao Prefeito Municipal a homologação dos resultados apurados pela Comissão de Licitação. 
 
CLÁUSULA OITAVA: DO DIREITO DE PETIÇÃO E DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS  
 
8.1. É assegurado a qualquer cidadão o direito de impugnar o referido Edital, conforme dispõe §1º, do artigo 
41, da Lei nº 8.666/93, bem como os atos praticados pela Comissão de Licitação.  
 
8.2. Em qualquer das fases desta licitação, cabem recursos administrativos, no prazo de 05 (cinco) dias 
úteis, a contar da intimação do ato ou da lavratura da ata.  
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8.3. Os recursos serão apresentados em papel timbrado, impressos e assinados pelo representante da 
licitante, legalmente habilitado.  
 
8.4. O recurso poderá ser protocolado na sede da proponente ou encaminhado no email constante no edital, 
o qual será endereçado ao (a) a Autoridade superior por intermédio da que praticou o ato recorrido. 
 
8.5. Interposto o recurso, será comunicado ás demais licitantes, que poderão impugná-lo no prazo de 05 
(cinco) dias úteis.  
 
8.6. Decorridos os prazos para recurso e interposição de recurso, a Comissão de Licitação poderá 
reconsiderar sua decisão, no prazo de 05 (cinco) dias úteis ou fazer subir a autoridade superior para que o 
faço neste mesmo prazo, conforme § 4º do art. 109 da Lei 8.666/93, sob pena de responsabilidade.  
   
8.7. Será franqueada ás licitantes, sempre que por ela solicitada, vista dos autos na Sala de Licitações da 
PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDON DO PARÁ, na Rua Gonçalves Dias, 400, Centro, no horário de 
08h:00 às 12h:00, de segunda a sexta-feira.  
 
8.8. Os recursos interpostos fora do prazo não serão aceitos, nem examinados.  
 
8.9. Decairá do direito de impugnar, perante a PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDON DO PARÁ, sobre os 
termos do Edital, a licitante que, tendo-os aceito sem objeção, venha a apontar, depois do julgamento, falhas 
ou irregularidades que o viciaram.  
 
8.10. Os recursos administrativos contra as decisões da Comissão serão processados na forma prevista no 
artigo 109, da Lei nº 8.666/93 e alterações.  
 
8.11. Para que sejam conhecidos os recursos, o licitante interessado deverá, quando proferido o julgamento 
manifestar-se desde logo, preliminarmente sobre seu recurso ou impugnação, o qual constará 
obrigatoriamente na ata dos trabalhos.  
 
8.12. Somente serão aceitos recursos administrativos e solicitação de impugnação do edital, desde que 
sejam protocolados no Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal de Rondon do Pará, em dia de expediente 
no horário de 08:00 às 12:00 e/ou via email: cplrondondopara@gmail.com, dentro do prazo estabelecido em 
lei. 
 
CLÁUSULA NONA: DAS COMUNICAÇÕES E NOTIFICAÇÕES  
 
9.1. A Comissão de Licitação comunicará ou notificará as empresas licitantes das decisões tomadas pela 
Comissão ou pela autoridade competente, através de Empresa Brasileira dos Correios ou e-mail.  
 
CLAUSULA DÉCIMA: DAS DILIGÊNCIAS 
 
10.1. É facultada à Comissão de Licitação, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência 
destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada à inclusão posterior de 
documentos ou informações que deveria constar no ato da sessão pública.  
 
10.2. Em nenhuma hipótese, poderá ser alterado o conteúdo da documentação e/ou da proposta 
apresentada, com relação a dados que importem em modificação dos seus termos originais, ressalvadas 
aquelas destinadas a sanar apenas erros materiais, alterações essas que serão analisadas pela Comissão  
de Licitação.  
 
10.3. Serão corrigidos pela Comissão de Licitação quaisquer erros de soma e/ou multiplicação, bem, ainda, 
as divergências que porventura ocorrerem entre o preço unitário e o total do item, quando prevalecerá 
sempre o valor global da proposta.  
 
10.4. A falta de data e/ou rubrica da proposta somente poderá ser suprida pelo representante legal presente 
à reunião de abertura dos envelopes “Propostas” e com poderes para esse fim. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DO CONTRATO, DA GARANTIA DA MANUTENÇÃO DA PROPOSTA E 
GARANTIA DA EXECUÇÃO  

mailto:cplrondondopara@gmail.com
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11.1. Será firmado Contrato entre o Órgão licitante e o licitante vencedor, nos moldes da minuta do Contrato, 
constante em Anexo.  
 
11.2. O licitante vencedor deverá assinar o contrato dentro do prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data do 
recebimento da notificação do órgão licitante, sob pena de convocação do licitante que o seguir na ordem 
classificatória, para assinatura do contrato nas mesmas condições oferecidas pela proposta vencedora;  
 
 11.2.1. A licitante vencedora deverá assinar o contrato com Certificado Digital (e-CNPJ) da empresa, 
conforme Resolução do TCM nº 11.535/TCM de 01 de Julho de 2014, 11.536/TCM de 01 de Julho de 2014, 
enviado por email e devolvido em no máximo 48 (quarenta e oito) horas para publicação do mesmo.  
 
11.3. O prazo de que trata o item 11.2, poderá ser prorrogada por mais uma vez, por igual período, quando 
solicitado pela parte durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado aceito pelo órgão 
licitante.  
 
11.4. A critério da Administração a licitante que não comparecer para assinar o contrato conforme item 11.2, 
poderá ficar impedido de participar de um próximo processo licitatório deste órgão e sofrer as penalidades de 
acordo com a legislação vigente.  
 
11.5. Poderão ser efetuadas, a critério do órgão licitante, acréscimos ou supressões que se fizerem nas 
obras e serviços, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor total do contrato, mantendo-se as 
demais disposições contratuais.  
 
11.6. A licitante declarada vencedora, será convidada para assinar o Termo de Contrato dentro do prazo 
estabelecido, devendo formalizar na Tesouraria uma caução no valor equivalente de 8% (oito por cento) 
do valor contratual, por qualquer um dos meios previsto no Artigo 56, § 1º da Lei 8.666/93, que constituirá 
garantia para a execução do Contrato, sob pena de decair do direito de execução contratual, por 
conseguencia a rescisão contratual. 
 
Parágrafo Único: O não cumprimento do prazo estabelecido na sub-clausula 11.10, acarretará em sua 
rescisão unilateral. 
 
11.7 A Caução citada no item anterior poderá ser efetuada de acordo com uma das seguintes modalidades:  
 
a) Caução em dinheiro, ou título da dívida pública juntamente com documento de autenticidade emitido por 
um órgão competente;  
a.1. A Contrantante indicará ao Contratado banco, agência e conta para deposito que será especifica para 
esse fim. 
 
b) Seguro-garantia;  
 
c) Fiança Bancária.  
 
11.8. Ocorrendo a hipótese do prazo de validade da garantia apresentada expirar antes do encerramento do 
Contrato, fica a proponente vencedora obrigada a apresentar a PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDON DO 
PARÁ, nova garantia em favor da mesma, com prazo de validade prorrogada.  
 
11.9 A garantia prestada pela contratada será liberada ou restituída após a execução e recebimento 
definitivo do objeto do contrato, e, quando em dinheiro atualizada monetariamente com base nos índices 
financeiros.  
 
11.10. A garantia da execução será prestada no prazo de 15 (quinze) dias após assinatura do contrato.  
 
 11.10.1 A contratada perderá a garantia de execução, quando:  
 
a) Da inadimplência das obrigações e/ou rescisão do termo de contrato de empreitada.  
 
b) Quando do não recebimento provisório e definitivo e/ou não aceitação da obra por parte do órgão licitante.  
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11.12. A devolução da garantia de execução, quando for o caso, ou o valor que dela restar, dar-se-á 
mediante a apresentação de:  
 
a) Aceitação da obra por parte do órgão licitante e o termo de recebimento definitivo.  
 
b) Certidão negativa de débitos, expedida pelo INSS, referente ao objeto contratado concluído.  
 
c) Comprovação de recolhimento do ISS da obra.  
 
11.13. A CONTRATADA não poderá subcontratar. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DA ORIGEM DOS RECURSOS E DA FORMA DE PAGAMENTO  
 
12.1. 12.1. A despesa com a execução dos serviços objeto deste Contrato, mediante a emissão de 

notas de empenho, está a cargo da dotação orçamentária Exercício 2022 Projeto 10011030101041061 

Construção/Ampliação de Unidsade de Saúde, Classificação econômica 4.4.90.51.00 Obras e 

Instalações. 

 
12.2 As medições dos serviços realizados serão em conformidade com o Cronograma Físico Financeiro, 
através do Engenheiro Civil da Contratada, devendo os quantitativos dos serviços serem lançados no 
respectivo Boletim de Medição, e somente após a aferição efetuada pelo fiscal do Contrato e/ou Engenheiro 
Civil da PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDON DO PARA, o referido Boletim será aceito; 
 
 12.2.1 Quaisquer diferenças porventura encontradas entre a Planilha de Quantitativos (maior ou 

menor) serão conciliadas pelos quantitativos corrigidos. 
 
 12.2.2 O pagamento do valor de serviços contratados será feito conforme as medições, baseadas na 

planilha orçamentária da CONTRATADA, o pagamento será efetuado após aprovação das medições 
pela fiscalização da OBRA e consequente liberação dos recursos financeiros, e será efetuado de 
acordo com a apresentação de medição assinada pelo Engenheiro civil do município. 

 
12.3. Após a última medição dos serviços efetivamente executados concluídos e aceitos será efetuado o 
recebimento provisório. 
 
12.4. O pagamento da execução dos serviços objeto da cláusula segunda do presente Edital será efetuado 
da seguinte forma: 
 
 a) A Contratada deverá informar ao Departamento de Planejamento e/ou ao Fiscal do Contrato 
através de Ofício/Memorando com antecedência mínima de 03 (três) dias que haverá a medição dos 
serviços, para que esse Departamento solicite junto à Comissão de Licitação a liberação do processo 
licitatório para inserção de documentação no sistema Geo-Obras do Tribunal de Contas dos Municípios do 
Estado do Pará. 
  
 b) A Contratada deverá encaminhar ao Departamento de Planejamento e/ou ao Fiscal do Contrato o: 
Boletim de Medição (arquivo formato Excel), Boletim de Medição impresso contendo a assinatura do 
Engenheiro Civil da Contratada, do Engenheiro Civil da Prefeitura e do Ordenador de Despesa, Arquivo 
fotográfico dos serviços medidos (no mínimo 06 fotos no formato jpg), Nota Fiscal, comprovação da 
regularidade fiscal com os Débitos Realtivos aos Tributos Federais e Dívida Ativa da União, FGTS, CNDT, 
Fazenda Municipal e Estadual do domicílio ou sede do Contratado. 
 
 c) Após o lançamento de todos os documentos elencados na alíena "b" no sistema Geo-Obras do 
TCM-PA, será encaminhado à Tesouraria da Unidade Gestora todos os documentos necessários para no 
prazo de até 30 dias efetuar o pagamento. 
 
12.5. O recebimento definitivo da obra ocorrerá em até 30 (trinta) dias após a conclusão dos 
serviços/recebimento provisório. 
 
12.6. O recebimento definitivo da obra somente ocorrerá caso tenham sido sanadas todas as eventuais 
imperfeições detectadas durante a execução da obra ou no transcurso de prazo previsto no subitem anterior. 
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12.7. A(O) PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDON DO PARÁ não efetua pagamento antecipado, não 
sendo considerados os itens das propostas que assim se apresentarem. 
 
12.8. Somente serão pagos os serviços efetivamente concluídos, medidos e aceitos. 
 
12.9. A CONTRATADA se obriga quando na emissão da nota fiscal incluir no espaço "observação" o número 
do contrato e do Processo Licitatório.  
 
12.10. Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto pendente de liquidação ou 
qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência.  
 
12.11. A liberação da parcela referente a primeira medição fica condicionada à apresentação: 

 
a) Cópia da ART de Execução. 
 
b) CEI - Cadastro Específico do INSS. 
 
c) Cadastro na PLATAFORMA MAIS BRASIL, Ministério da Economia. 

 
 
12.12. Após a última medição dos serviços efetivamente executados concluídos e aceitos será efetuado o 
recebimento provisório.  
 
12.13. Para a expedição do Termo de Recebimento Definitivo a CONTRATADA deverá tomar as seguintes 
providências:  
 
a) testar todos os equipamentos e instalações;  
 
b) revisar todos os acabamentos;  
 
c) proceder à ligação definitiva de todas as instalações, devidamente oficializadas;  
 
d) corrigir os defeitos ou imperfeições apontados ou que venham a ser verificados em qualquer elemento da 
obra/serviços executados;  
 
e) apresentar a Certidão Negativa de Débito (CND), fornecida pelo INSS relativo à obra/serviços.  
 
12.8. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança da 
obra ou serviço, nem a ético-profissional pela perfeita execução do contrato.  
 
12.9. A CONTRATADA fica obrigada, pelo período de 05 (cinco) anos, contados a partir do recebimento da 
obra, a reparar, às suas custas, qualquer defeito, quando decorrente de falha técnica devidamente 
comprovada na execução da obra, sendo responsável pela segurança e solidez dos trabalhos executados, 
conforme preceitua o Código Civil Brasileiro.  
 
12.10. A(O) PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDON DO PARÁ não efetua pagamento antecipado, não 
sendo considerados os itens das propostas que assim se apresentarem.  
 
12.11. Somente serão pagos as obras efetivamente concluídas, medidos e aceitos provisoriamente.  
 
12.12. A CONTRATADA se obriga quando na emissão da nota fiscal no espaço para observação deverá 
constar o número da CONCORRÊNCIA e do CONTRATO. 
 
CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA: DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA E EXECUÇÃO  
 
13.1. Os serviços deverão ser executados nos locais indicados na Planta de Localização.  
 
13.2. Os serviços constantes neste edital e seus Anexos deverão ser entregues no prazo de 09 (nove) 
meses, a contar da data de assinatura da Ordem de Execução de Serviços, conforme cronograma 
financeiro.  



Estado do Pará 

  PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDON DO PARÁ 

Comissão Especial de Licitação 

RUA GONÇALVES DIAS Nº 400 - CENTRO 

 
13.3. Após a emissão da Ordem de Execução de Serviços a Contratada, deverá iniciar a obra em até 10 
(dez) dias. 
 

13.4. Os atrasos na execução, tanto nos prazos parciais como nos prazos de início e conclusão, somente 
serão justificáveis quando decorrerem de casos fortuitos ou de força maior, conforme a Lei 8.666/93 e 
disposições contidas no Código Civil. 
 
13.5. A empresa contratada deverá apresentar no prazo máximo de até 20 (vinte) dias a contar da data de 
assinatura do contrato, a ART de execução da obra, a ser emitida pelo CREA-PA, bem como a CEI/INSS 
especifica da obra objeto em licitação. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DAS PENALIDADES  
 
14.1. O descumprimento das obrigações decorrentes do contrato a ser firmado sujeitará o contratado às 
seguintes sanções administrativas, a serem aplicadas alternativa ou cumulativamente:  
 
a) advertência;  
 
b) multa, no percentual de 0,25% (zero vírgula vinte e cinco por cento), por cada dia de atraso na entrega 
dos produtos, mais o percentual de 5% (cinco por cento) do valor do contrato;  
 
c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por 
prazo não superior a dois anos;  
 
d) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os 
motivos determinados da punição ou até que seja promovida a reabilitação, na forma da lei, perante a 
própria autoridade que aplicou a penalidade.  
 
14.2. Sujeitar-se-ão às sanções previstas na cláusula 14.1, alíneas “c” e “d”, os licitantes que praticarem atos 
ilícitos visando frustrar os objetivos desta licitação.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO  
 
15.1. A execução dos serviços será acompanhada e fiscalizada pelo servidor Alan Amaral Viana - 
Engenheiro Civil - Contratante CREA-PA RNP 151692179-8, para promover as avaliações das etapas 
executadas, observado o disposto no cronograma Físico-Financeiro;  
 
15.2. O fiscal anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução dos serviços 
mencionados, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.  
 
15.3. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do Fiscal do Contrato/Obras deverão ser 
solicitadas a seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.  
 
15.4. Este contrato será acompanhado e fiscalizado por servidor designado para esse fim, representando a 
CONTRATANTE, permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações 
pertinentes a essa atribuição.  
 
15.5. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do servidor designado para esse fim 
deverão ser solicitadas a Autoridade Competente da(o) «UNID_GEST», em tempo hábil para a adoção das 
medidas convenientes.  
 
15.6. A CONTRATADA deverá manter preposto, aceito pela Administração do CONTRATANTE, durante o 
período de vigência do Contrato, para representá-la administrativamente sempre que for necessário. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA E DO CONTRATANTE  
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16.1 - A CONTRATADA, além das obrigações estabelecidas em Cláusulas próprias deste instrumento e 
seus anexos, bem como daquelas estabelecidas em lei, em especial as definidas nos diplomas federal e 
estadual sobre licitações, cabe:  
 
a) manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as demais obrigações assumidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação indicada no preâmbulo deste termo;  
 
b) responsabilizarem-se integralmente pelas obras e/ou serviços porventura executados com vícios ou 
defeitos, em virtude de ação ou omissão, negligência, imperícia, imprudência ou emprego de material 
inadequado ou de qualidade inferior, inclusive aqueles que acarretem infiltrações de qualquer espécie ou 
natureza, que deverão ser demolidos e/ou refeitos, sem ônus para o CONTRATANTE;  
 
c) responsabilizar-se pelos serviços de proteção provisórios, necessários à execução do objeto deste 
contrato, bem como pelas despesas provenientes do uso de equipamentos;  
 
d) cumprir fielmente o presente contrato, de modo que, no prazo estabelecido, a obra seja entregue 
inteiramente concluída e acabada, em perfeitas condições de uso;  
 
e) observar, na execução da obra mencionada, as leis, os regulamentos, as posturas, inclusive de segurança 
pública e as melhores normas técnicas específicas;  
 
f) providenciar, às suas expensas, junto às repartições competentes, o necessário licenciamento dos 
serviços, as aprovações respectivas, inclusive de projetos complementares, bem como de placas exigidas 
pelos órgãos competentes e pela CONTRATANTE. 
 
g) fornecer equipamentos, instalações, ferramentas, materiais e mão de obra necessários à execução da 
obra;  
 
h) fornecer e utilizar na execução da obra, equipamentos e materiais novos e de primeira qualidade;  
 
i) executar ensaios, verificações e testes de materiais e de equipamentos ou de serviços executados;  
 
j) realizar as despesas com mão de obra, inclusive as decorrentes de obrigações previstas na legislação 
fiscal, social e trabalhista, apresentando à CONTRATANTE, quando exigida, cópias dos documentos de 
quitação;  
 
l) assumir quaisquer acidentes na execução da obra, inclusive quanto às redes de serviços públicos, aos 
fatos de que resultem na destruição ou danificação da obra, estendendo-se essa responsabilidade até a 
assinatura do "TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DA OBRA";  
 
m) se responsabilizar, por todos os ônus, encargos e obrigações comerciais, fiscais, sociais, tributárias, 
trabalhistas e previdenciárias, ou quaisquer outras previstas na legislação em vigor, bem como por todos os 
gastos e encargos com material e mão de obra necessária à completa realização da obra, até a sua entrega 
perfeitamente concluída;  
 
n) obedecer às normas trabalhistas vigentes, contidas na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), no que 
concerne à despesa da contratação com vínculo empregatício do pessoal a ser empregado na execução da 
obra, englobando todas e quaisquer despesas decorrentes da execução dos contratos de trabalho em razão 
de horário, condição ou demais peculiaridades;  
 
o) fornecer, na entrega da obra, as indicações práticas sobre o uso e limitações da mesma;  
 
p) providenciar o registro da obra junto ao CREA/CAU/MT e entregar a CONTRATANTE a respectiva ART;  
 
q) apresentar no prazo estabelecido neste instrumento as Notas Fiscais de Prestação de Serviços, 
acompanhadas das respectivas medições devidamente aprovadas pelo Engenheiro responsável da 
CONTRATANTE, especificando claramente o custo específico com a mão de obra;  
 
r) receber dentro do prazo estipulado, os pagamentos correspondentes às medições da obra já executada;  
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s) prestar, sem quaisquer ônus para o CONTRATANTE, os serviços necessários à correção e revisão de 
falhas ou defeitos verificados na execução do objeto, sempre que a ela imputáveis.  
 
t) se responsabilizar integralmente pela iluminação, instalações e despesas delas provenientes, e 
equipamentos acessórios necessários à fiel execução das obras contratadas;  
 
u) se responsabilizar integralmente pela qualidade das obras e pelos materiais empregados, que devem 
guardar conformidade com as especificações dos Projetos Básico e Executivo, com as normas da 
Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, e demais normas técnicas pertinentes, a serem 
atestadas pelo CONTRATANTE.  
 
v) se responsabilizar durante todo o prazo de execução dos serviços pelo cumprimento das Normas de 
Segurança e Medicina do Trabalho, conforme disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal 
e demais legislações aplicáveis, com vistas a prevenir acidentes de quaisquer natureza com as máquinas, 
equipamentos, aparelhagem e empregados, seus ou de terceiros, na execução de obras ou serviços.  
 
x) manter constante e permanentemente vigilância sobre os serviços e as obras executados, bem como 
sobre os equipamentos e materiais, cabendo-lhe total responsabilidade por quaisquer perdas e danos, que 
eventualmente venham a ocorrer até a Aceitação Definitiva das Obras.  
 
z) proceder à matrícula da obra junto ao INSS, no prazo máximo de até 30 (trinta) dias a contar da 
assinatura do contrato, sendo o cumprimento desta obrigação condição para a liberação dos pagamentos.  
 
16.2. A CONTRATADA é responsável por danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes 
de culpa ou dolo na execução do contrato, não excluída ou reduzida essa responsabilidade pela presença de 
fiscalização ou pelo acompanhamento da execução por órgão da Administração.  
 
16.3. Correrão por exclusiva conta, responsabilidade e risco da CONTRATADA, as consequências que 
advierem de:  
 
a) sua negligência, imperícia, imprudência e/ou omissão, inclusive de seus empregados e prepostos;  
 
b) imperfeição ou insegurança nas obras e/ou nos serviços;  
 
c) falta de solidez das obras e/ou serviços executados, mesmo verificada após o termino deste contrato;  
 
d) violação do direito de propriedade industrial;  
 
e) furto, perda, roubo, deterioração, ou avaria dos maquinários, equipamentos e materiais utilizados na 
execução de obras e/ou serviços;  
 
f) ato ilícito ou danoso de seus empregados ou de terceiros, em tudo que se referir às obras e aos serviços;  
 
g) esbulho possessório;  
 
h) infiltrações de qualquer espécie ou natureza;  
 
i) prejuízos causados à propriedade de terceiros.  
 
16.4. A CONTRATADA é responsável por encargos trabalhistas, inclusive decorrentes de acordos, dissídios 
e convenções coletivas, previdenciários, fiscais e comerciais oriundos da execução do contrato, podendo o 
CONTRATANTE, a qualquer tempo, exigir a comprovação do cumprimento de tais encargos como condição 
do pagamento dos créditos da CONTRATADA.  
 
16.5. São direitos e responsabilidades da CONTRATANTE os seguintes:  
 
a) aplicar as penalidades regulamentares e contratuais no caso de inadimplemento das obrigações da 
CONTRATADA;  
 
b) intervir na prestação do serviço, nos casos e condições previstos em lei;  
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c) homologar reajustes e proceder à revisão dos valores na forma da lei e do presente contrato;  
 
d) cumprir e fazer cumprir as disposições regulamentares do serviço e as cláusulas contratuais deste 
instrumento;  
 
e) fiscalizar a execução da obra por intermédio do seu engenheiro responsável;  
 
f) cumprir e fazer cumprir os termos da Lei nº. 8.666/93, e do presente instrumento, inclusive no que diz 
respeito ao equilíbrio econômico e financeiro durante a execução do contrato;  
 
g) efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA no prazo estipulado no contrato depois do recebimento 
das notas fiscais e respectivas medições de cada etapa, já devidamente atestadas por Engenheiro 
responsável pela fiscalização;  
 
h) aplicar e cobrar as multas pela inexecução total ou parcial da obra ou pela inobservância de quaisquer 
das cláusulas deste contrato;  
 
i) efetuar a restituição da garantia oferecida para a plena execução da obra, após a sua conclusão e entrega 
final;  
 
j) efetuar a retenção dos impostos e encargos legais sobre as notas fiscais de cada parcela;  
 
k) modificar o contrato, unilateralmente, para melhor adequação às finalidades de interesse público, 
respeitados os direitos da CONTRATADA;  
 
l) rescindir unilateralmente o contrato, nos casos especificados nos artigos 78 e 79 da Lei nº. 8.666/93.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS  
 
16.1. Os licitantes poderão obter esclarecimentos gerais sobre este ato convocatório, através do telefone e 
email constante no preangulo do edital, no horário de 8 às 14h ou no seguinte endereço: Prefeitura Municipal 
de Rondon do Pará - Setor de Licitação - Rua Gonçalves Dias, nº 400 - Centro - Rondon do Pará-PA.  
 
16.2. Somente terão validade, para efeito de elaboração da documentação e propostas, as solicitações de 
esclarecimentos feitos por escrito a Comissão de Licitação e pôr ela respondidas, também por escrito, sob a 
forma de circular dirigida a todos os licitantes, assim como, também só terão validade os recursos e 
impugnações da mesma forma expressas.  
 
16.3. Não serão atestadas as faturas ou notas fiscais dos serviços que não tiverem de acordo com as 
descrições do objeto deste Edital e das cláusulas que regem esta licitação.  
 
16.4. O simples comparecimento à Licitação, implicará na afirmação do licitante de que está de posse, 
conhece e examinou detalhadamente este Edital e que ao formular sua proposta, não encontrou 
discordância nos dados e condições fornecidas.  
 
16.5. Não será permitida a participação na Licitação, consórcio ou grupo de firmas, ou de empresas 
subcontratadas.  
 
16.6. A(O) PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDON DO PARÁ se reserva também o direito de transferir, por 
despacho motivado do qual dará ciência aos interessados, adiar e anular a presente licitação, em qualquer 
de suas fases, bem como de desistir da adjudicação de seu objeto, sem que desses atos resultem qualquer 
direito à reclamação ou indenização por parte de qualquer licitante.  
 
16.7. Os casos omissos surgidos após a abertura das propostas, ficarão sujeitos à interpretação da CPL.  
 
16.8. A Lei 8.666/93, demais alterações regerão as hipóteses não previstas neste ato convocatório. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS  
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17.1. Os serviços somente serão considerados concluídos e em condições de serem recebidos, depois de 
cumpridas todas as obrigações assumidas pela licitante vencedora e atestada pela Comissão designada 
pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso de 30 
(trinta) dias úteis, necessário à observação, ou à vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos 
contratuais, observado o disposto no art. 69 da Lei nº 8.666/93.  
 
17.2. Fica designado o servidor Alan Amaral Viana - Engenheiro Civil - Contratante CREA-PA RNP 
151692179-8, para representando a Administração Pública Municipal, acompanhar e fiscalizar a execução 
da obra, permitida a contratação de terceiros para assisti-los e subsidiá-lo de informações pertinentes a sua 
atribuição. 
 
CLAUSULA DÉCIMA OITAVA - DO PRAZO E CONDIÇÕES PARA ASSINATURA DO CONTRATO E 
ENTREGA DO SERVIÇO:  
 
18.1. A vencedora será convocada para, no prazo de 05 (cinco) dias corridos, contados da data do 
recebimento da convocação, assinar o Contrato e retirar a Nota de Empenho, devendo, para tanto:  
 
 18.1.1 - Comprovar sua regularidade quanto aos encargos tributários, na esfera Municipal, Estadual 
e Federal, o que se fará mediante apresentação de certidão negativa de débitos expedidas por estes órgãos;  
 

a) A Licitante só precisará apresentar tais documentos, caso os que foram apresentados para 
habilitação estiverem vencidos. 

 
 
CLAUSULA DÉCIMA NONA - DA VIGÊNCIA  
 
19.1. O Contrato terá vigência até 31 de dezembro de 2022 a partir da data de sua assinatura, podendo ser 
prorrogado de acordo com a lei.  
 
CLAUSULA VIGÉSIMA - DISPOSIÇÕES FINAIS:  
 
20.1. Fica a licitante ciente que a simples apresentação da proposta implica na aceitação de todas as 
condições estabelecidas neste Edital.  
 
20.2. Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições contratuais em face da superveniência de 
normas Federais, Estaduais ou Municipais, disciplinando a matéria.  
 
20.3. A Administração reserva-se o direito de exigir documentação comprobatória do cumprimento de todas 
as exigências legais provenientes do fornecimento, bem como a promoção de diligência destinada a 
esclarecer a instrução do processo (§ 3º do artigo 43 da Lei Federal 8.666/93).  
 
20.4. Os casos omissos, assim como as dúvidas surgidas, serão resolvidas pela Comissão Julgadora.  
 
20.5. A Comissão Julgadora é constituída por membros nomeados pela autoridade competente do Município 
de RONDON DO PARÁ, consoante Portaria anexa ao processo pertinente a esta licitação.  
 
20.6. Rege a presente licitação, a Lei Federal 8.666/93 e restante legislação sobre a matéria, bem como o 
contrato objetivado, notadamente quanto aos casos omissos, eventuais alterações, rescisão e recebimento 
de seu objeto. 
 
CLAUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA: DO REAJUSTE DE PREÇOS.  
 
20.1 - Os valores contratados serão fixos e irreajustáveis pelo período de execução do contrato.  
 
20.2 - Os valores contratados somente poderão ser reajustados após o transcurso do prazo de 12 (doze) 
meses, contados a partir do início da vigência do contrato, utilizando-se o índice IGPM/FGV ou outro que vier 
substituí-lo.  
 
20.3 O reajuste de preços poderá ser solicitado pelo licitante vencedor com apresentação de requerimento 
junto a(ao) PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDON DO PARÁ, acompanhado de justificativa do aumento 
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dos preços dos materiais pela indústria e ou dos encargos financeiros ocorridos (aumento da carga 
tributária). Caso haja redução dos preços o mesmo será aplicado na nota fiscal sem necessidade de termo 
aditivo. 
 
CLAUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: DO FORO  
 
21.1. Fica eleito o foro da Comarca de Rondon do Pará, Estado do Pará, para dirimir dúvidas oriundas desta 
Licitação, ficando expressamente vedada à eleição de qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou 
venha ser. 
 

 
Rondon do Pará-PA, 18 de março de 2022. 

 
 
 
 

Milton Ferreira da Silva 
Presidente da CEL 
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ANEXO I  
MODELO DE PROCURAÇÃO  

 
Pelo presente instrumento Particular de Procuração, nomeio e constituo o 
Senhor(ª)_________________________, brasileiro, estado civil, profissão, portador do CPF nº___________ 
e da Carteira de Identidade nº ___________________, 
residente______________________________Tel_______________________, para participar do 
procedimento licitatório consistente na CONCORRÊNCIA Nº 3/2022-001 PMRP, da(o) PREFEITURA 
MUNICIPAL DE RONDON DO PARÁ, podendo praticar todos os interesses da representada junto a 
Comissão de Licitaçao. 
 

___________________ de ____________________ de 2022. 
 

_______________________________________________ 
Nome completo e assinatura do representante Legal da Empresa  

Obs: A procuração deverá está com firma reconhecida, este modelo é apenas um exemplo.  
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ANEXO II  
DECLARAÇÃO DE VISITA TÉCNICA  

 
OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS 

OBJETO:  

MUNICÍPIO: RONDON DO PARÁ 

CONCORRÊNCIA Nº 3/2022-001 PMRP 
 

DATA:  

Declaramos para fins de participação na CONCORRÊNCIA Nº 3/2022-001 PMRP, que o Engenheiro (inserir 
nome completo), CREA n° (inserir numero) da empresa XXXXX, CNPJ, SITUADA À .... visitou “in loco” o(s) 
local(ais) onde será(ão) realizados os serviços, objeto desta licitação, tendo levantado todos os dados 
técnicos e obtido os esclarecimentos necessários à formulação de proposta financeira.  
 
Rondon do Pará(Pa), _____ de ___________ de 2022. 
 
 
_______________________________________________________ 
(carimbo, nome, RG e assinatura do responsável pelo licitador) 
 
____________________________________________________________ 
(carimbo, nome, CREA  e assinatura do engenheiro habilitado do proponente) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Estado do Pará 

  PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDON DO PARÁ 

Comissão Especial de Licitação 

RUA GONÇALVES DIAS Nº 400 - CENTRO 

 
ANEXO III  

DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO  
 
 
 
 
Declaramos, em atendimento ao previsto no Edital de licitação na modalidade CONCORRÊNCIA Nº 3/2022-

001 PMRP que o(a) Sr(a) __________________________, portador(a) do CPF(MF) nº ______________ e 

inscrito (a) no CREA/CAU___ sob o nº ____________ é o(a) nosso(a) indicado(a) como Responsável 

Técnico para acompanhar a execução dos serviços, objeto da licitação em apreço.  

 
Local e data.  
 
__________________________________________  
Assinatura e carimbo (representante legal)  
 
____________________________________________________________ 
(carimbo, nome, CREA  e assinatura do engenheiro responsável técnico do proponente) 
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ANEXO IV  
DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR  

 
___________________________(empresa), inscrita 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 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, 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.  

 
Local e data.  
___________________________________  
Assinatura e carimbo (representante legal)  
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ANEXO V  

MODELO DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA  
 
 
 
 
(razão social, endereço, telefone, e-mail, CNPJ)  
modelo de apresentação da proposta  
(papel timbrado da empresa licitante)  
 
 
 
A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDON DO PARÁ  
RUA GONÇALVES DIAS Nº 400, CENTRO – RONDON DO PARÁ 
 
 
A empresa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , devidamente inscrita no 
CNPJ sob o Nº . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., em atendimento a(o) CONCORRÊNCIA Nº 3/2022-001 
PMRP instaurado sob o PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 069/2022-SEMAD/PMRP, que objetiva a: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE PONTES DE CONCRETO 
NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE RONDON DO PARÁ, CONFORME CONVÊNIO Nº 046/2021-
SETRAN. 
apresentamos a nossa proposta nas seguintes condições: 
 
VALOR GLOBAL R$ ____________ (valor por extenso). 
 
O prazo de validade de nossa proposta de preços é de _____ (_____________) dias, contados da data do 
julgamento das propostas. 
 
Prazo de Execução: 9 (nove) meses; 
 
Condições de Pagamento: conforme estabelecido no EDITAL; 
 
(Nome do Banco), (código da agência) e (número da conta corrente da empresa), para efeito de pagamento. 
 
Dados da pessoa que assinará o futuro contrato (nome, cargo, RG, CPF endereço, e-mail e número 
telefônico). 
 
Na oportunidade declaramos submissão aos termos expressos da referida Concorrência. 
 
DECLARAMOS AINDA QUE: 
 
1. Os preços unitários e o global por nós ofertados, serão para executar a obra conforme as exigências e 
especificações dos Projetos, disponibilizados na presente Licitação. Cronograma fisíco-finaneiro anexo. 
 
2. Os preços unitários e o global da proposta compreendem todas as despesas relativas à completa 
execução da obra e serviços projetados e especificados, inclusive o fornecimento de todo o material e mão-
de-obra necessários, encargos sociais e fiscais, para-fiscais, equipamentos, ferramentas, assistência 
técnica, administração, benefícios e licenças inerentes. Planilhas Orçamentárias anexo. 
 
3. Entregaremos a obra dentro do prazo estipulado na ordem de serviço, conforme definido na(o) 
CONCORRÊNCIA Nº 3/2022-001 PMRP. 
 
3. Estamos de acordo com os itens referentes ao cronograma-físico financeiro, prazos, medições e 
pagamentos parciais. 
 
4. Aceitamos os acréscimos ou supressões do valor do contrato, de acordo com o § 1º do Artigo 65 da Lei Nº 
8.666/93. 
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5. Caso nossa empresa firme Contrato, comprometemo-nos a iniciar os serviços solicitados, no prazo 
máximo de 10 (dez) dias, contados a partir do recebimento da Ordem de Serviço. 
 

 
Local e Data. 

 
 

Atenciosamente, 
 
 

(Assinatura do Representante legal da Licitante) 
(Nome completo do Representante) 

(CPF/RG) 
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ANEXO VI  

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA  
 
Eu, _________________________________________, como representante devidamente constituído de 
[IDENTIFICAÇÃO COMPLETA DA LICITANTE] representante da empresa 
_________________________________________, para fins desta CONCORRÊNCIA Nº 3/2022-001 
PMRP, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que: 
 
 A proposta anexa foi elaborada de maneira independente [pelo Licitante], e que o conteúdo da 
proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a discutido com ou recebido 
de qualquer outro participante potencial ou de fato da CONCORRÊNCIA Nº 3/2022-001 PMRP, por qualquer 
meio ou por qualquer pessoa;  
 
 A intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada, discutido com ou recebido de qualquer 
outro participante potencial ou de fato da CONCORRÊNCIA Nº 3/2022-001 PMRP, por qualquer meio ou por 
qualquer pessoa;  
 
 Não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro 
participante potencial ou de fato da CONCORRÊNCIA Nº 3/2022-001 PMRP quanto a participar ou não da 
referida licitação;  
 
 O conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado a 
ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da CONCORRÊNCIA Nº 3/2022-001 
PMRP, antes da adjudicação do objeto da referida licitação;  
 
 O conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, 
discutido com ou recebido de qualquer integrante da Comissão de Licitação, antes da abertura oficial das 
propostas; e  
 
 Está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e 
informações para firmá-la.  
 
Cidade/UF, ______ de____________2022 
 

(carimbo da empresa e assinatura do responsável legal) 
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ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE UND QUANTIDADE
PREÇO

UNITÁRIO R$

PREÇO

TOTAL R$

1 98.692,05

1.1 000006 Mobilização e Desmobilização de pessoal e equipamentos SEDOP UN 1,00 3.200,00 3.200,00

1.2 010767 Barracão de madeira (incl. instalações) SEDOP M2 32,00 470,06 15.041,92

1.3 101501

ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE

EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O

POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P

SINAPI UN 1,00 1.043,05 1.043,05

1.4 I008852 PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRAS SBC M2 4,00 300,00 1.200,00

1.5 5213469
Fornecimento e implantação de placa de advertência em fibra, lado de 0,80

m - película retrorrefletiva tipo I + SI
SICRO NOVO un 2,00 269,14 538,28

1.6 COMP-534078
PROJETO EXECUTIVO DE CANAL E PONTES (ESTRUTURAL E

TOPOGRÁFICO)
PRÓPRIA UN 1,00 48.000,00 48.000,00

1.7 010175 Locação da obra a aparelho SEDOP M2 160,00 7,14 1.142,40

1.8 030675 Escavação mecanizada SEDOP M3 480,00 8,71 4.180,80

1.9 030254 Reaterro compactado SEDOP M3 240,00 48,41 11.618,40

1.10 2 S 03 119 01 Escoramento com madeira de OAE SICRO  m3 240,00 53,03 12.727,20

2 267.013,11

2.1 00004084

LOCACAO DE BOMBA SUBMERSIVEL PARA DRENAGEM E

ESGOTAMENTO, MOTOR ELETRICO TRIFASICO, POTENCIA DE 1 CV,

DIAMETRO DE RECALQUE DE 2". FAIXA DE OPERACAO: Q=25 M3/H

(+ OU - 1 M3/H) E AMT=2 M; Q=12 M3/H (+ OU - 2 M3/H) E AMT = 12 M

(+ OU - 2 M)

SINAPI H 400,00 1,64 656,00

2.2 2 S 03 402 01 Cravação estacas pré-mold. de concreto 30 x 30 cm SICRO  m 184,00 224,71 41.346,64

2.3 041500 Arrasamento de estaca SEDOP UN 24,00 45,09 1.082,16

2.4 020141 ESCAVACAO MANUAL FUNDACOES-SOLO 1a.CAT. DE 1,50m A 3,0m SBC M3 29,70 40,18 1.193,35

2.5 96617
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE

COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017
SINAPI M2 8,00 15,64 125,12

2.6 96537

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA

BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA

RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

SINAPI M2 12,00 141,82 1.701,84

2.7 050736 Concreto c/ seixo FCK=30 MPA (incl. preparo e lançamento) SEDOP M3 18,00 714,60 12.862,80

2.8 96546
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO

AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
SINAPI KG 520,00 11,45 5.954,00

2.9 0,00

2.10 2 S 03 402 01 Cravação estacas pré-mold. de concreto 30 x 30 cm SICRO  m 240,00 224,71 53.930,40

2.11 041500 Arrasamento de estaca SEDOP UN 24,00 45,09 1.082,16

2.12 030045 FORMA BASES E PILARES EM TABUAS DE MADEIRA SBC M2 128,82 65,53 8.441,57

2.13 050736 Concreto c/ seixo FCK=30 MPA (incl. preparo e lançamento) SEDOP M3 40,20 714,60 28.726,92

2.14 96546
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO

AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
SINAPI KG 8.970,00 11,45 102.706,50

2.15 0307731
Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas moldadas no local -

fornecimento e instalação
SICRO NOVO dm³ 95,06 75,78 7.203,65

3 332.597,76

3.1 040110 ESTRUTURA CONVENCIONAL-FORMA EM TABUA DE MADEIRA SBC M2 399,00 59,44 23.716,56

3.2 050736 Concreto c/ seixo FCK=30 MPA (incl. preparo e lançamento) SEDOP M3 72,00 714,60 51.451,20

3.3 96545
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO

AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
SINAPI KG 9.200,00 12,84 118.128,00

3.4 0,00

3.5 040110 ESTRUTURA CONVENCIONAL-FORMA EM TABUA DE MADEIRA SBC M2 210,00 59,44 12.482,40

3.6 050736 Concreto c/ seixo FCK=30 MPA (incl. preparo e lançamento) SEDOP M3 56,00 714,60 40.017,60

3.7 92789

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

SINAPI KG 10.200,00 8,51 86.802,00

SERVIÇOS PRELIMINARES

INFRAESTRUTURA

Infra Estrutura do Tabuleiro

SUPERESTRUTURA

Super Estrutura do Tabuleiro

ANEXO IX  A 



4 43.717,27

4.1
COMP-

33062767
Fornecimento e instalação de Junta Jeene jj 6080vv PRÓPRIA m 25,00 1.300,00 32.500,00

4.2 2 S 03 700 51 Fabric. guarda-corpo tipo GM, mold. no local AC/BC SICRO  m 40,00 277,96 11.118,40

4.3 3806408 Dreno de PVC D = 75 mm - fornecimento e instalação SICRO NOVO m 1,80 54,93 98,87

220.899,41

742.020,19

962.919,60

________________________________

Responsável Técnico

Eng. Civil

VALOR TOTAL:

SERVIÇOS AUXILIRES

VALOR BDI TOTAL:

VALOR ORÇAMENTO:

ALAN AMARAL 
VIANA:008291652
74

Assinado de forma digital por 
ALAN AMARAL 
VIANA:00829165274 
Dados: 2021.06.16 13:20:55 
-03'00'



ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE UND QUANTIDADE
PREÇO

UNITÁRIO R$

PREÇO

TOTAL R$

1 98.692,05

1.1 000006 Mobilização e Desmobilização de pessoal e equipamentos SEDOP UN 1,00 3.200,00 3.200,00

1.2 010767 Barracão de madeira (incl. instalações) SEDOP M2 32,00 470,06 15.041,92

1.3 101501

ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE

EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O

POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P

SINAPI UN 1,00 1.043,05 1.043,05

1.4 I008852 PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRAS SBC M2 4,00 300,00 1.200,00

1.5 5213469
Fornecimento e implantação de placa de advertência em fibra, lado de 0,80

m - película retrorrefletiva tipo I + SI
SICRO NOVO un 2,00 269,14 538,28

1.6 COMP-534078
PROJETO EXECUTIVO DE CANAL E PONTES (ESTRUTURAL E

TOPOGRÁFICO)
PRÓPRIA UN 1,00 48.000,00 48.000,00

1.7 010175 Locação da obra a aparelho SEDOP M2 160,00 7,14 1.142,40

1.8 030675 Escavação mecanizada SEDOP M3 480,00 8,71 4.180,80

1.9 030254 Reaterro compactado SEDOP M3 240,00 48,41 11.618,40

1.10 2 S 03 119 01 Escoramento com madeira de OAE SICRO  m3 240,00 53,03 12.727,20

2 267.013,11

2.1 00004084

LOCACAO DE BOMBA SUBMERSIVEL PARA DRENAGEM E

ESGOTAMENTO, MOTOR ELETRICO TRIFASICO, POTENCIA DE 1 CV,

DIAMETRO DE RECALQUE DE 2". FAIXA DE OPERACAO: Q=25 M3/H (+

OU - 1 M3/H) E AMT=2 M; Q=12 M3/H (+ OU - 2 M3/H) E AMT = 12 M (+

OU - 2 M)

SINAPI H 400,00 1,64 656,00

2.2 2 S 03 402 01 Cravação estacas pré-mold. de concreto 30 x 30 cm SICRO  m 184,00 224,71 41.346,64

2.3 041500 Arrasamento de estaca SEDOP UN 24,00 45,09 1.082,16

2.4 020141 ESCAVACAO MANUAL FUNDACOES-SOLO 1a.CAT. DE 1,50m A 3,0m SBC M3 29,70 40,18 1.193,35

2.5 96617
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE

COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017
SINAPI M2 8,00 15,64 125,12

2.6 96537

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA

BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA

RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

SINAPI M2 12,00 141,82 1.701,84

2.7 050736 Concreto c/ seixo FCK=30 MPA (incl. preparo e lançamento) SEDOP M3 18,00 714,60 12.862,80

2.8 96546
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO

CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
SINAPI KG 520,00 11,45 5.954,00

2.9

2.10 2 S 03 402 01 Cravação estacas pré-mold. de concreto 30 x 30 cm SICRO  m 240,00 224,71 53.930,40

2.11 041500 Arrasamento de estaca SEDOP UN 24,00 45,09 1.082,16

2.12 030045 FORMA BASES E PILARES EM TABUAS DE MADEIRA SBC M2 128,82 65,53 8.441,57

2.13 050736 Concreto c/ seixo FCK=30 MPA (incl. preparo e lançamento) SEDOP M3 40,20 714,60 28.726,92

2.14 96546
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO

CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
SINAPI KG 8.970,00 11,45 102.706,50

2.15 0307731
Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas moldadas no local -

fornecimento e instalação
SICRO NOVO dm³ 95,06 75,78 7.203,65

3 332.597,76

3.1 040110 ESTRUTURA CONVENCIONAL-FORMA EM TABUA DE MADEIRA SBC M2 399,00 59,44 23.716,56

3.2 050736 Concreto c/ seixo FCK=30 MPA (incl. preparo e lançamento) SEDOP M3 72,00 714,60 51.451,20

3.3 96545
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO

CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
SINAPI KG 9.200,00 12,84 118.128,00

3.4

3.5 040110 ESTRUTURA CONVENCIONAL-FORMA EM TABUA DE MADEIRA SBC M2 210,00 59,44 12.482,40

3.6 050736 Concreto c/ seixo FCK=30 MPA (incl. preparo e lançamento) SEDOP M3 56,00 714,60 40.017,60

3.7 92789

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

SINAPI KG 10.200,00 8,51 86.802,00

SERVIÇOS PRELIMINARES

INFRAESTRUTURA

Infra Estrutura do Tabuleiro

SUPERESTRUTURA

Super Estrutura do Tabuleiro

ANEXO IX B



4 43.717,27

4.1 COMP-33062767 Fornecimento e instalação de Junta Jeene jj 6080vv PRÓPRIA m 25,00 1.300,00 32.500,00

4.2 2 S 03 700 51 Fabric. guarda-corpo tipo GM, mold. no local AC/BC SICRO  m 40,00 277,96 11.118,40

4.3 3806408 Dreno de PVC D = 75 mm - fornecimento e instalação SICRO NOVO m 1,80 54,93 98,87

220.899,41

742.020,19

962.919,60

RESPONSAVEL TECNICO

VALOR TOTAL:

SERVIÇOS AUXILIRES

VALOR BDI TOTAL:

VALOR ORÇAMENTO:

ALAN AMARAL 
VIANA:008291
65274

Assinado de forma 
digital por ALAN 
AMARAL 
VIANA:00829165274 
Dados: 2021.06.15 
22:20:36 -03'00'



ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE UND QUANTIDADE
PREÇO

UNITÁRIO R$

PREÇO

TOTAL R$

1 98.692,05

1.1 000006 Mobilização e Desmobilização de pessoal e equipamentos SEDOP UN 1,00 3.200,00 3.200,00

1.2 010767 Barracão de madeira (incl. instalações) SEDOP M2 32,00 470,06 15.041,92

1.3 101501

ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE

EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O

POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P

SINAPI UN 1,00 1.043,05 1.043,05

1.4 I008852 PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRAS SBC M2 4,00 300,00 1.200,00

1.5 5213469
Fornecimento e implantação de placa de advertência em fibra, lado de 0,80 m -

película retrorrefletiva tipo I + SI
SICRO NOVO un 2,00 269,14 538,28

1.6 COMP-534078
PROJETO EXECUTIVO DE CANAL E PONTES (ESTRUTURAL E

TOPOGRÁFICO)
PRÓPRIA UN 1,00 48.000,00 48.000,00

1.7 010175 Locação da obra a aparelho SEDOP M2 160,00 7,14 1.142,40

1.8 030675 Escavação mecanizada SEDOP M3 480,00 8,71 4.180,80

1.9 030254 Reaterro compactado SEDOP M3 240,00 48,41 11.618,40

1.10 2 S 03 119 01 Escoramento com madeira de OAE SICRO  m3 240,00 53,03 12.727,20

2 267.013,11

2.1 00004084

LOCACAO DE BOMBA SUBMERSIVEL PARA DRENAGEM E

ESGOTAMENTO, MOTOR ELETRICO TRIFASICO, POTENCIA DE 1 CV,

DIAMETRO DE RECALQUE DE 2". FAIXA DE OPERACAO: Q=25 M3/H (+ OU - 

1 M3/H) E AMT=2 M; Q=12 M3/H (+ OU - 2 M3/H) E AMT = 12 M (+ OU - 2 M)

SINAPI H 400,00 1,64 656,00

2.2 2 S 03 402 01 Cravação estacas pré-mold. de concreto 30 x 30 cm SICRO  m 184,00 224,71 41.346,64

2.3 041500 Arrasamento de estaca SEDOP UN 24,00 45,09 1.082,16

2.4 020141 ESCAVACAO MANUAL FUNDACOES-SOLO 1a.CAT. DE 1,50m A 3,0m SBC M3 29,70 40,18 1.193,35

2.5 96617
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE

COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017
SINAPI M2 8,00 15,64 125,12

2.6 96537

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO

DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA,

E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

SINAPI M2 12,00 141,82 1.701,84

2.7 050736 Concreto c/ seixo FCK=30 MPA (incl. preparo e lançamento) SEDOP M3 18,00 714,60 12.862,80

2.8 96546
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
SINAPI KG 520,00 11,45 5.954,00

2.9 0,00

2.10 2 S 03 402 01 Cravação estacas pré-mold. de concreto 30 x 30 cm SICRO  m 240,00 224,71 53.930,40

2.11 041500 Arrasamento de estaca SEDOP UN 24,00 45,09 1.082,16

2.12 030045 FORMA BASES E PILARES EM TABUAS DE MADEIRA SBC M2 128,82 65,53 8.441,57

2.13 050736 Concreto c/ seixo FCK=30 MPA (incl. preparo e lançamento) SEDOP M3 40,20 714,60 28.726,92

2.14 96546
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
SINAPI KG 8.970,00 11,45 102.706,50

2.15 0307731
Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas moldadas no local -

fornecimento e instalação
SICRO NOVO dm³ 95,06 75,78 7.203,65

3 332.597,76

3.1 040110 ESTRUTURA CONVENCIONAL-FORMA EM TABUA DE MADEIRA SBC M2 399,00 59,44 23.716,56

3.2 050736 Concreto c/ seixo FCK=30 MPA (incl. preparo e lançamento) SEDOP M3 72,00 714,60 51.451,20

3.3 96545
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
SINAPI KG 9.200,00 12,84 118.128,00

3.4 0,00

3.5 040110 ESTRUTURA CONVENCIONAL-FORMA EM TABUA DE MADEIRA SBC M2 210,00 59,44 12.482,40

3.6 050736 Concreto c/ seixo FCK=30 MPA (incl. preparo e lançamento) SEDOP M3 56,00 714,60 40.017,60

3.7 92789

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO

ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO

CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

SINAPI KG 10.200,00 8,51 86.802,00

SERVIÇOS PRELIMINARES

INFRAESTRUTURA

Infra Estrutura do Tabuleiro

SUPERESTRUTURA

Super Estrutura do Tabuleiro

ANEXO IX  C



4 43.717,27

4.1
COMP-

33062767
Fornecimento e instalação de Junta Jeene jj 6080vv PRÓPRIA m 25,00 1.300,00 32.500,00

4.2 2 S 03 700 51 Fabric. guarda-corpo tipo GM, mold. no local AC/BC SICRO  m 40,00 277,96 11.118,40

4.3 3806408 Dreno de PVC D = 75 mm - fornecimento e instalação SICRO NOVO m 1,80 54,93 98,87

220.899,41

742.020,19

962.919,60

________________________________

Responsável Técnico

Eng. Civil

VALOR TOTAL:

SERVIÇOS AUXILIRES

VALOR BDI TOTAL:

VALOR ORÇAMENTO:

ALAN AMARAL 
VIANA:008291
65274

Assinado de forma digital 
por ALAN AMARAL 
VIANA:00829165274 
Dados: 2021.06.15 
23:08:00 -03'00'



ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE UND QUANTIDADE
PREÇO

UNITÁRIO R$

PREÇO

TOTAL R$

1 83.931,75

1.1 000006 Mobilização e Desmobilização de pessoal e equipamentos SEDOP UN 1,00 3.200,00 3.200,00

1.2 010767 Barracão de madeira (incl. instalações) SEDOP M2 32,00 470,06 15.041,92

1.3 101501
ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E

DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P
SINAPI UN 1,00 1.043,05 1.043,05

1.4 I008852 PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRAS SBC M2 4,00 300,00 1.200,00

1.5 5213469 Fornecimento e implantação de placa de advertência em fibra, lado de 0,80 m - película retrorrefletiva tipo I + SI SICRO NOVO un 2,00 269,14 538,28

1.6 COMP-534078 PROJETO EXECUTIVO DE CANAL E PONTES (ESTRUTURAL E TOPOGRÁFICO) PRÓPRIA UN 1,00 36.000,00 36.000,00

1.7 010175 Locação da obra a aparelho SEDOP M2 120,00 7,14 856,80

1.8 030675 Escavação mecanizada SEDOP M3 342,00 8,71 2.978,82

1.9 030254 Reaterro compactado SEDOP M3 240,00 48,41 11.618,40

1.10 2 S 03 119 01 Escoramento com madeira de OAE SICRO  m3 216,00 53,03 11.454,48

2 201.171,71

2.1 00004084

LOCACAO DE BOMBA SUBMERSIVEL PARA DRENAGEM E ESGOTAMENTO, MOTOR ELETRICO TRIFASICO,

POTENCIA DE 1 CV, DIAMETRO DE RECALQUE DE 2". FAIXA DE OPERACAO: Q=25 M3/H (+ OU - 1 M3/H) E

AMT=2 M; Q=12 M3/H (+ OU - 2 M3/H) E AMT = 12 M (+ OU - 2 M)

SINAPI H 320,00 1,64 524,80

2.2 2 S 03 402 01 Cravação estacas pré-mold. de concreto 30 x 30 cm SICRO  m 136,00 224,71 30.560,56

2.3 041500 Arrasamento de estaca SEDOP UN 16,00 45,09 721,44

2.4 020141 ESCAVACAO MANUAL FUNDACOES-SOLO 1a.CAT. DE 1,50m A 3,0m SBC M3 16,20 40,18 650,92

2.5 96617
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE

3 CM. AF_08/2017
SINAPI M2 6,00 15,64 93,84

2.6 96537
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
SINAPI M2 10,50 141,82 1.489,11

2.7 050736 Concreto c/ seixo FCK=30 MPA (incl. preparo e lançamento) SEDOP M3 10,50 714,60 7.503,30

2.8 96546
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM.

AF_06/2017
SINAPI KG 390,00 11,45 4.465,50

2.9 0,00

2.10 2 S 03 402 01 Cravação estacas pré-mold. de concreto 30 x 30 cm SICRO  m 180,00 224,71 40.447,80

2.11 041500 Arrasamento de estaca SEDOP UN 18,00 45,09 811,62

2.12 030045 FORMA BASES E PILARES EM TABUAS DE MADEIRA SBC M2 113,00 65,53 7.404,89

2.13 050736 Concreto c/ seixo FCK=30 MPA (incl. preparo e lançamento) SEDOP M3 33,00 714,60 23.581,80

2.14 96546
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM.

AF_06/2017
SINAPI KG 6.728,00 11,45 77.035,60

2.15 0307731 Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas moldadas no local - fornecimento e instalação SICRO NOVO dm³ 77,60 75,78 5.880,53

3 254.874,86

3.1 040110 ESTRUTURA CONVENCIONAL-FORMA EM TABUA DE MADEIRA SBC M2 342,00 59,44 20.328,48

SERVIÇOS PRELIMINARES

INFRAESTRUTURA

Infra Estrutura do Tabuleiro

SUPERESTRUTURA

ANEXO IX - D



3.2 050736 Concreto c/ seixo FCK=30 MPA (incl. preparo e lançamento) SEDOP M3 56,00 714,60 40.017,60

3.3 96545
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.

AF_06/2017
SINAPI KG 6.900,00 12,84 88.596,00

3.4 0,00

3.5 040110 ESTRUTURA CONVENCIONAL-FORMA EM TABUA DE MADEIRA SBC M2 182,00 59,44 10.818,08

3.6 050736 Concreto c/ seixo FCK=30 MPA (incl. preparo e lançamento) SEDOP M3 42,00 714,60 30.013,20

3.7 92789
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO

TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
SINAPI KG 7.650,00 8,51 65.101,50

4 31.812,96

4.1 COMP-33062767 Fornecimento e instalação de Junta Jeene jj 6080vv PRÓPRIA m 18,00 1.300,00 23.400,00

4.2 2 S 03 700 51 Fabric. guarda-corpo tipo GM, mold. no local AC/BC SICRO  m 30,00 277,96 8.338,80

4.3 3806408 Dreno de PVC D = 75 mm - fornecimento e instalação SICRO NOVO m 1,35 54,93 74,16

170.222,26

571.791,28

742.013,54

________________________________

Responsável Técnico

Eng. Civil

VALOR TOTAL:

Super Estrutura do Tabuleiro

SERVIÇOS AUXILIRES

VALOR BDI TOTAL:

VALOR ORÇAMENTO:

ALAN AMARAL 
VIANA:0082916
5274

Assinado de forma digital 
por ALAN AMARAL 
VIANA:00829165274 
Dados: 2021.06.16 
14:26:28 -03'00'



ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE UND QUANTIDADE
PREÇO

UNITÁRIO R$

PREÇO

TOTAL R$

1 83.931,75

1.1 000006 Mobilização e Desmobilização de pessoal e equipamentos SEDOP UN 1,00 3.200,00 3.200,00

1.2 010767 Barracão de madeira (incl. instalações) SEDOP M2 32,00 470,06 15.041,92

1.3 101501

ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE

EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O

POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P

SINAPI UN 1,00 1.043,05 1.043,05

1.4 I008852 PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRAS SBC M2 4,00 300,00 1.200,00

1.5 5213469
Fornecimento e implantação de placa de advertência em fibra, lado de 0,80

m - película retrorrefletiva tipo I + SI
SICRO NOVO un 2,00 269,14 538,28

1.6 COMP-534078
PROJETO EXECUTIVO DE CANAL E PONTES (ESTRUTURAL E

TOPOGRÁFICO)
PRÓPRIA UN 1,00 36.000,00 36.000,00

1.7 010175 Locação da obra a aparelho SEDOP M2 120,00 7,14 856,80

1.8 030675 Escavação mecanizada SEDOP M3 342,00 8,71 2.978,82

1.9 030254 Reaterro compactado SEDOP M3 240,00 48,41 11.618,40

1.10 2 S 03 119 01 Escoramento com madeira de OAE SICRO  m3 216,00 53,03 11.454,48

2 201.171,71

2.1 00004084

LOCACAO DE BOMBA SUBMERSIVEL PARA DRENAGEM E

ESGOTAMENTO, MOTOR ELETRICO TRIFASICO, POTENCIA DE 1 CV,

DIAMETRO DE RECALQUE DE 2". FAIXA DE OPERACAO: Q=25 M3/H

(+ OU - 1 M3/H) E AMT=2 M; Q=12 M3/H (+ OU - 2 M3/H) E AMT = 12 M

(+ OU - 2 M)

SINAPI H 320,00 1,64 524,80

2.2 2 S 03 402 01 Cravação estacas pré-mold. de concreto 30 x 30 cm SICRO  m 136,00 224,71 30.560,56

2.3 041500 Arrasamento de estaca SEDOP UN 16,00 45,09 721,44

2.4 020141 ESCAVACAO MANUAL FUNDACOES-SOLO 1a.CAT. DE 1,50m A 3,0m SBC M3 16,20 40,18 650,92

2.5 96617
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE

COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017
SINAPI M2 6,00 15,64 93,84

2.6 96537

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA

BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA

RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

SINAPI M2 10,50 141,82 1.489,11

2.7 050736 Concreto c/ seixo FCK=30 MPA (incl. preparo e lançamento) SEDOP M3 10,50 714,60 7.503,30

2.8 96546
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO

AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
SINAPI KG 390,00 11,45 4.465,50

2.9 0,00

2.10 2 S 03 402 01 Cravação estacas pré-mold. de concreto 30 x 30 cm SICRO  m 180,00 224,71 40.447,80

2.11 041500 Arrasamento de estaca SEDOP UN 18,00 45,09 811,62

2.12 030045 FORMA BASES E PILARES EM TABUAS DE MADEIRA SBC M2 113,00 65,53 7.404,89

2.13 050736 Concreto c/ seixo FCK=30 MPA (incl. preparo e lançamento) SEDOP M3 33,00 714,60 23.581,80

2.14 96546
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO

AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
SINAPI KG 6.728,00 11,45 77.035,60

2.15 0307731
Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas moldadas no local -

fornecimento e instalação
SICRO NOVO dm³ 77,60 75,78 5.880,53

3 254.874,86

3.1 040110 ESTRUTURA CONVENCIONAL-FORMA EM TABUA DE MADEIRA SBC M2 342,00 59,44 20.328,48

3.2 050736 Concreto c/ seixo FCK=30 MPA (incl. preparo e lançamento) SEDOP M3 56,00 714,60 40.017,60

3.3 96545
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO

AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
SINAPI KG 6.900,00 12,84 88.596,00

3.4 0,00

3.5 040110 ESTRUTURA CONVENCIONAL-FORMA EM TABUA DE MADEIRA SBC M2 182,00 59,44 10.818,08

3.6 050736 Concreto c/ seixo FCK=30 MPA (incl. preparo e lançamento) SEDOP M3 42,00 714,60 30.013,20

3.7 92789

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

SINAPI KG 7.650,00 8,51 65.101,50

SUPERESTRUTURA

Super Estrutura do Tabuleiro

SERVIÇOS PRELIMINARES

INFRAESTRUTURA

Infra Estrutura do Tabuleiro

ANEXO IX - E



4 31.812,96

4.1
COMP-

33062767
Fornecimento e instalação de Junta Jeene jj 6080vv PRÓPRIA m 18,00 1.300,00 23.400,00

4.2 2 S 03 700 51 Fabric. guarda-corpo tipo GM, mold. no local AC/BC SICRO  m 30,00 277,96 8.338,80

4.3 3806408 Dreno de PVC D = 75 mm - fornecimento e instalação SICRO NOVO m 1,35 54,93 74,16

170.222,26

571.791,28

742.013,54VALOR TOTAL:

________________________________

Responsável Técnico

Eng. Civil

SERVIÇOS AUXILIRES

VALOR BDI TOTAL:

VALOR ORÇAMENTO:

ALAN AMARAL 
VIANA:008291
65274

Assinado de forma digital 
por ALAN AMARAL 
VIANA:00829165274 
Dados: 2021.06.17 
15:23:34 -03'00'



Item

1
Construção de 1 ponte em concreto armado de 30 m de comprimento x 5 m de largura na vicinal 

Moju
R$ 962.919,60

2
Construção de 1 ponte em concreto armado de 30 m de comprimento x 5 m de largura na vicinal 

Santa Lucia
R$ 962.919,60

3
Construção de 1 ponte em concreto armado de 30 m de comprimento x 5 m de largura na vicinal 

Garrafão
R$ 962.919,60

4
Construção de 1 ponte em concreto armado de 20 m de comprimento x 5 m de largura na vicinal 

Martirios
R$ 742.013,54

5
Construção de 1 ponte em concreto armado de 20 m de comprimento x 5 m de largura na Vicinal 

Mantenha
R$ 742.013,54

R$ 4.372.785,88

Resumo de orçamento de Construção de Pontes

Total

ALAN 
AMARAL 
VIANA:00829
165274

Assinado de forma 
digital por ALAN 
AMARAL 
VIANA:00829165274 
Dados: 2021.06.15 
22:56:31 -03'00'

ANEXO X



ITEM DESCRIÇÃO VALOR (R$) MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 MÊS 9 TOTAL

39,59% 35,92% 24,49% 100,00%

381.243,88 345.893,46 235.782,26 962.919,60

39,59% 35,92% 24,49% 100,00%

381.243,88 345.893,46 235.782,26 962.919,60

39,59% 35,92% 24,49% 100,00%

381.243,88 345.893,46 235.782,26 962.919,60

40,45% 35,42% 24,13% 100,00%

300.149,75 262.840,78 179.023,01 742.013,54

40,45% 35,42% 24,13% 100,00%

300.149,75 262.840,78 179.023,01 742.013,54

762.487,76 691.786,92 471.564,52 681.393,63 608.734,24 414.805,27 300.149,75 262.840,78 179.023,01

762.487,76 1.454.274,68 1.925.839,20 2.607.232,83 3.215.967,07 3.630.772,34 3.930.922,09 4.193.762,87 4.372.785,88

5
Construção de 1 ponte em concreto armado de 20 m de comprimento x 5 m de 

largura na Vicinal Mantenha
742.013,54

4.372.785,88 4.372.785,88

3
Construção de 1 ponte em concreto armado de 30 m de comprimento x 5 m de 

largura na vicinal Garrafão
962.919,60

4
Construção de 1 ponte em concreto armado de 20 m de comprimento x 5 m de 

largura na vicinal Martirios
742.013,54

CRONOGRAMA RESUMO DAS PONTES

1
Construção de 1 ponte em concreto armado de 30 m de comprimento x 5 m de 

largura na vicinal Moju
962.919,60

2
Construção de 1 ponte em concreto armado de 30 m de comprimento x 5 m de 

largura na vicinal Santa Lucia
962.919,60

ALAN AMARAL 
VIANA:0082916
5274

Assinado de forma digital 
por ALAN AMARAL 
VIANA:00829165274 
Dados: 2021.06.15 
22:58:23 -03'00'
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MEMORIAL DESCRITIVO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBRA: Construção em concreto armado de 5 pontes. Nas Vicinais do municipio de Rondon do Pará-PA. 

Vicinal do Garrafão  

Vicinal do Santa Lucia  

Vicinal da Mantenha  

Vicinal do Martirios  

Vicinal do Moju  

 

LOCAL:  Rondon do Pará-PA 
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1. SERVIÇOS PRELIMINARES 

Serviços Preliminares: 
 

Resumo 
 

Este documento define a sistemática empregada na execução de serviços preliminares na construção de 
pontes e viadutos rodoviários de concreto armado. 
São também apresentados os requisitos concernentes ao exame do projeto e especificações, à localização 
da obra e ao preparo do terreno, aos levantamentos topográficos, à locação da obra, ao projeto e execução 
do canteiro de obras, aos materiais, equipamentos, inclusive plano de amostragem, condicionantes 
ambientais, controle de qualidade, condições de conformidade e não-conformidade e os critérios de 
medição dos serviços. 

 
Sumário 
 
 Prefácio 

1 Objetivo 
2 Referências normativas 
3 Definições 
4 Condições gerais 
5 Condições específicas 
6 Condicionantes ambientais 
7 Inspeções 
8 Critério de medição Índice geral 

 
Prefácio 

 
A presente Norma foi preparada pelo Instituto de Pesquisas Rodoviárias – IPR/DIREX, para servir como 
documento base, visando estabelecer a sistemática empregada para os Serviços Preliminares na construção 
de pontes e viadutos rodoviários de concreto armado. 
Está formatada de acordo com a Norma DNIT 001/2009 
– PRO, cancela e substitui a Norma DNER-ES 329/97 

 
 

1 Objetivo 
 

Esta Norma tem por objetivo fixar as condições exigíveis para a viabilização do início da construção de 
pontes e viadutos rodoviários. 

 
2 Referências normativas 

 
Os documentos relacionados a seguir são indispensáveis à aplicação desta Norma. Para referências 
datadas, aplicam-se somente as edições citadas. Para referências não datadas, aplicam-se as edições 
mais recentes do referido documento (incluindo emendas). 
a) ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6494 - Segurança nos 
andaimes. Rio de Janeiro. 
b) .NBR 6497 - Levantamento geotécnico. Rio de Janeiro. 
c) . NBR 7190 - Projeto de estruturas de madeira. Rio de Janeiro. 
d) . NBR 12284 - Áreas de vivência em canteiros de obras. Rio de Janeiro. 
e) BRASIL. Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. DNIT 001/2009-PRO - 
Elaboração e apresentação de normas do DNIT - Procedimento. Rio de Janeiro: IPR, 2009. 
f) . DNIT 011/2004 - PRO - Gestão da qualidade em obras rodoviárias - Procedimento. 
Rio de Janeiro: IPR, 2004. 
g) .DNIT 070 - PRO - Condicionantes ambientais das áreas de uso de obras - Procedimento. 
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Rio de Janeiro: IPR. 

h) .DNIT 104 - ES – Terraplenagem – Serviços preliminares - Especificação de serviço. 
Rio de Janeiro: IPR. 
3 Definições 

 
Para os efeitos desta Norma, são adotadas as definições seguintes: 
3.1 Serviços preliminares 
Atividades necessárias ao início da construção de uma obra. 
3.2 Canteiro de obra 

 
Área junto à obra, onde são dispostos de maneira racional e ordenada, os escritórios, os depósitos de 
materiais, os equipamentos e, quando não são adquiridos prontos, os locais de fabricação de fôrmas e de 
corte e dobragem das armaduras. 
4 Condições gerais 

 
Antes do início das obras, há uma série de providências, mínimas, que devem ser tomadas: 
• Visita ao local da obra para conhecimento e confirmação de dados importantes para o 
desenvolvimento do empreendimento: clima, salubridade, disponibilidade de mão-de-obra, facilidades de 
acesso, enchentes de rios próximos e outros específicos da obra; 
• Verificação da disponibilidade de área adequada para localização de um canteiro de obra, como 
definido na subseção 3.2; 
• Revisão do projeto e das especificações; 

 
• Levantamento dos equipamentos necessários, dos disponíveis e dos que devem ser 
adquiridos ou locados. 
5 Condições específicas 

 
5.1 Dados gerais 

 
Para que a construção da obra seja conduzida no prazo previsto e dentro do orçamento é 
necessário um planejamento com o conhecimento dos seguintes itens, mínimos: 
• Identificação das atividades específicas e a ordem de precedência destas atividades; 
• Adequado sequenciamento das atividades, propiciando a conclusão da obra no prazo previamente 

fixado; 
• Prazo para entrega dos materiais e instalação dos equipamentos; 
• Classificação e número de operários e técnicos e períodos de tempo em que serão necessários; 
• Definição das necessidades do canteiro de obras; 
• Programação de desembolsos e eventuais financiamentos necessários. 
5.2 Canteiro de obra 

 
5.2.1 Localização e preparo do terreno 

 
Conhecidas as necessidades do canteiro de obras e após o estudo de vários locais aparentemente 
igualmente adequados, deve ser escolhido o que possui um terreno livre de enchentes, drenado e com 
solo com boa capacidade de suporte, para permitir a estocagem de materiais e tráfego de equipamentos 
pesados. 
Em seguida, deve ser feita a preparação do terreno, com o desmatamento, limpeza, eliminação de poças de 
água e nivelamento de toda a área; cercas e portões devem delimitar o canteiro. 
5.2.2 Instalações 

 
Definidas as necessidades do canteiro de obras, cabe ao executante providenciar instalações adequadas 
para almoxarifado, alojamento e alimentação de funcionários, oficinas, depósito de materiais e combustíveis, 
preparo de fôrmas e armações, produções de concreto e fabricação de pré-moldados, se houver, e centro 
médico para atendimento de urgência. 
As instalações devem ser executadas em compartimentos independentes e os alojamentos devem 
dispor de energia elétrica, de água corrente e de esgotos sanitários. 
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Algumas disposições devem ser adotadas para o bom funcionamento do canteiro de obras: 
• O arranjo das diversas áreas deve ser tal que o tempo necessário para deslocar materiais das 
áreas de estocagem até o local da construção seja o menor possível; 

• Materiais similares devem ser estocados em locais próximos. 
5.3 Remoção de obstáculos 

 
Os obstáculos que impeçam a boa execução dos serviços devem ser removidos pelo executante e o 
material resultante transportado para locais previamente determinados, a fim de minimizar os danos 
inevitáveis e possibilitar a posterior recuperação ambiental. 
5.4 Locação da obra 

 
A locação da obra, indicada no projeto e compreendendo o eixo longitudinal e as referências de nível, 
deve ser materializada e complementada pelo executante. 
6 Condicionantes ambientais 

 
Os serviços preliminares, que incluem o canteiro de obras, com seus acessos e a inevitável remoção de 
obstáculos, são os que mais podem prejudicar a preservação do meio ambiente. O atendimento da Norma 
DNIT 070/2006 – PRO: Condicionantes ambientais das áreas de uso de obras: procedimento, das 
recomendações pertinentes constantes da subseção 5.1.2 do Manual para Atividades Ambientais 
Rodoviárias, do DNIT, (IPR Publ. 730) e das prescrições resumidas indicadas a seguir, minimiza as 
agressões ao meio ambiente, concernentes aos Serviços Preliminares: 
• Evitar a realização de serviços em Área de Preservação Permanente; 
• Dependendo do vulto da construção, pode ser necessário mobilizar uma área considerável para 
instalar o canteiro de obras; esta área deve ser preparada sem utilizar queimadas, como forma de 
desmatamento, e sem obstruir eventuais cursos d’água existentes; 
• Os esgotos, de utilização temporária, não devem ser lançados “in natura” nos cursos d’água; 
dependendo do vulto e duração da obra, devem ser usadas fossas sépticas ou pequenas estações de 
tratamento primário de esgoto; 
• Após a conclusão da obra, a área utilizada deve ser limpa, removendo-se todos os vestígios da 
utilização para a construção; 
• A vegetação primitiva deve ser recomposta. 

 
7 Inspeções 

 
7.1 Controle dos insumos 

 
Realizar o controle dos serviços preliminares executados com base, principalmente, em dados 
constantes do Manual de Projeto de Obras-de-Arte Especiais do DNER (IPR. Publ. 698), de 1996, 
estabelecendo as tolerâncias admitidas. 
7.2 Condições de conformidade e não- conformidade 
Todos os ensaios de controle e verificação dos insumos da execução devem ser realizados de acordo 
com o Plano de Qualidade (PGQ), constante da proposta técnica aprovada e conforme a Norma DNIT 
011/2004- PRO, devendo atender às condições gerais e específicas das seções 4 e 5 desta Norma, 
respectivamente. 
Os resultados do controle devem ser analisados e registrados em relatórios periódicos de 
acompanhamento, de acordo com a Norma DNIT 
011/2004-PRO, que estabelece os procedimentos para o tratamento das não-conformidades dos 
insumos, da execução e do produto. 
8 Critério de medição 

 
Os serviços preliminares devem ser medidos de acordo com as condições estabelecidas no contrato. 

 
2. INFRAESTRUTURA 

Fundação: 
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Resumo 
 

Este documento define a sistemática adotada na execução dos diversos tipos de fundações de pontes e 
viadutos rodoviários de concreto armado. 
São também apresentados os requisitos concernentes a materiais, equipamentos, execução, inclusive plano 
de 

amostragem e ensaios, condicionantes ambientais, controle de qualidade, condições de 
conformidade e não- conformidade e os critérios de medição dos serviços. 

 
Prefácio 
1 Objetivo 
2 Referências normativas 
3 Definições 
4 ondições gerais 
5 Condições específicas 
6 Condicionantes ambientais 
7 Inspeções 
8 Critérios de 
medição Índice geral 

 
Prefácio 

 
A presente Norma foi preparada pelo Instituto de Pesquisas Rodoviárias – IPR/DIREX, para servir como 
documento base, visando estabelecer a sistemática empregada para os serviços de execução e controle 
da qualidade dos vários tipos de fundações em pontes e viadutos rodoviários de concreto armado. 
Está formatada de acordo com a Norma DNIT 001/2009 
– PRO, cancela e substitui a Norma DNER-ES 334/97. 

 
1 Objetivo 

 
Esta Norma tem por objetivo fixar as condições exigíveis para controle, execução e aceitação de 
fundações de pontes e viadutos rodoviários de concreto armado. 
2 Referências normativas 

 
Os documentos relacionados a seguir são indispensáveis à aplicação desta Norma. Para referências 
datadas, aplicam-se somente as edições citadas. Para referências não datadas, aplicam-se as edições 
mais recentes do referido documento (incluindo emendas). 
a) ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6122 - Projeto e execução de 
fundações. Rio de Janeiro. 
b) . NBR 6118 - Projeto de estruturas de concreto - Procedimento. Rio de Janeiro. 
c) . NBR 6489 - Prova de carga direta sobre terreno de fundação. Rio de Janeiro. 
d) . NBR 6502 - Rochas e solos. Rio de Janeiro. 

 
e) . NBR 7190 - Projeto de estruturas de madeira. Rio de Janeiro. 
f) . NBR 8681 - Ações e segurança nas estruturas - Procedimento. Rio de Janeiro. 
g) . NBR 8800 - Projeto de estruturas de aço e de estruturas mistas de aço e concreto de edifícios. 
Rio de Janeiro. 
h) . NBR 9061 - Segurança de escavação a céu aberto. Rio de Janeiro. 
i) . NBR 9062 - Projeto e execução de estruturas de concreto pré-moldado - Procedimento. Rio de 

Janeiro. 
j) . NBR 9603 - Sondagem a trado - Procedimento. Rio de Janeiro. 
k) . NBR 9604 - Abertura de poço e trincheira de inspeção em solo com retirada de amostras 
deformadas e indeformadas. Rio de Janeiro. 
l) . NBR 9820 - Coleta de amostras indeformadas de solos de baixa consistência em furos de 
sondagens - Procedimento. Rio de Janeiro. 
m) . NBR 6497 - Levantamento geotécnico. Rio de Janeiro. 



 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDON DO PARÁ  

Rua Gonçalves Dias, 400 – Centro - 68638-000 – Rondon do Pará – PA (94) 3326 1584  

n) . DNER EM 34 – Água para argamassa e concreto de cimento portland – Especificação de 
material. Rio de Janeiro, IPR. 
o) . DNER EM 36 – Cimento Portland – recebimento e aceitação – Especificação de material. 
Rio de Janeiro, IPR. 
p) . DNER EM 37 – Agregado graúdo para concreto de cimento – Especificação de material. 
Rio de Janeiro, IPR. 
q) . DNER EM 38 – Agregado miúdo para concreto de cimento – Especificação de material. Rio de 
Janeiro, IPR. 

r) BRASIL. Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. DNIT 001/2009-PRO - 
Elaboração e apresentação de normas do DNIT - Procedimento. Rio de Janeiro: IPR, 2009. 
s) . DNIT 070-PRO - Condicionantes ambientais das áreas de uso de obras - Procedimento. 
Rio de Janeiro: IPR. 
t) . DNIT 105 - ES - Terraplenagem – Caminhos de serviço - Especificação de serviço. Rio de 

Janeiro: IPR. 
u) . DNIT 117 - ES - Pontes e viadutos rodoviários - Concretos, argamassas e calda de 
cimento para injeção - Especificação de serviço. Rio de Janeiro: IPR. 
v) . DNIT 118 - ES - Pontes e viadutos rodoviários – Armaduras para concreto armado - 
Especificação de serviço. Rio de Janeiro: IPR. 

 
3 Definições 

 
Para os efeitos desta Norma são adotadas as definições seguintes: 
3.1 Fundações 

 
Parte da ponte ou viaduto destinada a transmitir ao solo os esforços provenientes do peso próprio e das 
cargas atuantes. São executadas em concreto, aço ou madeira e classificadas conforme a profundidade 
de assentamento em fundações superficiais ou profundas. 
3.2 Fundações superficiais 

 
Também denominadas fundações diretas, assentes em profundidades inferiores a 1,50 m e maiores duas 
vezes que a menor dimensão de sua base, exceto as fundações apoiadas diretamente na rocha, que 
podem ter profundidade menor que 1,50 m. São os blocos, as sapatas e os “radiers”. 
3.3 Fundações profundas 

 
Utilizadas quando os solos resistentes estão a profundidades difíceis de atingir por 
escavações Convencionais. São as fundações em estacas, tubulões e caixões. 
3.4 Estacas 

 
Elementos estruturais longos e esbeltos, executados mediante cravação sob a ação de repetidas 
pancadas, produzidas através da queda de um peso ou por escavação, ou ainda, moldadas no local. 
3.5 Tubulões 

 
Peças cilíndricas, que podem ser executadas a céu aberto ou sob ar comprimido e ter ou não a base 
alargada. Podem ser executadas sem ou com revestimento, de concreto ou aço, neste caso a camisa 
pode ser perdida ou recuperada. 
3.6 Caixão 

 
Elemento de forma prismática, concretado na superfície e instalado por escavação interna. Usa-se ou não 
ar comprimido, podendo ter ou não a base alargada. 
4 Condições gerais 

 
O termo fundação é usado para designar a parte da estrutura que transmite ao solo seu peso próprio, o peso 
da estrutura e todas as forças que atuam sobre a mesma. 
A função de uma fundação adequadamente projetada é suportar as cargas que atuam sobre ela e 
distribuí-las de maneira satisfatória sobre a superfície do solo que a sustenta, o que implica na acertada 
escolha do tipo de fundação e na profundidade de seu assentamento. 
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Os elementos coletados para a definição das fundações, por mais detalhados que possam ser não 
merecem uma confiança total; a mecânica dos solos não é uma ciência exata ou, pelo menos, não tão 
exata quanto a das estruturas, de concreto ou de aço. É indispensável que os engenheiros responsáveis 
pelo projeto e pela execução das fundações sejam experientes e tenham sólidos conhecimentos de 
mecânica dos solos. 
5 Condições específicas 

 
5.1 Material 

 
5.1.1 Concreto 

 

Deve satisfazer à Norma DNIT 117/2009 – ES – Pontes e viadutos rodoviários – Concretos, argamassas e 
calda de cimento para injeção e apresentar qualidades outras, tais como: permeabilidade, estanqueidade, 
compatibilidade com a agressividade do meio ambiente, exposição ou confinamento, presença de água etc. 
5.1.2 Aço 

 
O aço empregado nas armaduras deve estar de acordo com a Norma DNIT 118/2009 – ES – Pontes e 
viadutos rodoviários – Armaduras para concreto armado - Especificação de serviço. Também podem ser 
empregados perfis e chapas de aço na confecção de estacas e tubulões. Qualquer material escolhido deve 
sempre atender às indicações do projeto. 
5.1.3 Madeira 

 
A madeira, quando considerada material integrante das fundações, deve ser sempre a madeira de lei, de 
primeira qualidade, e deve ser protegida contra o ataque de organismos. Usar outro tipo de madeira somente 
em serviços provisórios, tais como escoramento de cava e estacas de escoramento. 
5.1.4 Pedra para alvenaria 

 
A pedra para alvenaria empregada nas fundações deve ser resistente e durável, oriunda de granito ou outra 
rocha sadia e aceitável. Pode ter acabamento grosseiro e forma variada, porém possuir faces razoavelmente 
planas. 
Cada bloco de pedra deve ter, no mínimo, espessura de 20 cm, largura de 30 cm e comprimento de 
60 cm, e ser livre de depressões ou saliências que dificultem o assentamento adequado ou 
provoquem enfraquecimento da alvenaria. 
5.1.5 Argamassa 

 
A argamassa deve ser de cimento e areia e deve resistir às tensões indicadas no projeto. Para assentamento 
das alvenarias de pedra indica-se o traço em volume de cimento e areia de 1:3. Em casos especiais, tais 
como recebimento de armadura, a relação em peso água/cimento, em peso, não deve exceder 0,50. 

 
5.2 Equipamento 

 
A natureza, capacidade e quantidade do equipamento utilizado dependem do tipo do serviço a executar. 
O executante deve apresentar a relação detalhada do equipamento a ser empregado em cada obra. São 
de uso obrigatório, dependendo do serviço, os seguintes equipamentos: bate-estacas; martelo de 
gravidade, automáticos ou vibradores; perfuratriz; gerador e equipamentos para escavação de estacas e 
injeção de 
Argamassa; campânulas; compressores; guinchos; e betoneira de, no mínimo, 320 litros ou central de 
concreto. 

 
5.3 Execução 

 
5.3.1 Locação 

 
A escavação para fundação deve ser feita em conformidade com o alinhamento, cotas e profundidades 
indicadas no projeto. Sempre que necessário, devem ser feitas sondagens complementares de 
reconhecimento do subsolo. 
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Não é permitido reaterro de qualquer natureza para compensar escavações feitas além do limite da 
fundação. Caso ocorra, a regularização do excesso deve ser realizada com concreto, de resistência 
compatível com a fundação, após verificação da estabilidade para novas condições. Nas escavações a céu 
aberto é vedada a escavação além de um metro das faces externas da fundação, a menos que expressa 
no projeto. 
No nível definitivo de implantação da fundação, a rocha ou o material firme encontrado deve ficar isento de 
todo material solto. Nas fundações em areia ou pedregulho, ou moledo (solo concrecionado), o terreno deve 
ser cortado segundo uma superfície horizontal, plana e firme. No caso de rocha, esta deve ser cortada 
conforme indicação do projeto, devendo ser todas as fendas limpas e preenchidas com material apropriado. 
5.3.2 Escoramento de cavas de fundação (ensecadeiras) 
As ensecadeiras podem ser de madeira ou metálicas, face à profundidade da escavação e natureza do 
solo; suas dimensões em planta devem possuir medidas internas suficientes para a manipulação das 
fôrmas e o eventual bombeamento d’água do interior. 
Devem ser detalhadas previamente, para permitir a retirada do contraventamento durante o 
processamento da concretagem das fundações. Em caso contrário, os contraventamentos que ficarem 
incorporados à massa do concreto devem ser de aço. Depois de completada a estrutura, os 
contraventamentos expostos devem ser cortados em pelo menos 5 cm para dentro da face externa e as 
cavidades resultantes devem ser preenchidas com argamassa de cimento e areia de traço 1:3, em volume. 
5.3.3 Blocos, sapatas e “radiers” 

 
Os blocos, sapatas e “radiers” devem ser concretados, sempre que possível, a seco. Quando a 
concretagem for sob água, devem ser seguidos os critérios estabelecidos na alínea “e” da subseção 5.3.1 
da Norma DNIT117/2009 – ES - Pontes e viadutos rodoviários – Concretos, argamassas e calda de 
cimento para injeção 
- Especificação de serviço. 

 
De modo geral, os blocos e sapatas devem ser executados sobre um leito para regularização do terreno, 
de concreto simples (C 10), com pelo menos 5 cm de espessura. 
Todos os espaços escavados e não ocupados pela estrutura devem ser preenchidos com solos isentos de 
materiais orgânicos e o reaterro executado em camadas compactadas com equipamento de pequeno porte 
ou manualmente, colocadas uniformemente em torno dos elementos estruturais. 
5.3.4 Estacas 

 
a) Estacas de madeira 

 
É desaconselhável o emprego de estacas de madeira em fundações de pontes e viadutos rodoviários, 
ficando as mesmas limitadas às fundações de escoramentos e de pontes de serviços. 
Podem ser empregadas nas fundações das pontes e viadutos rodoviários, somente quando indicado no 
projeto e forem encontradas condições satisfatórias sobre a conveniência de tal medida. Neste caso, em 
fundações definitivas, devem ter seus topos e cota de arrasamento abaixo do nível d’água permanente, 
sendo a exigência dispensada em obras provisórias. 
As emendas devem ser evitadas, bem como a sua cravação em terrenos com matacões. 
b) Estacas de aço 

 
Podem ser constituídas por perfis laminados ou soldados, simples ou múltiplos, tubos de chapas 
dobradas, tubos sem costura e trilhos. 
As emendas devem oferecer a maior resistência possível e, neste caso, executadas de acordo com os 
detalhamentos do projeto executivo. Devem ser praticamente retilíneas e resistir à corrosão, pela 
natureza do aço ou por tratamento 
adequado, relacionado com o solo a atravessar. Havendo segmento exposto ou cravado em aterro com 
materiais capazes de atacar o aço, proteger com um encamisamento de concreto, pintura, proteção 
catódica etc. 
As estacas tubulares de aço, geralmente constituídas de chapas calandradas e soldadas, segundo a geratriz 
do cilindro, devem apresentar, de preferência, extremidade inferior fechada. O concreto utilizado deve 
apresentar resistência característica mínima de 12 MPa (120 kgf/cm²), armado ou não, conforme indicado 
no projeto. 
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As estacas metálicas constituídas por trilhos devem ter seu emprego evitado. No caso de se utilizar, 
somente são recomendáveis as compostas por três trilhos soldados pelos patins. A carga admissível 
deve ser considerada com uma redução de 25% em relação às estacas de seção equivalente, compostas 
de perfis metálicos. 
c) Estacas pré-moldadas de concreto 

 
As estacas pré-moldadas, executadas em concreto armado vibrado, concreto armado centrifugado ou 
concreto protendido devem ter suas formas e dimensões indicadas no projeto. 
As de concreto vibrado podem ser executadas no próprio canteiro de serviço e sua fabricação deve ser 
feita por lotes, em áreas protegidas das intempéries. Para fins do controle da qualidade, cada estaca 
deve ser identificada pelo número do lote e data de concretagem. Todas as estacas de um lote devem 
ser de um mesmo tipo. 
O concreto de cada estaca deve ser lançado na fôrma, de madeira contínua, revestida com folha metálica 
ou de perfil metálico, e convenientemente vibrado. Cuidados especiais devem ser tomados para não 
deslocar a armadura, mantendo o cobrimento igual ou superior a 3 cm, para obter o acabamento da face 
superior tão perfeito quanto o das demais. As fôrmas devem estar em posição horizontal e sobre 
plataforma indeformável, nivelada e drenada. 
As fôrmas laterais podem ser retiradas 24h após a concretagem, estando as estacas apoiadas 
em todo o comprimento, no mínimo, pelos primeiros 

 
sete dias. As estacas devem ser empilhadas separadas umas das outras por calços de madeira, 
continuando o período da cura. O sistema adotado para transporte, armazenamento e colocação na 
posição de cravação nas guias dos bate-estacas, deve impedir qualquer fratura ou estilhaçamento do 
concreto. 
A suspensão das estacas, o apoio quando colocadas horizontalmente e o transporte para o bate-estacas 
merecem cuidados especiais do executante, como providenciar a substituição das estacas eventualmente 
danificadas por outras em perfeitas condições de utilização, sem ônus adicional para o contratante. 
d) Estacas de concreto moldadas no local 

 
A execução de estacas moldadas no local deve ser cuidadosamente acompanhada pelo executante e pela 
fiscalização, impondo-se a realização de provas de carga sob orientação do projetista, para confirmação dos 
elementos do projeto. 
As estacas de concreto moldadas no local devem ser executadas nas posições previstas no projeto com 
o auxílio de um tubo cravado até a cota exigida, o qual deve ser retirado gradualmente à medida que se 
procede ao enchimento com concreto apiloado ou comprimido. A ponta do tubo deve ser mergulhada no 
concreto em, no mínimo, 30 cm. Incluem-se, ainda, as estacas com fuste pré-moldado, cravadas nos 
bulbos com o concreto ainda fresco, antes da retirada do tubo e, também, as estacas tubadas cravadas 
nas suas posições definitivas, com o auxílio de tubos metálicos, não recuperáveis e preenchidos com 
concreto. 
A recuperação das camisas metálicas só pode ser realizada quando a natureza do solo permitir e contar 
com auxílio de mão-de-obra especializada. Caso contrário, o revestimento deve permanecer 
definitivamente no solo, incorporado à estaca, que passará a ser estaca tubada. 
Caso prevista a execução de uma base alargada (bulbo) de concreto, deve ser executada antes do início 
da retirada do tubo 
Sendo o tubo recuperável ou não, a extremidade inferior da estaca deve ser aberta e a descida conseguida 
por: 
• fechamento da ponta por meio de uma rolha e descida do tubo por cravação; 
• ponta do tubo aberta, para retirada do material terroso do seu interior por meio de equipamento especial 
e descida do tubo pelo próprio peso ou por ação de uma pequena força externa. 
Ao ser cravado o tubo, recuperável ou não, no caso de sair a rolha e o tubo ser invadido por água, lodo ou 
outro material, devem os mesmos ser expulsos por meio de uma nova rolha mais compactada, ou então o 
tubo deve ser arrancado e cravado novamente no mesmo local, enchendo- se o furo com areia. Antes do 
lançamento do concreto, feito sem interrupção em toda a extensão da estaca, a fiscalização deve 
comprovar se o interior do tubo está seco e limpo, examinando o martelo de cravação do tubo. 
No caso de estacas tubadas, o lançamento de concreto em qualquer delas somente pode ser feito depois 
de cravados todos os tubos até a sua posição definitiva, num raio de 1,50 m a partir da estaca 
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considerada. 
Quando concretada uma estaca tubada, nenhuma outra pode ser cravada a menos de 4,50 m de distância, 
em qualquer direção, salvo se já tiver sido lançado o concreto há mais de 7 dias. O lançamento do concreto 
dentro do tubo deve ser feito em camadas de, no máximo, 50 cm de espessura, e somente após a 
colocação da armadura da estaca. Cada camada deve ser vibrada ou fortemente compactada, antes da 
concretagem da camada seguinte, procedendo-se ao lançamento ininterrupto, desde a ponta até a cabeça 
da estaca, sem segregação dos materiais. O concreto empregado nas estacas moldadas no local deve 
ter resistência característica mínima de 16 MPa (160 kgf/cm²); 
Os tubos podem ser soldados, caso necessário executar acréscimos, preservando a estanqueidade do 
tubo para não haver penetração de água ou outro material. Os tubos 

devem ser soldados de topo, em toda seção transversal, com emprego de solda elétrica. 
e) Estacas injetadas de pequeno diâmetro 

 
As estacas injetadas de pequeno diâmetro, até 20 cm, conhecidas como “estacas-raíz”, “microestacas” e 
“presso estacas”, são escavadas e concretadas no local e utilizadas em pontes e viadutos rodoviários, 
principalmente, para reforço de fundação. 
A escavação deve ser feita através de perfuração com equipamento mecânico até a cota indicada no 
projeto, com uso ou não de lama bentonítica e revestimento total ou parcial. 
Em seguida, deve ser feita a limpeza do furo e a injeção de produtos aglutinantes sob pressão, em uma 
ou mais etapas, com introdução de armadura adicional. O consumo de cimento caldado ou argamassa 
deve ser, no mínimo, de 350 kg/m³ de material injetado. 
f) Estacas mistas 

 
São constituídas pela associação de dois tipos de estacas já considerados e não deve ser permitida a 
associação de mais de dois tipos. Destinam-se a aterros particularmente difíceis ou fundações com 
problemas especiais. 
g) Disposições construtivas 

 
A execução de estacas pode ser feita por cravação, percussão, prensagem ou perfuração. A 
escolha do equipamento deve estar de acordo com o tipo e dimensão da estaca, características 
do solo, condições de vizinhança e peculiaridades do local. 
• Cravação 

 
Antes do início da cravação, devem ser definidos os elementos seguintes: 
capacidade de carga da 

estaca; comprimento 

aproximado; seção 

transversal; 

peso do martelo do bate-

estaca; altura de queda do 

martelo; 

nega nos dez últimos golpes 
Não deve ser aceita, em qualquer caso, penetração superior a 3 cm (três centímetros) nos dez últimos 
golpes. 
A cravação de estacas, através de terrenos resistentes à sua penetração, pode ser auxiliada com jato 
d’água ou ar, lançagem ou perfuração. Para estacas trabalhando à compressão, a cravação final deve ser 
feita sem estes recursos, cujo emprego deve ser levado em consideração no cálculo da capacidade de 
carga de estaca e análise do resultado da cravação. 
Toda estaca danificada nas operações de cravação devido a defeitos internos ou de cravação, 
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deslocamento de posição, ou topo abaixo da cota de arrasamento fixada no projeto, deve ser corrigida 
às expensas do executante, que deve adotar um dos procedimentos seguintes: 
a estaca deve ser arrancada e cravada outra no mesmo local; 
uma segunda estaca deve ser cravada em posição adjacente à da estaca 
defeituosa; a estaca deve ser emendada com uma extensão suficiente para 
atender o objetivo. 
O furo deixado por uma estaca, ao ser arrancada, deve ser preenchido com areia, mesmo que uma 
nova estaca seja cravada no mesmo local. 
Uma estaca deve ser considerada defeituosa quando tiver fissura ou várias fissuras visíveis que se 
estendam por todo o perímetro da sessão transversal, ou quando acusar qualquer defeito que afete sua 
resistência ou vida útil. Nos casos de estacas de madeira, aço e pré- moldadas de concreto, para carga 
admissível até 1MN (100 tf), quando empregado um martelo de queda livre, a relação entre os pesos do 
pilão e da estaca deve ser igual ou superior a 0,5 para estacas pré-moldadas de concreto e 1,0 para as 
estacas de aço ou de madeira. 
No caso de uso de martelo automático ou vibratório, devem ser seguidas as recomendações do fabricante. 
O equipamento de cravação deve ser dimensionado de modo a levar a estaca até a profundidade prevista 
para sua capacidade de carga, sem danificá-la. 
Para estaca pré-moldada de concreto ou estaca metálica com carga admissível superior a 1MN, a 
escolha do equipamento de cravação deve ser analisada em cada caso e os resultados controlados 
através de provas de carga. 
O executante, ao submeter à fiscalização o tipo do equipamento de cravação que pretende adotar, deve 
fornecer as seguintes informações: altura da queda do martelo, peso do martelo, trabalho a simples ou duplo 
efeito, número de golpes por minuto, marca de fabricação e especificações do equipamento. 
Para que uma estaca possa ser considerada como de base alargada, tipo Franki, é necessário que os 
últimos 150 litros de concreto dessa base sejam introduzidos com uma energia mínima de 2,5 MNm, para 
estacas de diâmetro inferior ou igual a 45 cm, e de 5 MNm, para estacas de diâmetro superior a 45 cm. 
No caso de volume diferente, a energia deve ser proporcional ao volume. 
As cabeças de todas as estacas devem ser protegidas com capacetes de tipo aprovado, de preferência 
provido de coxim, de corda ou outro material adequado que se adapte ao capacete e se apóie, por sua 
vez, em um bloco de madeira. 
Na cravação de todas as estacas, verticais ou inclinadas, devem ser sempre empregadas guias ou uma 
estrutura adequada para suporte e colocação do martelo, salvo indicação no projeto, permitindo o 
emprego de outro procedimento. 
Todas as estacas que sofrerem deslocamentos devidos à cravação de estacas adjacentes, ou outras 
causas, devem ser recravadas. 
O executante deve tomar precauções no sentido de evitar ruptura da estaca ao atingir o horizonte rochoso 
ou outro qualquer material ou obstáculo que torne difícil sua penetração. Os obstáculos que impeçam a 
penetração das estacas até a profundidade requerida devem ser removidos. 
Quando a cota de arrasamento estiver abaixo do plano de cravação da estaca e as características 
da camada de apoio permitirem uma previsão, pode ser utilizado um elemento suplementar, desligado 
da estaca propriamente dita, e arrancado/removido após a cravação. O emprego deste suplemento deve 
ser levado em consideração no cálculo da capacidade de carga e análise dos resultados da cravação, 
seu uso ser restrito a comprimentos máximos de 2,5 m, caso não previstos recursos especiais. 
• Emenda e arrasamento 

 
A emenda nas estacas pré-moldadas de concreto deve ser evitada, sempre que possível; no entanto, 
pode ser executada, desde que respeitados os seguintes preceitos: 

o concreto da extremidade da estaca deve ser cortado no comprimento necessário à emenda 
das barras longitudinais da armadura, por justaposição; 

as superfícies de contato do concreto e a emenda da armação devem ser tratadas como uma emenda 
de concreto armado, com o emprego de adesivo e os demais cuidados necessários; 

deve ser assegurado o alinhamento entre as faces da estaca e da parte prolongada; 
a armadura da parte prolongada deve ser idêntica à da estaca, assim como o concreto a empregar; 
a concretagem, adensamento do concreto, remoção das fôrmas, cura e acabamento devem 

ser como especificado na alínea “c” da subseção 
5.3.4 desta Norma. 
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as exigências relativas à cravação de estacas monolíticas aplicam-se também às estacas emendadas. 

As estacas de fundação, logo que concluídas suas cravações, devem ser arrasadas nas cotas indicadas no 
projeto, de maneira que fiquem embutidas 20 cm, pelo menos, no bloco de coroamento e sua armação seja 
mergulhada na massa do concreto num comprimento igual ou superior ao comprimento da ancoragem dos 

 
vergalhões. O corte da estaca deve ser sempre normal ao seu eixo. O projeto executivo deve ser 
rigorosamente observado. 
5.3.5 Tubulões e caixões 

 
a) Tubulões cravados sem revestimento 

 
Podem ser executados com escavação manual ou mecânica. 
Quando escavados manualmente, só podem ser executados acima do nível d’água natural ou rebaixado 
ou quando for possível bombear a água sem risco de desmoronamento ou perturbação no terreno de 
fundação, abaixo deste nível. Podem ou não, ser dotados de base alargada tronco- cônica. 
Quando escavados mecanicamente, com equipamento adequado, a base alargada pode ser aberta, 
quando em seco, manual ou mecanicamente. 
Pode ser utilizado, total ou parcialmente, para evitar risco de desmoronamento, escoramento de 
madeira, aço ou concreto. 
A concretagem, quando a escavação for seca, é feita com concreto lançado da superfície, através de 
tromba (funil), de comprimento igual ou superior a cinco vezes o seu diâmetro. Sob água, o concreto deve 
ser lançado através de tremonha ou outro processo equivalente e/ou aprovado. 
É desaconselhável o uso de vibrador quando o concreto apresentar plasticidade adequada. 
b) Tubulões cravados com revestimento em concreto armado 
A camisa de concreto armado (cilíndro) do tubulão é concretada em partes, com comprimento dimensionado 
em função do projeto. Pode ser concretada sobre a superfície aplainada do terreno e introduzida depois do 
concreto atingir a resistência adequada à operação, por escavação interna. Após um elemento ser baixado 
verticalmente, é concretado sobre ele o elemento seguinte, até atingir-se o comprimento final de projeto. 
Previsto o alargamento da base, deve ser feita escavação sob a camisa devidamente escorada, de modo a 
evitar a sua descida. 
aso atingido o lençol d’água, deve ser adaptado o equipamento pneumático à camisa já cravada, de forma 
a permitir a execução dos trabalhos a seco, sob pressão conveniente de ar comprimido. Durante a descida, 
a distribuição das cargas deve ser regulada de maneira a não comprometer a estabilidade da obra. 
Em obra dentro d’água, a camisa deve ser concretada, quando possível, no próprio local, sobre estrutura 
provisória e descida até o terreno, com auxílio de equipamento, ou concretada em terra e transportada 
para local definitivo. 
Em casos especiais, as camisas podem ser executadas com alargamento, de modo a facilitar o preparo da 
base alargada. 
No assentamento do tubulão sobre uma superfície de rocha devem ser previstos recursos para evitar fuga, 
lavagem do concreto ou desaprumo do tubulão. 
Após a abertura do alargamento de base, deve ser executada a concretagem, conduzida de maneira a 
obter um maciço compacto e estanque. O período máximo entre o término da execução do alargamento 
de base e sua concretagem deve ser de vinte e quatro horas. Caso este período seja ultrapassado, deve 
ser feita nova inspeção, limpando-se cuidadosamente o fundo da base e removendo-se a camada 
eventualmente amolecida. 
O concreto empregado no fuste deve ter resistência característica mínima de 16MPa (160 kgf/cm2) e no 
núcleo de 12MPa (120 kgf/cm2). 
c) Tubulões com camisa de aço 

 
A camisa de aço, com a mesma finalidade da de concreto armado, pode ser introduzida por cravação com 
bate- estacas, vibração ou equipamento com movimento de vai e vem simultâneo, com força de cima para 
baixo. 
A escavação interna pode ser manual ou mecânica, feita à medida da penetração do tubo ou de uma só vez, 
após a cravação total do mesmo. 
Caso previsto, pode ser executado um alargamento de base, com escavação manual sob ar comprimido ou 
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não. 
A camisa de aço deve ser ancorada ou receber contrapeso para evitar sua subida, quando 

utilizado ar comprimido. Pode ser recuperada, à medida que for sendo concretado o seu núcleo, ou 
posteriormente, se não considerado no dimensionamento. 

 
6 Condicionantes ambientais 

 
Para evitar a degradação do meio ambiente deve ser atendido o estabelecido nos Programas Ambientais 
pertinentes do PBA, Projeto, recomendações/exigências dos órgãos ambientais e as normas técnicas, em 
particular, a Norma DNIT 070/2006 – PRO – Condicionantes ambientais as áreas de uso de obras – 
Procedimento, e das prescrições resumidas, indicadas a seguir. 
As estradas de acesso para deslocamento dos equipamentos e execução dos blocos de fundação devem 
seguir as recomendações da Norma DNIT 105/2009-ES – Terraplenagem – Caminhos de serviço e as 
constantes da subseção 5.1.2 do Manual para Atividades Ambientais Rodoviárias, do DNIT, (IPR Publ. 
730). 
É vedada a realização de barragens ou desvios de cursos d’água que alterem, em definitivo, o leito 
dos rios. As escavações para implantação dos blocos de fundação devem ser as menores possíveis, 
protegidas contra desmoronamentos e recompostas com o mesmo material escavado, após a 
execução dos blocos. 
As estacas, quando cravadas por bate-estacas, pouco agridem o meio ambiente, se a movimentação 
do bate- estacas foi corretamente planejada. 
As estacas moldadas no local, em geral, mobilizam considerável quantidade de água e provocam grandes 
lamaçais, que devem ser drenados e removidos. 
Após a execução das fundações, devem ser removidos todos os vestígios da construção e recompostos, 
tanto o terreno natural como a vegetação primitiva. 
 
7 Inspeções 

 
7.1 Controle dos insumos 

 
Deve atender ao constante nas Normas DNER-EM 34/97 – Água para argamassa e concreto 
de cimento portland – Especificação de material; DNER-EM 36/95 – Cimento portland – Recebimento e 
aceitação – specificação de material, DNER-EM 37/97 – Agregado graúdo para concreto de cimento – 
Especificação de material e DNER-EM 38/97– Agregado miúdo para concreto de cimento – Especificação 
de material. 

 
7.2 Controle da execução 

 
7.2.1 Estacas 

 
Durante a concretagem das estacas pré-moldadas devem ser colhidas amostras para a moldagem de uma 
série de quatro corpos de prova cilíndricos para cada 25 estacas concretadas, ou para cada dia de 
concretagem. As rupturas devem ser feitas a 7 e/ou a 28 dias, sempre com o rompimento de dois corpos 
de prova para cada idade do rompimento, moldados no mesmo ato. 
Para sua própria orientação, o executante pode cravar, às suas expensas, tantas estacas de prova 
quantas considere necessárias. 
O executante deve cravar estacas de prova e deve realizar provas de carga nas estacas indicadas no 
projeto ou nas que forem consideradas necessárias; nas obras normais, para as estacas cravadas, além 
destas, deve ser feita uma prova de carga para cada 500 estacas, e nas especiais, uma para cada 200 
estacas. Nas estacas escavadas deve ser feita uma prova de carga para obras de mais de 100 estacas. 
Sempre que possível, as estacas de prova devem ser localizadas de modo a ser aproveitadas como 
estacas de fundação, caso resultado satisfatório da prova. Sempre que houver dúvida sobre uma estaca, 
deve ser comprovado o seu comportamento satisfatório. Se não for suficiente, deve ser realizada uma 
prova de carga. 
O executante deve manter um registro completo, em duas vias, uma destinada à Fiscalização, da cravação 
de cada estaca, inclusive as de prova. Anotar para todas as estacas: o número e a localização, dimensões, 



 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDON DO PARÁ  

Rua Gonçalves Dias, 400 – Centro - 68638-000 – Rondon do Pará – PA (94) 3326 1584  

cota do terreno no local da estaca, nível da água (se houver), característica do equipamento de cravação 
ou escavação, desaprumo e desvio de locação, qualidade de materiais utilizados e consumo por estaca, 
comprimento real da estaca abaixo do arrasamento, volume da base, anormalidade de execução e 
anotação rigorosa de horários de início e fim de cravação ou escavação. Deve, ainda, ser registrado para 
as estacas cravadas: suplemento de estaca utilizado (tipo e comprimento), profundidade de penetração da 
estaca com peso próprio e com peso do martelo, número de 
golpes necessários para a cravação por metro de estaca, número efetivo de golpes por minuto durante a 
cravação, duração de qualquer interrupção na cravação e hora da ocorrência, cota final da ponta da estaca 
cravada, cota da cabeça da estaca antes do arrasamento na estaca pré-moldada, data de concretagem da 
estaca pré- moldada, data da cravação, negas no final de cravação e na recravação, quando houver 
deslocamento de estacas por efeito de cravação de estacas vizinhas e negas no final de cravação e na 
recravação, quando houver. Em caso de estacas escavadas, mencionar os horários de início e fim da 
escavação e de cada etapa de concretagem, a comparação do consumo real de materiais em relação ao 
teórico e o comportamento da armadura durante a concretagem. 
Para a cravação de estacas metálicas ou pré-moldadas de concreto deve ser preenchido o Relatório de 
Cravação de Estacas, cujo modelo consta do Anexo A (Normativo). 
Pode ser permitido entre eixos de estacas isoladas e o ponto de aplicação da resultante das solicitações 
do pilar, um desvio de 10% do diâmetro da estaca. Desvios superiores, no caso de estacas não travadas, 
deve obrigar verificação estrutural quanto à flambagem do pilar e da estaca. Para estacas travadas, as 
vigas de travamento devem ser redimensionadas para a excentricidade real e verificada a flambagem 
do pilar. 
Para conjunto de estacas alinhadas, admite-se um acréscimo de, no máximo, 15% sobre a carga 
admissível na estaca de excentricidade, na direção do plano das estacas. Acréscimos superiores 
devem ser corrigidos com acréscimo de estacas ou recurso estrutural. Para excentricidade na direção 
normal ao plano das estacas, vide parágrafo anterior. 
Para o conjunto de estacas não alinhadas, devem ser verificadas as solicitações em todas as estacas, 
admitindo-se o acréscimo de, no máximo, 15% sobre a carga admissível de projeto. 
Quanto ao desvio de inclinação pode ser tolerado, sem correção, um desvio angular, em relação à 
posição projetada, de 1:100. 
7.2.2 Tubulões e caixões 

 
Devem ser anotados na execução da fundação em tubulão os seguintes elementos, conforme o tipo: cota 
de arrasamento, dimensões reais da base alargada, 
material de apoio, equipamento de cada etapa, deslocamento e desaprumo, comparação do consumo 
de material durante a concretagem com o previsto, qualidade dos materiais, anormalidades de execução 
e providências tomadas, inspeção do terreno ao longo do fuste e assentamento da fundação. 
Pode ser tolerado um desvio entre o eixo do tubulão e ponto de aplicação da resultante das solicitações do 
pilar, de 10% do diâmetro do fuste do tubulão. 
Ultrapassados os limites quanto à excentricidade e/ou ao desaprumo, deve ser feita verificação 
estrutural, com os redimensionamentos necessários. 

 
7.3 Condições de conformidade e não-conformidade. 

 
7.3.1 Conformidade 

 
Podem ser consideradas conformes as fundações que atendam ao estabelecido nas subseções 5.1, 
5.3, 7.1 e 7.2. 

 
7.3.2 Não-conformidade 

 
Os serviços que não atenderem à subseção 7.3.1, devem ser corrigidos, complementados ou refeitos, 
incluindo provas de carga. 
 
8 Critérios de medição 

Os serviços aceitos devem ser medidos de acordo com os critérios seguintes: 
8.1 Escoramento de cavas de fundações - ensecadeiras 
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Devem ser medidos por metro quadrado de pranchas verticais ensecadeiras, com altura determinada pela 
diferença entre a cota de implantação da ensecadeira e a 

 
cota necessária à contenção. Não devem ser medidos em separado o escoramento e o 
contraventamento das pranchas verticais, bem como o enchimento e apiloamento do material de 
enchimento, no caso de ensecadeira dupla. 
8.2 Escavação e aterros 

 
A medição dos volumes deve ser feita em metros cúbicos, através das seções transversais determinadas 
antes e depois da execução dos serviços. 
8.3 Blocos e sapatas 

 
Devem ser medidos separadamente, por metro quadrado de fôrmas colocadas, por metro cúbico de 
concreto e por quilograma de aço dobrado e colocado nas fôrmas. 
8.4 Estacas 

 
Devem ser medidas pelo comprimento entre as cotas da ponta e do arrasamento. Para as estacas 
moldadas no local, o comprimento medido deve ser entre as cotas do topo do bulbo e do arrasamento da 
estaca concluída. A base da estaca bulbo, se houver, deve ser considerada para efeito de medição como 
um metro de estaca cravada e concretada. Não devem ser incluídos na medição o corte das estacas e a 
perda do seu excesso, inclusive do tubo metálico, se for o caso. 
8.5 Tubulões e caixões 

 
Os tubulões devem ser medidos por metro de camisa implantada e cheia de concreto e por metro cúbico 
de concreto da base alargada. Os caixões devem ser medidos por metro de camisa implantada e por 
metro cúbico de material de enchimento e de alargamento de base, se houver. 

 
 

Formas: 
 

Resumo 
 

Este documento define a sistemática empregada na execução de fôrmas em pontes e viadutos 
rodoviários de concreto armado. 
São também apresentados os requisitos concernentes a materiais, equipamentos, execução, inclusive 
plano de amostragem e de ensaios, condicionantes ambientais, controle de qualidade, condições de 
conformidade e não- conformidade e os critérios de medição dos serviços. 
 
Prefácio 

 
A presente Norma foi preparada pelo Instituto de Pesquisas Rodoviárias – IPR/DIREX, para servir como 
documento base, visando estabelecer a sistemática empregada para os serviços de execução e controle da 
qualidade de fôrmas de pontes e viadutos rodoviários de concreto armado. Está formatada de acordo com a 
Norma DNIT 001/2009 – PRO, cancela e substitui a Norma DNER-ES 333/97. 

 
1 Objetivo 

 
Esta Norma tem por objetivo fixar as condições exigíveis para a execução e controle das fôrmas, molde do 
concreto plástico, de acordo com os elementos constantes no projeto estrutural, em pontes e viadutos 
rodoviários de concreto armado. 
 
2 Referências normativas 

 
Os documentos relacionados a seguir são indispensáveis à aplicação desta Norma. Para referências 
datadas, aplicam-se somente as edições citadas. Para referências não datadas, aplicam-se as edições 
mais recentes do referido documento (inclusive emendas). 
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a) ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6118 - Projeto de estruturas de 
concreto - Procedimento. Rio de Janeiro. 
b) . NBR 6494 - Segurança nos andaimes. Rio de Janeiro. 
c) . NBR 7190 - Projeto de estruturas de madeira. Rio de Janeiro. 
d) . NBR 14931 - Execução de estruturas de concreto - Procedimento. Rio de Janeiro. 
e) . NBR 7187 - Projeto de pontes de concreto armado e protendido - Procedimento. Rio de Janeiro. 
f) BRASIL. Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. DNIT 001/2009- PRO - 
Elaboração e apresentação de normas do DNIT - Procedimento. Rio de Janeiro: IPR, 2009. 
g) . DNIT 070-PRO - Condicionantes ambientais das áreas de uso de obras - Procedimento. 
Rio de Janeiro: IPR. 
 
3 Definições 

 
Para os efeitos desta Norma são adotadas as definições seguintes: 
 
3.1 Fôrmas 

 
Moldes provisórios destinados a receber e conter o concreto, enquanto endurece. 
 
3.2 Fôrmas reutilizáveis 

 
Fôrmas elaboradas, em geral, de chapas de madeira compensada e impermeabilizada; dependendo da 
obra e do projeto dos painéis, o reaproveitamento pode ser superior a dez vezes. 
 
3.3 Fôrmas brutas 

 
Fôrmas de tábuas, que somente devem ser usadas para concreto não aparente; a reutilização é pequena. 
 
3.4 Fôrmas auto-portantes 

 
Fôrmas que dispensam escoramento; somente possíveis para pequenos vãos e cargas limitadas. 
3.5 Fôrmas metálicas 

 
Chapas metálicas finas e enrijecidas, usadas para estruturas repetitivas e com acabamento apurado, 
tais como elementos pré-moldados e pilares circulares. 
 
4 Condições gerais 

 
A responsabilidade pelo projeto, execução e remoção das fôrmas é do 
construtor. As fôrmas somente devem entrar em carga após a liberação da 
Fiscalização. 
Em virtude da importância, responsabilidade, custo relativo e multiplicidade de soluções, as fôrmas 
devem ser projetadas e dimensionadas com antecedência, antes do início da construção. 
As fôrmas devem ser projetadas e detalhadas de maneira que as lajes, vigas, paredes e outros elementos 
estruturais acabados tenham as dimensões, formas, alinhamentos e posições dentro das tolerâncias 
admissíveis. Fôrmas e escoramentos devem formar um sistema interdependente, com previsão de 
desmoldagem parcial ou total. Fôrmas e escoramentos devem ser dimensionados com previsão de ação 
de ventos e sobrecargas de equipamentos, pessoal e materiais. 
 
5 Condições específicas 

5.1 Projeto 
 

A escolha dos materiais adequados para execução das fôrmas deve atender a requisitos de economia, 
segurança e acabamento desejado para a obra. 
O projeto das fôrmas, bem como do escoramento, é de responsabilidade do construtor e deve ser 
apresentado completo, para exame da Fiscalização; o projeto deve atender a todas as normas e 
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especificações, inclusive as locais, estaduais e federais. 
O projeto das fôrmas deve indicar, quando necessário, aberturas provisórias para limpeza e retirada 
de detritos. No projeto, devem ser previstos forma, prazo e condições para remoção das fôrmas. 
 
5.2 Insumos 

 
5.2.1 Madeira em tábuas 

 
Praticamente, todos os tipos de fôrmas necessitam de algum componente de madeira; há uma grande 
variedade de espécies de madeira e a escolha de algum tipo depende da disponibilidade e do custo. 
Quando permitidas as fôrmas de madeira, sob a forma de tábuas, devem ser escolhidas madeiras não muito 
secas, que incham quando molhadas, e nem muito verdes, que empenam quando secam. 
qualidade do acabamento do concreto que se consegue com a madeira em forma de tábuas melhora muito 
quando se utiliza a madeira aparelhada, isto é, a madeira submetida a plainas e lixadeiras. 
 
1.1.1 Madeira compensada 

 
Os compensados de madeira são o material mais usado para o revestimento de fôrmas; disponíveis 
em painéis grandes de 110 x 220 cm e espessuras industriais de 3 a 30 mm permitem, além de 
excelente acabamento, um grande reaproveitamento, de cinco a dez vezes, principalmente se a face 
em contato direto com o concreto for impermeabilizada, por pinturas ou revestimento metálico. 
 
1.1.2 Fôrmas metálicas 

 
Para grande número de repetições e acabamento mais apurado, nas vigas pré-moldadas e pilares 
circulares, por exemplo, as fôrmas metálicas são as mais indicadas. Em certas estruturas, tais como 
vigas de grandes vãos, a fôrma metálica é praticamente e economicamente insubstituível, visto que 
elimina apoios intermediários. 
 
1.2 Acessórios 

 
1.2.1 Pregos 

 
Os pregos são os dispositivos mecânicos mais comuns para a junção de painéis de fôrmas e seu uso 
adequado contribui para a economia e a qualidade do trabalho. 
A preferência dos profissionais recai nas seguintes bitolas: para tábuas, sarrafos e contraplacados de 1 
polegada de espessura, pregos de 18 x 27 (3,4 x 61 mm) e para tábuas, ripas e contraplacados de 0,5 
polegada de espessura, pregos de 15 x 15 ( 2,4 x 34 mm ). 
 
1.2.2 Tirantes 

 
Os tirantes são dispositivos tensionados, adaptados para manter as fôrmas em seu lugar, impedindo-
as de abrir, quando solicitadas pela pressão lateral do concreto fresco; podem ser simples vergalhões 
de aço ou sofisticados produtos industriais. 
O tirante é isolado da massa de concreto por um tubo plástico que o envolve e permite sua retirada após o 
endurecimento do concreto; os furos para passagem dos tirantes devem ser obturados com espessura 
mínima igual ao cobrimento adotado. 
 
1.3 Cargas atuantes 

 
1.3.1 Cargas verticais 

 
As cargas verticais que incidem nas fôrmas são as cargas permanentes e as sobrecargas; as cargas 
permanentes são o peso próprio das fôrmas, o peso das armaduras e o peso do concreto fresco, e as 
sobrecargas incluem o peso dos equipamentos e materiais estocados, o peso dos operários e o impacto 
da movimentação das sobrecargas. 
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1.3.2 Pressão lateral do concreto fresco 

A pressão lateral do concreto fresco deve ser calculada em função das características do concreto, peso 
específico e fluidez, velocidade de lançamento e altura da massa de concreto; cuidados especiais devem 
ser tomados nas fôrmas dos pilares, onde o mais seguro é considerar toda a altura do pilar. 

 
1.3.3 Cargas horizontais 

 
Fôrmas e escoramentos devem ser dimensionados e contraventados para resistir a solicitações do vento, 
lançamento do concreto, forças resultantes de apoios inclinados, protensão de cabos e movimentação e 
frenagem de equipamentos. 
 
1.3.4 Fatores que afetam a pressão lateral do concreto 

 
O peso do concreto, com influência direta na pressão hidrostática, a vibração interna para adensamento 
do concreto, a temperatura do concreto por ocasião do lançamento e outras variáveis de menor 
importância afetam a pressão lateral do concreto e devem ser levadas em conta no dimensionamento das 
fôrmas. 
A revibração e a vibração externa, aceitas em certos tipos de construção, produzem solicitações 
superiores à vibração interna e tornam necessárias fôrmas especiais, reforçadas. 
 
1.4 Remoção de fôrmas 

 
A remoção de fôrmas, desejável para permitir a execução de outras fases construtivas e 
possibilitar seu reaproveitamento, deve ser efetuada em bases absolutamente confiáveis. 
Fôrmas e escoramentos não devem ser removidos de vigas, lajes e paredes antes que estes elementos 
estruturais tenham adquirido resistência suficiente para suportar seu peso próprio e as sobrecargas 
permitidas nesta fase; além da resistência, um módulo de elasticidade mínimo deve ser atingido, para 
minimizar as deformações por fluência do concreto. 
s prazos mínimos para retirada de fôrmas podem ser obtidos no ACI 347 e devem ser confrontados com a 
Norma ABNT NBR 6118:2007, adotando-se os prazos mais longos; os prazos sugeridos pelo ACI 347 são 
os seguintes: 
a) Paredes, colunas e faces de vigas: 12 horas; porém se estas fôrmas se referem a fôrmas de lajes 
ou fôrmas de fundos de vigas, a remoção deve ser governada por estas últimas. 
b) Fôrmas de fundo de vigas: 

 
• Vão livre entre apoios menor que 3,0 m e carga móvel estrutural menor que a carga permanente 
estrutural: 7 dias; se a carga móvel estrutural é maior que a carga permanente estrutural: 4 dias. 
• Vão livre entre apoios situados entre 3 m e 6 m e carga móvel estrutural menor que a carga permanente 
estrutural: 14 dias; se a carga móvel estrutural é maior que a carga permanente estrutural: 7dias. 
• Vão livre entre apoios maior que 6,0 m e carga móvel estrutural menor que a carga permanente estrutural: 
10 dias; se a carga móvel estrutural é maior que a carga permanente estrutural: 7 dias. 
 
5.3 Técnicas especiais de construção 

 
Algumas técnicas especiais de construção, às vezes mescladas com escoramentos, também especiais, 
são citadas a seguir. 
5.3.1 Fôrmas deslizantes 

 
Nas fôrmas deslizantes o concreto plástico é colocado nas fôrmas que, por dispositivos apropriados, 
avançam, dando a conformação final à estrutura; as fôrmas deslizantes podem ser verticais, para colunas 
de grande altura, principalmente, ou horizontais, para canais. 
As fôrmas deslizantes por utilizar equipamentos específicos e por exigir o conhecimento de uma série de 
detalhes executivos, devem ser operadas por empresas especializadas. 
A movimentação das fôrmas é lenta, constante e dependente da consistência e resistência do 
concreto. Em virtude da movimentação das fôrmas deslizantes causar microfissuras no 
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concreto, a espessura do 
 

cobrimento das armaduras deve ser acrescida de 2,5 cm. 
 

5.3.2 Fôrmas trepantes 
 

Diferentemente das fôrmas deslizantes, que se movimentam constantemente, as fôrmas trepantes avançam 
aos saltos, em geral, em módulos de três metros. 
Em virtude de utilizar equipamentos especiais e mão-de- obra especializada, as fôrmas trepantes somente 
devem ser operadas por empresas que tenham experiência comprovada na sua utilização. Não há 
necessidade de cobrimento adicional das armaduras. 
5.3.3 Fôrmas auto-portantes 

 
As fôrmas auto-portantes são as que dispensam escoramentos; pouco usadas e somente para 
pequenos vãos, foram citadas e esquematizadas em uma edição do Beton-Kalender da década de 50 
e utilizadas em algumas pontes brasileiras nas décadas de 60 e 70. 
Constam, essencialmente, de camadas de tábuas com a altura da peça a construir, cortadas de maneira a 
serem dispostas a 45º, superpostas, cruzadas e solidarizadas por pregos. 
Não é um tipo de fôrma confiável e sua utilização deve ser evitada. 
5.3.4 Fôrmas de construção em avanços sucessivos 

 
As fôrmas de avanços sucessivos são associadas a treliças metálicas, macacos e tirantes e prestam-
se à construção de pontes e viadutos rodoviários em avanços sucessivos; o conhecimento deste tipo 
de fôrmas está bastante difundido. 
5.3.5 Fôrmas de construção em incrementos sucessivos 
As pontes de construção em incrementos sucessivos, “incremental launching”, são construídas a partir 
das extremidades, em comprimentos iguais à metade do comprimento dos vãos e que são empurrados 
para seu lugar definitivo. 
Podem ser construídas em grandes comprimentos, retas ou em curvas circulares. 
6 Condicionantes ambientais 

 
Na hipótese, cada vez mais rara, de utilização de tábuas como fôrmas, somente devem ser utilizadas 
madeiras com aprovação para exploração. 
O material resultante da desforma deve ser removido do local e depositado em áreas previamente 
aprovadas para tal fim. 
Para minimizar as agressões ao meio ambiente é necessário o atendimento da Norma DNIT 070/2006 
– PRO - Condicionantes ambientais das áreas de uso de obras – Procedimento e das prescrições 
resumidas, indicadas acima, assim como, das recomendações pertinentes constantes da subseção 
5.1.2 do Manual para Atividades Ambientais Rodoviárias, do DNIT (IPR Publ. 730). 

 
1 Inspeções 

 
1.1 Controle dos insumos 

 
As tábuas corridas não devem apresentar nós em tamanhos prejudiciais e a madeira compensada deve ter 
comprovada resistência à água e à pressão do concreto. 

 
1.2 Controle da execução 

 
Verificar cuidadosamente as dimensões, nivelamento, alinhamento e verticalidade das fôrmas, antes, 
durante 
e após a concretagem; não deve ser permitido ultrapassar a tolerância mencionada na seção 11 da ABNT 
NBR- 6118:2007. 
O prazo mínimo para a desmoldagem é o previsto na ABNT NBR-6118:2007. 

 
1.3 Condições de conformidade e não- conformidade 
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1.3.1 Conformidade 

 
Devem ser consideradas conformes as fôrmas que atendam às condições estabelecidas nesta Norma. 
1.3.2 Não-conformidade 

 
Devem ser rejeitadas as fôrmas que apresentarem defeitos que coloquem em risco a obra e não 
atendam às condições acima, as frágeis, as não estanques etc. 

 
2 Critério de medição 

As fôrmas devem ser medidas por metro quadrado de superfície colocada, não cabendo medição em 
separado para escoras laterais, tirantes, travejamento e quaisquer outros serviços necessários, inclusive 
ao seu posicionamento 

 
3. SUPERESTRUTURA 

Concretos e Argamassas: 
 

Resumo 

 
Este documento define a sistemática empregada na execução e recebimento de concretos, argamassas e 
caldas de cimento para injeção na construção de pontes e viadutos rodoviários de concreto armado e de 
concreto protendido. São, também, apresentados os requisitos concernentes a materiais, equipamentos, 
execução, inclusive plano de amostragem e de ensaios, condicionantes ambientais, controle da qualidade, 
condições de conformidade e não- conformidade e os critérios de medição dos serviços. 
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Prefácio 
 

A presente Norma foi preparada pelo Instituto de Pesquisas Rodoviárias – IPR/DIREX, para servir como 
documento base, visando estabelecer a sistemática empregada para os serviços de execução de 
concretos, argamassas e caldas de cimento para injeção, na construção de pontes e viadutos rodoviários 
de concreto armado e de concreto protendido. 
Está formatada de acordo com a Norma DNIT 001/2009 - PRO, cancela e substitui a norma DNER-ES 
330/97. 

 
1 Objetivo 

 
Esta Norma tem por objetivo fixar as condições exigíveis na execução e recebimento de concretos, 
argamassas e caldas de cimento na construção de pontes e viadutos rodoviários de concreto armado e de 
concreto protendido. 
 
2 Referências normativas 

 



 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDON DO PARÁ  

Rua Gonçalves Dias, 400 – Centro - 68638-000 – Rondon do Pará – PA (94) 3326 1584  

Os documentos relacionados a seguir são indispensáveis à aplicação desta Norma. Para referências 
datadas, aplicam-se somente as edições citadas. Para referências não datadas, aplicam-se as edições 
mais recentes do referido documento (incluisive emendas). 
a) ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 5732 - Cimento portland 
comum - Especificação. Rio de Janeiro. 
b) . NBR 5733 - Cimento portland de alta resistência inicial - Especificação. Rio de Janeiro. 
c) . NBR 5736 - Cimento portland pozolânico 
- Especificação. Rio de Janeiro. 

 
d) . NBR 5737 - Cimento portland resistente a sulfatos - Especificação. Rio de Janeiro. 
e) . NBR 5738 - Concreto – Moldagem e cura de corpos-de-prova - Procedimento. Rio de Janeiro. 
f) . NBR 5739 – Concreto – Ensaio de compressão de corpos-de-prova cilíndricos – Método de 
ensaio. Rio de Janeiro. 

g) . NBR 7187 - Projeto e execução de pontes de concreto armado e protendido - Procedimento. 
Rio de Janeiro. 

h) . NBR 7211 – Agregados para concreto - Especificação. Rio de Janeiro. 
i) . NBR 7212 - Execução de concreto dosado em central - Especificação. Rio de Janeiro. 
j) . NBR 7215 – Cimento portland – Determinação da Resistência à compressão – Método de 
ensaio. Rio de Janeiro. 
k) . NBR 7680 - Extração, preparo, ensaio e análise de testemunhos de concreto - 
Procedimento. Rio de Janeiro. 
l) . NBR 7681 - Calda de cimento para injeção 
- Especificação. Rio de Janeiro. 

 
m) . NBR 7682 - Calda de cimento para injeção - Determinação do índice de fluidez – Método 
de ensaio. Rio de Janeiro. 
n)  . NBR 7683 - Calda de cimento para injeção - Determinação dos 

índices de exsudação e expansão – Método de ensaio. Rio de Janeiro. 
o) . NBR 7684 - Calda de cimento para injeção - Determinação da resistência à compressão 
– Método de ensaio. Rio de Janeiro. 
p) . NBR 7685 - Calda de cimento para injeção - Determinação da vida útil – Método de ensaio. 
Rio de Janeiro. 
q) . NBR 8953 - Concreto para fins estruturais – Classificação por grupos de resistência - 
Classificação. Rio de Janeiro. 
r) . NBR 9062 - Projeto e execução de estruturas de concreto pré-moldado- Procedimento. 
Rio de Janeiro. 
s) . NBR 10839 – Execução de obras-de- arte especiais em concreto armado e protendido 
– Procedimento. Rio de Janeiro. 

 
t) . NBR 11578 - Cimento portland composto - Especificação. Rio de Janeiro. 
u) . NBR 11582 - Cimento portland - Determinação da expansibilidade de Le Chatelier – 
Método de ensaio. Rio de Janeiro. 
v) . NBR 12654 - Controle tecnológico de materiais componentes do concreto - Procedimento. 
Rio de Janeiro. 
w) . NBR 12655 - Concreto de cimento portland - Preparo, controle e recebimento - 
Procedimento. Rio de Janeiro. 
x) . NBR 12989 - Cimento portland branco - Especificação. Rio de Janeiro. 
y) . NBR 13116 - Cimento portland de baixo calor de hidratação - Especificação. Rio de Janeiro. 
z) . NBR 14931 - Execução de estruturas de concreto - Procedimento. Rio de 
Janeiro. aa) . NBR NM 10 - Cimento portland - Análise química - Disposições gerais. Rio 
de Janeiro. 
bb) . NBR NM 19 - Cimento portland - Análise química - Determinação de enxofre na forma de sulfeto. 
Rio de Janeiro. 

 
c) . NBR NM 45 - Cimento portland - Determinação da pasta de consistência normal. Rio de 
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Janeiro. dd) . NBR NM 65 - Cimento portland - Determinação do tempo de pega. Rio de 
Janeiro. 
ee) . NBR NM 67 – Concreto – Determinação da consistência pelo abatimento do tronco de cone. 
Rio de Janeiro. 
ff) . NBR NM 68 – Concreto – Determinação da consistência de espalhamento na mesa de Graff. Rio 
de Janeiro. gg) . NBR NM 76 - Cimento portland - Determinação da finura pelo método de 
permeabilidade ao ar (Método de Blaine). Rio de Janeiro. 
hh) BRASIL. Departamento Nacional de Estradas de Rodagem. DNER – EM 036 - Cimento portland – 
Recebimento e aceitação. Rio de Janeiro. 
ii) . DNER – EM 037 – Agregado graúdo para concreto de cimento. Rio de 
Janeiro. jj) . DNER – EM 038 – Agregado miúdo para concreto de cimento. 
Rio de Janeiro. 
kk) BRASIL. Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. DNIT 001/2009 - PRO - Elaboração e 
apresentação de normas do DNIT - Procedimento. Rio de Janeiro: IPR, 2009. 
ll) . DNIT 011/2004 - PRO - Gestão da qualidade em obras rodoviárias - Procedimento. Rio de Janeiro: 
IPR, 2004. 
mm) . DNIT 037 - ME - Pavimento rígido – Água para amassamento do concreto de cimento Portland 
– Ensaios comparativos. Rio de Janeiro: IPR. 
nn) . DNIT 070-PRO - Condicionantes ambientais das áreas de uso de obras - Procedimento. Rio de 
Janeiro: IPR. 

3 Definições 
 

Para os efeitos desta Norma, são adotadas as definições seguintes: 
 
3.1 Concreto 

 
Material composto que consiste essencialmente de um meio contínuo aglomerante e partículas de 
agregados; no concreto de cimento hidráulico, o meio aglomerante é formado por uma mistura de 
cimento hidráulico e água. 
 
3.1 Cimento 

 
Material finamente pulverizado que, por si só, não é aglomerante, mas desenvolve propriedades 
ligantes como resultado da hidratação. 
 
3.2 Agregado 

 
Material granular inerte, tal como areia, pedra britada ou escória de alto forno, usado como um meio 
cimentante, para formar o concreto ou argamassa de cimento hidráulico; o agregado graúdo tem partículas 
maiores que 4,8 mm e fica retido na peneira no 4, enquanto que o agregado miúdo tem partículas menores 
que 4,8 mm e fica retido na peneira no 200. A areia é o agregado miúdo resultante da desintegração natural 
e da abrasão de rochas ou processamento de rochas arenosas friáveis. 
 
3.3 Argamassa 

 
Mistura de areia, cimento, água e eventuais aditivos. 

 
3.4 Aditivos 

 
Materiais, outros que não água, agregados ou cimento, usados como componentes do concreto para 
modificar suas propriedades, tais como: aumentar sua resistência, retardar ou acelerar a pega, acelerar ou 
retardar a evolução da resistência, incorporar ar etc. 
Nota: Para outras definições consultar seção 3 das Normas ABNT NBR 12655:2006 e ABNT NBR 
14931:2003. 
 
4 Condições gerais 
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Além do atendimento às normas relacionadas nas Referências Normativas, concretos, argamassas e 
caldas de cimento para injeção devem ser confeccionados para atender aos requisitos mínimos de 
durabilidade, que incluem resistência à agressividade do meio ambiente, ataques de produtos químicos, 
abrasão e demais processos de deterioração; o concreto dito durável deve manter suas condições 
originais, sua qualidade e estar em plena capacidade de utilização em toda sua longa vida útil. 
 
5 Condições específicas 

 
5.1 Material 

 
5.1.1 Cimento 

Os cimentos devem satisfazer às especificações brasileiras, podendo ser de qualquer tipo e classe, desde 
que no projeto não se faça restrição a este ou aquele. Nos concretos, argamassas e caldas em contato 
com armaduras de protensão, o cimento empregado não pode apresentar teor de enxofre sob a forma de 
sulfeto superior a 0,2%. 
Nos cimentos empregados deve-se exigir a apresentação do certificado de qualidade. Todo cimento 
deve ser guardado em local seco e abrigado de agentes nocivos e não deve ser transportado em dias 
úmidos. 
O cimento pode ser armazenado em sacos de 50 kg ou em silos, quando entregue a granel e para cimento 
de uma única procedência. O período de armazenamento não pode comprometer a sua qualidade. Deve 
ser verificado, antes da utilização, se o cimento atende às especificações. 
Devem, ainda, atender à Norma DNER-EM 036/95. 

 
5.1.2 Agregados 

 
Os agregados devem constituir-se de materiais granulosos e inertes, substâncias minerais naturais ou 
artificiais, britados ou não, duráveis e resistentes, com dimensões máximas características e formas 
adequadas ao concreto ou argamassa a produzir. Devem ser armazenados separadamente, isolados do 
terreno natural em assoalho de madeira ou camada de concreto, de forma a permitir o escoamento d’água. 
Não devem conter substâncias nocivas que prejudiquem a pega ou o endurecimento do concreto, ou 
minerais deletérios que provoquem expansões em contato com a umidade e com determinados elementos 
químicos. 
Devem atender às Normas DNER-EM 037/97 e DNER- EM 
038/97. Os agregados podem ser: 

 
a) Agregados miúdos 

 
São normalmente constituídos por areia natural quartzoza, de dimensão máxima característica igual ou 
inferior a 4,8 mm. Devem ser bem graduados; são recomendadas as areias médias que não apresentem 
substâncias nocivas, como torrões de argila, materiais orgânicos, cloretos etc. 

Somente deve ser admitido, após estudos em laboratórios, o emprego de agregados miúdos 
provenientes de rocha sadia. 
b) Agregados graúdos 

 
Devem apresentar dimensão máxima característica entre 4,8 mm e 50 mm e ser naturais (cascalhos ou 
seixos rolados, britados ou não) ou artificiais (pedras britadas, argilas expandidas, etc). Não devem 
apresentar substâncias nocivas, como materiais pulverulentos, torrões de argila, matéria orgânica, etc. 
O agregado graúdo é constituído pelas partículas de diversas graduações, nas proporções indicadas nos 
traços do concreto e armazenado separadamente, em função destas graduações. 
 
5.1.3 Pedra de mão 

 
A pedra de mão para concreto ciclópico, de granito ou outra rocha estável, deve ter qualidade idêntica 
à exigida para a pedra britada empregada na confecção do concreto estrutural. 
Deve ser limpa e isenta de incrustações nocivas e sua máxima dimensão, não inferior a 30 cm nem 



 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDON DO PARÁ  

Rua Gonçalves Dias, 400 – Centro - 68638-000 – Rondon do Pará – PA (94) 3326 1584  

superior a 1/4 da mínima dimensão do elemento a ser construído. 
 
5.1.4 Água 

 
A água para a preparação do concreto e da argamassa não deve conter ingredientes nocivos em 
quantidades que afetem o concreto fresco ou endurecido, ou reduzir a proteção das armaduras contra a 
corrosão. Deve ser razoavelmente clara e isenta de óleo, ácidos, álcalis, matéria orgânica etc. e obedecer 
à exigência da subseção 
7.1.3 desta Norma. Deve ser guardada em caixas estanques e tampadas, de modo a evitar contaminação 
por substâncias estranhas. 
 
5.1.5 Aditivos 

 
A utilização de aditivos deve implicar no perfeito conhecimento de sua composição e propriedades, 
efeitos no concreto e armaduras, sua dosagem típica, possíveis efeitos de dosagens diferentes, 
conteúdo de cloretos, prazo de validade e condições de armazenamento. 
Somente devem ser usados aditivos expressamente previstos no projeto ou nos estudos de dosagem de 
concretos empregados na obra, realizados em laboratório e aprovados pela Fiscalização e projetista. 
Para o concreto estrutural, os aditivos que contenham cloreto de cálcio ou quaisquer outros 
halogenetos são rigorosamente proibidos. Não devem conter, ainda, ingredientes que possam 
provocar a corrosão do aço; as mesmas recomendações valem para a calda de injeção. 
 
5.1.6 Adições 

 
As adições não podem ser nocivas ao concreto e argamassa e devem ser compatíveis com 
os demais componentes da mistura. 
 
5.2 Equipamento 

 
A natureza, capacidade e quantidade do equipamento a ser utilizado dependem do tipo e dimensões do 
serviço a executar. Para os concretos preparados na obra, pode ser utilizada betoneira estacionária de, 
no mínimo, 320 litros com dosador de água, central de concreto ou caminhão betoneira. Para o 
lançamento podem ser utilizados carrinhos-caçambas, caçambas, bombas etc. 
Os equipamentos necessários para a execução dos serviços devem estar disponíveis na obra em 
condições de trabalho e de acordo com as especificações do fabricante. 
 
5.3 Execução 

 
Todas as fases descritas nesta subseção devem obedecer aos requisitos da Norma NBR 
14931:2003 e complementarmente, aos requisitos das Normas NBR 10839:1989 e NBR 
9062:2006. 
 
5.3.1 Concreto 

 
a) Classificação 

 
O concreto pode ser classificado quanto a sua densidade: como concreto normal, com massa específica 
entre 2000 e 2800 kg/m3; como concreto leve, cuja massa específica não ultrapasse 2000 kg/m3; e como 
concreto pesado com massa específica maior que 2800 kg/m3. O concreto deve apresentar uma 
consistência compatível com os equipamentos disponíveis na obra, para que, depois de endurecido, se 
torne um material homogêneo e compacto. 
b) Dosagem 

 
Os concretos para fins estruturais devem ser dosados, racional e experimentalmente, a partir da resistência 
característica à compressão estabelecida no projeto, do tipo de controle do concreto, da trabalhabilidade 
adequada ao processo de lançamento empregado e das características físicas e químicas dos materiais 
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componentes. O cálculo da dosagem deve ser refeito cada vez que prevista uma mudança de marca, tipo 
ou classe de cimento, da procedência e qualidade dos agregados e demais materiais e quando não obtida 
a resistência desejada. 
Os concretos são classificados conforme a resistência característica à compressão (fck) em grupos I e II 
e, dentro dos grupos, em classes, sendo o grupo I, subdividido em nove classes, do C10 ao C50 e o 
grupo II em quatro classes (C55, C60, C70 e C80). 
Somente o traço do concreto da classe C10, com consumo mínimo de 300 kg de cimento por metro 
cúbico, pode ser estabelecido empiricamente. 
São consideradas, também, para a dosagem dos concretos, condições peculiares, como: 
permeabilidade, resistência ao desgaste, ação de águas agressivas, aspecto das superfícies, 
condições de lançamento etc. 
A resistência de dosagem do concreto é função de sua resistência característica e do desvio padrão das 
amostras, dependendo das condições de preparo e classificando-se de acordo com as condições 
apresentadas na tabela 1:  
 
Tabela 1 – Classificação do concreto pela resistência característica 

Notas: 
 

(1) corrigida em função da umidade do agregado miúdo, determinada por ensaio. 
(2) volume do agregado miúdo, corrigido através da curva de inchamento, e a umidade 
determinada, pelo menos, três vezes no mesmo turno de serviço. 
(3) umidade da areia medida no canteiro, em balanças aferidas, para permitir a rápida conversão 
de massa para volume de agregados. 
c) Preparo 

 
Para os concretos executados no canteiro, antes do início da concretagem deve ser preparada uma 
amassada de concreto, para comprovação e eventual ajuste do traço definido no estudo de dosagem. 
O preparo do concreto destinado às estruturas deve ser mecânico, em pequenos volumes nas obras de 
pequena importância, não podendo ser aumentada, em hipótese alguma, a quantidade de água prevista 
para o traço. 
Os sacos de cimento rasgados, parcialmente usados ou com cimento endurecido devem ser rejeitados. 
Os componentes do concreto, medidos de acordo com a alínea “b”, devem ser misturados até formar uma 
massa homogênea. O tempo mínimo de mistura em betoneira estacionária é de 60 segundos, aumentado 
em 15 segundos para cada metro cúbico de capacidade nominal da betoneira, ou conforme especificação 
do fabricante. Para central de concreto e caminhão betoneira deve ser atendida a ABNT NBR 7212:1984. 
Após a descarga, não podem ficar retidos nas paredes do misturador volumes superiores a 5% do volume 
nominal. 
Quando o concreto for preparado por empresa de serviços de concretagem, a central deve assumir a 
responsabilidade por este serviço e cumprir as prescrições relativas às etapas de execução do 
concreto (ABNT NBR-12655:2006), bem como as disposições da ABNT NBR-7212:1984. 
O concreto deve ser preparado somente nas quantidades destinadas ao uso imediato. Não deve ser 
permitida a remistura do concreto parcialmente endurecido. 
 
d) Transporte 

 
Quando a mistura for preparada fora do local da obra, o concreto deve ser transportado em caminhões 
betoneiras, não podendo haver segregação durante o transporte, nem apresentar temperaturas fora da 
faixa de 5°C a 30°C. A velocidade do tambor giratório não deve ser menor que duas nem maior que seis 
rotações por minuto. 
Qualquer motivo provável da aceleração da pega deve acelerar o período completo de descarregamento, 
ou devem ser empregados aditivos retardadores da pega. O intervalo entre as entregas deve ser tal que 
não permita o endurecimento parcial do concreto já colocado, não excedendo a 30 minutos. 
O intervalo entre a colocação de água no tambor e a descarga final do concreto da betoneira nas fôrmas 
não deve exceder o tempo de início de pega do cimento, devendo a mistura ser revolvida, de modo 
contínuo, para que o concreto não fique em repouso antes do seu lançamento, por tempo superior a 30 
minutos. No transporte horizontal devem ser empregados carros especiais providos de rodas de pneus e 
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evitado o uso de carros com rodas maciças, de ferro ou carrinhos comuns. 
 
e) Lançamento 

 
O lançamento do concreto só pode ser iniciado após o conhecimento dos resultados dos ensaios da 
dosagem, verificação da posição exata da armadura, limpeza das fôrmas, que, quando de madeira, devem 
estar suficientemente molhadas, e do interior removidos os cavacos de madeira, serragem e demais 
resíduos de operações de carpintaria. Devem ser tomadas precauções para não haver excesso de água 
no local de lançamento, o que pode ocasionar a possibilidade do concreto fresco vir a ser lavado. 
Não são permitidos lançamentos do concreto de uma altura superior a 2 m, ou acúmulo de grande 
quantidade em um ponto qualquer e posterior deslocamento ao longo das fôrmas. Na concretagem de 
colunas ou peças altas, o concreto deve ser introduzido por janelas abertas nas fôrmas, e fechadas à 
medida que a concretagem avançar. Dispositivos, tais como calhas, tubos ou canaletas, podem ser 
usados como auxiliares no lançamento do concreto, dispostos de modo a não provocar segregação, 
devendo ser mantidos limpos e isentos de camada de concreto endurecido e, preferencialmente, 
executados ou revestidos com chapas metálicas. 
O concreto somente pode ser colocado sob água quando sua mistura possuir excesso de cimento de 
20% em massa. Em hipótese alguma deve ser empregado 
oncreto submerso com consumo de cimento inferior a 350 kg/m³. Para evitar segregação, o concreto deve 
ser cuidadosamente colocado na posição final em uma massa compacta, por meio de funil ou de caçamba 
fechada, de fundo móvel, e não perturbado depois de ser depositado. Cuidados especiais devem ser 
tomados para manter a água parada no local de depósito. O concreto não deve ser colocado diretamente 
em contato com a água corrente. Quando usado funil, este deve consistir de um tubo de mais de 25 cm de 
diâmetro, construído em seções acopladas umas às outras, por flanges providas de gaxetas. O modo de 
operar deve permitir movimento livre da extremidade de descarga e seu abaixamento rápido, quando 
necessário, para estrangular ou retardar o fluxo. O enchimento deve processar-se por método que evite a 
lavagem do concreto. O terminal deve estar sempre dentro da massa do concreto e o tubo deve conter 
suficiente quantidade de concreto, para não haver penetração de água. O fluxo do concreto deve ser 
contínuo e regulado, de modo a obter camadas aproximadamente horizontais, até o término da 
concretagem. 
Quando o concreto for colocado com caçamba de fundo móvel, esta deve ter capacidade superior a meio 
metro cúbico (0,50 m³). Baixar a caçamba, gradual e cuidadosamente, até apoiá-la na fundação preparada 
ou no concreto já colocado; elevá-la muito vagarosamente durante o percurso de descarga. Pretende-se, 
com isto, manter a água tão parada quanto possível no ponto de descarga e evitar agitação da mistura. 
 
a) Adensamento 

 
O concreto deve ser bem adensado dentro das fôrmas, mecanicamente; usar vibradores, que podem ser 
internos, externos ou superficiais, com freqüência mínima de 3000 impulsos por minuto. O número de 
vibradores deve permitir adensar completamente, no tempo adequado, todo o volume de concreto a ser 
colocado. Somente deve ser permitido o adensamento manual em caso de interrupção no fornecimento de 
força motriz e pelo mínimo período indispensável ao término da moldagem da peça em execução, com 
acréscimo de 10% de cimento, sem aumento da água de amassamento. 
Normalmente, devem ser utilizados vibradores de imersão internos; os externos, apenas quando as 

 
dimensões das peças não permitirem inserção do vibrador, ou junto com os internos, quando se 
desejar uma superfície de melhor aparência; e os vibradores superficiais, em lajes e pavimentos. 
O vibrador de imersão deve ser empregado na posição vertical, evitando-se o contato demorado com as 
paredes das fôrmas ou com a armação, bem como a permanência demasiada em um mesmo ponto. Não 
deve ser permitido o uso do vibrador para provocar o deslocamento horizontal do concreto nas fôrmas. O 
afastamento de dois pontos contíguos de imersão do vibrador deve ser de, no mínimo, 30 cm. Pode, ainda, 
ser utilizado o concreto auto- adensável. 
 
b) Cura do concreto 

 
Para atingir sua resistência total, o concreto deve ser curado e protegido eficientemente da chuva e contra 
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a evaporação da água de amassamento ocasionada pelo sol e vento. A cura deve continuar durante um 
período mínimo de sete dias após o lançamento, caso não existam indicações em contrário. Para o 
concreto protendido, a cura deve prosseguir até que todos os cabos estejam protendidos. Sendo usado 
cimento de alta resistência inicial, esse período pode ser reduzido. 
A água para a cura deve ser da mesma qualidade usada para a mistura do concreto. Podem ser 
utilizados, principalmente, os métodos de manutenção das fôrmas, cobertura com filmes plásticos, 
colocação de coberturas úmidas, aspersão de água ou aplicação de produtos especiais que formem 
membranas protetoras. 
c) Juntas de concretagem 

 
As juntas de concretagem devem obedecer, rigorosamente, ao disposto no Plano de Concretagem, 
integrante do projeto. O número de juntas de concretagem deve ser o menor possível. 
 
5.1.2 Concreto ciclópico ou concreto simples 

 
Onde for necessário o emprego de concreto ciclópico, adicionar concreto, preparado como mencionado 
na subseção 5.3.1, com volume de até 30% de pedras de mão, lavadas, saturadas com água e envolvidas 
com 5 cm, no mínimo, de concreto. 
Nenhum concreto a ser empregado em concreto ciclópico deve ter resistência característica à 
compressão (fck) inferior a 12 Mpa. 
 
5.3.2 Argamassa 

 
As argamassas devem ser preparadas em betoneiras. Sendo permitida a mistura manual, a areia e o 
cimento devem ser misturados a seco até obter-se coloração uniforme, quando, então, deve ser adicionada 
a água necessária para a obtenção da argamassa de boa consistência, para manuseio e espalhamento 
fáceis com a colher de pedreiro. A argamassa não empregada em 45 minutos após a preparação deve ser 
rejeitada e não deve ser permitido seu aproveitamento, mesmo com adição de mais cimento. 
As argamassas destinadas ao nivelamento das faces superiores dos pilares e preparo do berço dos 
aparelhos de apoio devem ter resistência característica mínima à compressão de 25 MPa. 

5.3.3 Calda de cimento para injeção 
 

Produto da mistura conveniente de cimento, água e, eventualmente, de aditivos, para preenchimento de 
bainhas ou dutos de armadura de protensão de peças de concreto protendido, a fim de proteger a armadura 
contra a corrosão e garantir a aderência posterior ao concreto da peça. 
Recomenda-se a injeção até, no máximo, oito dias após a protensão dos cabos. 
O cimento utilizado deve ser o cimento Portland comum, ou outro tipo de cimento que satisfaça às 
seguintes exigências: 
a) teor de cloro proveniente de cloreto: máximo igual a 0,10%; 
b) teor de enxofre proveniente de sulfetos (ABNT NBR NM 19:2004): máximo igual a 
0,20%. A água pode ser considerada satisfatória, se atender ao constante da subseção 
7.1.3 desta Norma. 
Não são permitidos aditivos que contenham halogenetos ou reatores ao material de calda e deteriorem ou 
ataquem o aço. 
O fator água/cimento não deve ser superior a 0,45, em massa. 
Para execução do serviço de injeção deve ser seguido o Anexo B – Execução da injeção de calda de 
cimento Portland em concreto protendido com aderência posterior, da ABNT NBR 14931:2003. 
6 Condicionantes ambientais 

 
Deve ser atendido o estabelecido na documentação técnica-ambiental do empreendimento, constituída 
pelo Componente Ambiental do Projeto de Engenharia e os Programas Ambientais pertinentes do Plano 
Básico Ambiental – PBA, em particular, o referente ao tratamento dos resíduos da construção civil e, 
também, observadas as recomendações e exigências dos órgãos ambientais e as normas técnicas, em 
particular, a Norma DNIT 070/2006-PRO – Condicionantes ambientais das áreas de uso de obras – 
Procedimento. 
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7 Inspeções 
 

7.1 Controle dos insumos 
 

A ABNT NBR 12654:1992 fixa as condições exigíveis para realização do controle tecnológico dos materiais 
componentes do concreto. 
 
7.1.1 Cimentos 

 
Os ensaios de cimento devem ser feitos em laboratório, de acordo com as normas ABNT NBR NM 10:2004 
(quando necessário), ABNT NBR 7215:1996, ABNT NBR NM 76:1998, ABNT NBR NM 43:2003, ABNT NBR 
NM 65:2003 e ABNT NBR 11582:1991. 
O peso do saco de cimento deve ser verificado para cada 50 sacos fornecidos, com tolerância de 2%. 
 
7.1.2 Agregados miúdo e graúdo 

 
Devem obedecer à Norma ABNT NBR 7211:2005. 

 
7.1.3 Água 

 
O controle da água deve ser feito, desde que apresente aspecto ou procedência duvidosa. Para 
utilização em concreto armado ou protendido deve ser considerada satisfatória se apresentar pH entre 
5,8 e 8,0 e respeitar os seguintes limites máximos: 
a) matéria orgânica: 3 mg/l (oxigênio consumido); 

 
b) resíduo sólido: 5000 mg/l; 

 
c) sulfatos: 300 mg/l (ions SO4); 

 
d) cloretos: 500 mg/l (ions Cl) 

 
e) açúcar: 500 mg/l. 

 
Para casos especiais considerar outras substâncias prejudiciais. 
O gelo a ser utilizado, quando necessário para resfriamento da mistura (concreto ou calda de cimento), deve 
obedecer aos requisitos acima. 
Nos ensaios comparativos de pega e resistência à compressão, executados de acordo com a Norma DNIT 
037/2004-ME, adotando-se como comparação uma água de boa qualidade ou, de preferência, uma água 
destilada, os resultados obtidos com a pasta e argamassa executadas com água suspeita devem 
apresentar: 
a) O tempo de início de pega deve ser igual, no mínimo, ao tempo de início de pega da pasta 
confeccionada com água de boa qualidade, menos 30 minutos; 
b) O tempo de fim de pega deve ser igual, no máximo, ao tempo de fim de pega da pasta 
confeccionada com água de boa qualidade, mais 30 minutos; 
c) A redução da resistência da argamassa executada com água suspeita, em relação à argamassa 
executada com água considerada satisfatória, não pode ser maior que 10%, nos ensaios aos 7 e 28 dias. 
7.1 Controle da produção 

 
• Concreto 

 
De acordo com a Norma ABNT NBR 12655:2006, para a garantia da qualidade do concreto a empregar 
na obra, para cada tipo e classe de concreto, devem ser realizados os ensaios de controle adiante 
relacionados, além de outros recomendados em projetos específicos 
A (para concreto auto-adensável), sempre que ocorrerem alterações na umidade dos agregados, na 
primeira amassada do dia, após o reinício, seguido de interrupção igual ou superior a 2 horas, na troca de 
operadores e cada vez que forem moldados corpos de prova. Para concreto fornecido por terceiros devem 
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ser realizados ensaios a cada caminhão 
B ensaios de resistência à compressão, de acordo com a ABNT NBR 5739:2009. 
A consistência do concreto deve atender aos valores estipulados para cada situação. Caso não os atenda 
na primeira amostra, repetir nova amostragem; se persistir, provavelmente não apresenta a necessária 
plasticidade e coesão. Verificar a causa e corrigir antes da utilização, com exceção para os concretos 
cuja plasticidade exceda os limites dos métodos de ensaio, como o concreto bombeado. 
A amostragem mínima do concreto para ensaios de resistência à compressão deve ser feita dividindo-se 
a estrutura em lotes. Cada lote corresponderá a um elemento estrutural, limitado pelos critérios da Tabela 
2, adaptada da ABNT NBR 12655:2006 e apresentada a seguir: 
 

Tabela 2 - Critérios de amostragem mínima para ensaios de resistência 
 

Limites superiores Solicitação principal dos elementos da estrutura 
Compressão ou Compressão e Flexão Flexão Simples 
Volume de concreto 50 m³ 100 m³ Tempo de concretagem 3 
dias de concretagem (1) 

 
(1) Este período deve estar compreendido no prazo total máximo de sete dias e inclui eventuais interrupções 
para tratamento de juntas. 

 
De cada lote retirar uma amostra de, no mínimo, seis exemplares, para os concretos até a classe 
C50, e doze exemplares para as classes superiores a C50. 
Cada exemplar deve ser constituído por dois corpos de prova da mesma amassada, para cada idade do 
rompimento, moldados no mesmo ato. A resistência do exemplar de cada idade deve ser considerada a 
maior dos dois valores obtidos no ensaio. O volume de concreto, para a moldagem de cada exemplar e 
determinação da consistência, deve ser de 1,5 vezes o volume necessário para estes ensaios, e nunca 
menor que 30 litros. 
A coleta deste concreto em betoneiras estacionárias deve ocorrer enquanto o concreto está sendo 
descarregado, representando o terço médio da mistura. Caso contrário, deve ser tomada imediatamente 
após a descarga, retirada de três locais diferentes, evitando-se as bordas. Homogeneizar o concreto sobre 
o recipiente com o auxílio de colher de pedreiro, concha metálica ou pá. 
A coleta deste concreto em caminhão betoneira deve ocorrer enquanto o concreto está sendo descarregado 
e obtida em duas ou mais porções, do terço médio da mistura. 
Para o concreto bombeado, a coleta deve ser feita em uma só porção, colocando-se o recipiente sob o fluxo 
de concreto na saída da tubulação, evitando-se o início e o fim do bombeamento. 
 
7.1.1 Concreto ciclópico 

 
O concreto empregado em concreto ciclópico deve ser submetido ao controle especificado na 
subseção 7.2.1, assim como dos insumos, conforme subseção 7.1. 
 
7.1.2 Argamassa 

 
As argamassas devem ser controladas através 
dos ensaios de qualidade de água e de areia. 

 
7.1.3 Calda de cimento para Injeção 

 
Os materiais devem ser medidos com precisão de 2%, sendo o cimento medido em massa. Além do 
controle estabelecido, com antecedência e em separado, para a água e o cimento, devem ser 
realizados os seguintes ensaios para a calda constantes da Tabela 3, de acordo com a Norma ABNT 
NBR 7681:1983. 
Tabela 3 – Inspeção da calda de cimento para injeção 
Ensaio Método Frequência e local da amostragem Limites admitidos 
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Fluidez 
NBR 7682:1983 Em cada cabo, uma vez na entrada e quantas forem necessárias na 
saída da bainha. Imediatamente antes da injeção: máximo de 18 segundos. 
Na saída da bainha: mínimo de 8 segundos. 
Vida Útil 
NBR 7685:1983 Uma vez para a mesma composição e condição de mistura, no recipiente 
da estocagem. Índice de fluidez maior que 18 segundos, durante o período de 30 minutos, 
após a conclusão da mistura. 
Exsudação NBR 7683:1983 
Uma vez no início do primeiro dia de trabalho, repetindo-se no máximo, a cada 100 sacos de cimento 
consumidos por frente de trabalho e/ou a cada duas semanas; e a cada vez que mudar a composição e/ou 
condição de mistura e/ou materiais. 
As amostras devem ser coletadas no recipiente de estocagem da calda.3 horas após a mistura, a água 
exsudada máxima de 2% do volume inicial da calda. 

Expansão 
 

NBR 7683:1983 Quando empregados aditivos expansores, 3 horas após a mistura, expansão total livre 
máxima 7% do volume inicial da calda. A calda deve ser injetada em um tempo tal que, no mínimo, 70% 
da expansão total livre ocorra dentro da bainha. 
Resistência à compressão NBR 7684:1983 fck28 25 MPa. 

 
 

7.2 Verificação do produto 
 

7.2.1 Concreto 
 

O controle pode ser feito por amostragem parcial, quando são retirados exemplares de algumas 
betonadas de concreto, atendidas as limitações já constantes da subseção 7.2.1, ou por amostragem 
total, quando são retirados exemplares de todas as amassadas de concreto e o valor estimado da 
resistência característica à compressão (fckest), na idade específica, obtido conforme Tabela 4: 
Tabela 4 - Resistência Característica Estimada fck esta: 
 
Sendo: n = número de exemplares m = n/2, desprezando-se o valor mais alto de n, se n for impar f1, f2,
 fn = valores das resistências dos exemplares, em ordem crescente 

 
6 = valores constantes da Tabela 5 - “Valores de 6 “ fcm = resistência média dos exemplares do lote, em 
MPa Sd = desvio padrão do lote para n - 1 resultados, em MPa i = 0,05n, adotando-se a parte inteira 
imediatamente superior, para o valor de i fracionário. 
No início da obra ou quando não se conhecer o valor do desvio padrão Sd considerar os seguintes valores 
para Sd, de acordo com a condição de preparo: 
Condição A: Sd = 4,0 MPa Condição B: Sd = 5,5 MPa 
As condições A e B de preparo do concreto são as descritas na subseção 5.6.3.1 da Norma 
ABNT NBR TABELA 5 - VALORES DE 6 
Condição de 
Preparo Número de Exemplares (n) 

 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
10 
12 
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14 
16 
A 0,82 0,86 0,89 0,91 0,92 0,94 0,95 0,97 0,99 1,00 1,02 
B 0,75 0,80 0,84 0,87 0,89 0,91 0,93 0,96 0,98 1,00 1,02 
 
Em casos excepcionais, a estrutura pode ser dividida em lotes de, no máximo, 10 m3, com um 
número de exemplares entre 2 e 5. 
A resistência característica, nestes casos, é determinada pela fórmula: 
Fckest = 6 . f1 

 
Os lotes de concreto devem ser aceitos automaticamente, quando atingirem, na idade de controle: fckest 
fck. 
 
7.2.2 Calda de cimento 

 
O controle da calda de cimento deve ser realizado conforme Tabela 3, inclusive o referente à 
resistência à compressão. 
 
7.3 Condições de conformidade e não- conformidade. 

 
Todos os ensaios de controle e verificações dos insumos, da produção e do produto devem ser realizados 
de acordo com o Plano da Qualidade (PGQ), constante da proposta técnica aprovada e conforme a 
subseção 5.2 da Norma DNIT 011/2004-PRO. 
Os resultados do controle estatístico (subseção 7.3.1) devem ser analisados e registrados em relatórios 
periódicos de acompanhamento, de acordo com a Norma DNIT 011/2004-PRO, que estabelece os 
procedimentos para o tratamento das não-conformidades dos insumos, da produção e do produto. 
Cabe à Fiscalização adotar as providências para o tratamento das não-conformidades. 

 
Os serviços devem ser considerados conformes se atendidas todas as condições estabelecidas nesta 
Norma. 
1 Critérios de medição 

 
Os materiais considerados conformes de acordo com esta Norma devem ser medidos pelos critérios a 
seguir. 
8.1 Concreto 

 
O concreto simples, armado, protendido ou ciclópico, deve ser medido por metro cúbico de concreto lançado 
no local, cujo volume deve ser calculado em função das dimensões indicadas no projeto ou, quando não 
houver indicação no projeto, pelo volume medido no local de lançamento. Inclui o fornecimento dos materiais, 
preparo, mão-de-obra, utilização de equipamento, ferramentas, transportes, lançamento, adensamento, 
cura, controle e qualquer outro serviço necessário à concretagem. 
8.2 Argamassa 

 
A argamassa deve ser medida por metro cúbico aplicado, em função das dimensões indicadas no projeto. 
Não cabe medição em separado, quando se tratar de alvenaria de pedra argamassada. 
8.3 Calda de cimento para injeção 

 
Deve ser medida em conjunto com a 
protensão. Estruturas de Concreto: 

 
Resumo 

 
Este documento define a sistemática empregada na execução e controle de estruturas de concreto 
armado em pontes e viadutos rodoviários. 
São também apresentados os requisitos concernentes a materiais, equipamentos, execução, inclusive 
plano de amostragem e ensaios, condicionantes ambientais, controle de qualidade, condições de 
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conformidade e não- conformidade e os critérios de medição dos serviços. 
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Índice geral 

 
Prefácio 

 
A presente Norma foi preparada pelo Instituto de Pesquisas Rodoviárias – IPR/DIREX, para servir como 
documento base, visando estabelecer a sistemática empregada para os serviços de estruturas de concreto 
armado em pontes e viadutos rodoviários. 
Está formatada de acordo com a Norma DNIT 001/2009 - PRO, cancela e substitui a Norma DNER-ES 
335/97. 

 
1 Objetivo 

 
Esta Norma tem por objetivo fixar as condições exigíveis na execução e no controle das estruturas de 
concreto armado em pontes e viadutos rodoviários. 
 
2 Referências normativas 

 
Os documentos relacionados a seguir são indispensáveis à aplicação desta Norma. Para referências 
datadas, aplicam-se somente as edições citadas. Para referências não datadas, aplicam-se as edições 
mais recentes do referido documento (incluindo emendas). 
a) ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 5738 - Procedimento 
para oldagem e cura de corpos-de-prova. Rio de Janeiro. 
b) . NBR 5739 - Ensaio de compressão de corpos-de-prova. Rio de Janeiro. 
c) . NBR 6118 - Projeto de estruturas de concreto - Procedimento. Rio de Janeiro. 
d) . NBR 7187 - Projeto de pontes de concreto armado e protendido - Procedimento. Rio de 

Janeiro. 
e) . NBR 7480 - Aço destinado a armaduras para estruturas de concreto armado - 
Especificação. Rio de Janeiro. 

f) . NBR 7481 - Tela de aço soldada – armadura para concreto - Especificação. Rio de Janeiro. 
g) . NBR 9783 – Aparelhos de apoio de elastômero fretado. Rio de Janeiro. 
h) . NBR 10839 - Execução de obras-de-arte especiais em concreto armado e 
protendido - Procedimento. Rio de Janeiro. 
i) . NBR 12624 - Perfil de elastômero para vedação de junta de dilatação de estruturas de 
concreto ou aço – Requisitos. Rio de Janeiro. 
– . NBR 12655 – Concreto de cimento Portland - Preparo, controle e recebimento - Procedimento. Rio de 

Janeiro. 
j) . NBR NM 67 - Concreto – Determinação da consistência pelo abatimento do tronco de cone. 
Rio de Janeiro. 
k) . NBR NM 47- Concreto fresco – Determinação do teor de ar pelo método pressométrico. 
Rio de Janeiro. 
l) BRASIL. Departamento Nacional de Estradas de Rodagem. DNER – ES 325 – Pavimentação – 
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Concreto de cimento Portland com equipamento de pequeno porte. Rio de Janeiro: IPR. 
m) BRASIL. Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. DNIT 001/2009- 
PRO - Elaboração e apresentação de normas do DNIT - Procedimento. Rio de Janeiro: IPR, 2009. 
n) . DNIT 011/2004-PRO - Gestão de qualidade em obras rodoviárias - Procedimento. Rio de 
Janeiro: IPR, 2004. 
o) . DNIT 047 – ES - Pavimento rígido – Execução de pavimento rígido com equipamento de 
pequeno porte. Rio de Janeiro: IPR . 
p) . DNIT 118 – ES - Pontes e viadutos rodoviários - Armaduras para concreto armado - 
Especificação de serviço. Rio de Janeiro: IPR. 
q) . DNIT 120 – ES – Pontes e viadutos rodoviários – Fôrmas - Especificação de serviço. 
Rio de Janeiro: IPR. 
r) . DNIT 124 – ES – Pontes e viadutos rodoviários – Escoramentos - 
Especificação de serviço. Rio de Janeiro: IPR. 
 
3 Definições 

 
Para os efeitos desta Norma são adotadas as definições seguintes: 
 
3.1 Concreto armado 

 
Material misto obtido pela colocação de barras de aço no interior do concreto, antes de seu lançamento, 
em estado plástico, nas fôrmas. 
 
3.2 Armaduras do concreto armado 

 
Armaduras passivas, dispostas nas regiões tracionadas e que somente trabalham quando solicitadas. 
 
3.3 Propriedades físicas do concreto armado 

 
Concreto e aço oferecem grande aderência recíproca e seus coeficientes de dilatação são aproximadamente 
iguais. 
 
3.4 Concreto leve 

 
Concreto feito com agregados artificiais, de massa unitária reduzida, tais como escórias de alto-forno 
dilatadas, argilas expandidas ou cinzas sinterizadas. 
 
4 Condições gerais 

 
As estruturas de concreto armado devem atender a todas as normas e especificações pertinentes. 
As patologias das pontes e viadutos rodoviários de concreto armado são reveladas, principalmente, por 
trincas e fissuras de origens diversas; embora tais patologias sejam próprias do concreto armado, sua 
configuração, localização, número e abertura definem o grau de comprometimento da estrutura. 
Para avaliar o quanto as trincas e fissuras são perigosas para a durabilidade e segurança da estrutura, é 
necessário determinar suas causas; nenhuma obra de reparo deve ser iniciada antes desta identificação 
á patologias cuja origem é de fácil identificação e outras que podem ter sido provocadas por várias 
causas, motivo pelo qual sua identificação deve ser efetuada por profissional experiente. 
 
5 Condições específicas 

 
5.1 Materiais 

5.1.1 Aparelhos de apoio 
 

O tipo, os materiais e as especificações dos aparelhos de apoio a serem empregados nas obras devem 
atender às indicações do projeto; os mais usuais são o concreto, o policloropreno, o tetraclorofluoretileno 
e o aço. 
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5.1.2 Juntas estruturais 

 
O tipo, os materiais e as especificações das juntas estruturais devem atender às indicações do projeto; 
em virtude de serem dispositivos de limitada vida útil, as juntas estruturais devem ser reduzidas ao menor 
número possível e somente utilizadas as de qualidade comprovada, assentadas pelo fabricante e com 
certificado de garantia mínima de cinco anos. 
A durabilidade das juntas estruturais depende do seu correto dimensionamento e dos cuidados de 
assentamento; este assentamento, se realizado sem interrupção total do tráfego é deficiente. 
As juntas estruturais abertas devem ser evitadas, visto que apressam a deterioração dos aparelhos de 
apoio e dos elementos estruturais de suporte; a solução, já testada, que apresenta grandes vantagens, é 
a que utiliza lajes de continuidade ou lajes elásticas, que permitem reduzir substancialmente o número 
de juntas estruturais. 
Nas juntas estruturais de pequena abertura e pequena movimentação, podem ser usadas as juntas de 
vedação, perfis elastoméricos vazados; nas juntas estruturais de grande abertura e grande 
movimentação, utilizam-se perfis mistos de aço e policloropreno vulcanizado. 
 
5.1.3 Dispositivos de segurança 

 
a) Guarda-corpos 

 
Elementos de proteção, exclusivamente, a pedestres; podem ser constituídos de elementos pré-
moldados de concreto ou de módulos metálicos. 
Os guarda-corpos de concreto são pesados e a preocupação de torná-los mais leves provoca a redução 
de dimensões das peças de concreto e a adoção de cobrimentos reduzidos das armaduras, prejudicando 
a durabilidade. 
Os guarda-corpos metálicos, mais utilizados em passarelas, são mais leves e elegantes; são sujeitos a 
roubos e necessitam de manutenção. 
 
b) Guarda-rodas 

 
Devem ser considerados como balizadores de tráfego e limitação do trecho pavimentado; têm altura 
reduzida, cerca de 30,0 cm, são de concreto armado e muito pouca proteção oferecem. 
 
c) Barreiras 

 
Elementos de concreto armado, engastados na ponte ou viaduto, com altura em torno de 90,0 cm; estas 
barreiras têm perfis testados e além da proteção que oferecem, forçam o retorno à pista do veículo 
desgovernado e o perfil mais utilizado é o do tipo New Jersey. 
 
5.1.4 Sobrelaje e pavimentação 

 
A pista de rolamento das pontes e viadutos rodoviários pode ser de concreto convencional ou de concreto 
asfáltico. 
 
a) Sobrelaje de concreto 

 
Sobre a laje estrutural, uma delgada camada de concreto convencional constitui a pista de rolamento; se 
a laje estrutural já possui inclinações transversais de 2%, a sobrelaje de concreto pode ter uma espessura 
constante, não menor que 7 cm, e se estas inclinações não existem, a espessura da sobrelaje deve ser 
variável, de um mínimo de 7 cm nas extremidades, até um máximo, no eixo da pavimentação, garantidas 
as inclinações transversais de 2%. Dependendo do equipamento disponível, a sobrelaje de concreto pode 
ser substituída por uma espessura adicional da laje estrutural, prevendo- se, além do cobrimento normal 
das armaduras, uma camada de desgaste não inferior a 3,0 cm, sempre observando as inclinações 
transversais de 2% ou a estabelecida no projeto. O concreto deve atender aos seguintes requisitos: 
• A declividade transversal da sobrelaje de ponte ou viaduto rodoviário construída em curva deve 
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obedecer à estabelecida no projeto e da ponte ou viaduto construído em segmento em tangente deve seguir 
a declividade transversal da pista. 

• Resistência característica à compressão, fck 30 MPa na idade de 28 dias, determinada em 
corpos de prova cilíndricos, moldados e rompidos conforme as Normas ABNT NBR 738:2008 e ABNT 
NBR 5739: 2007 e de acordo com as disposições da Norma ABNT NBR 12655:2006. 
• Consumo mínimo de cimento: Cmín = 320 kg/m3. 
• Abatimento de 50 ± 10 mm, determinado conforme a Norma ABNT NBR NM 67:1998. 
• A dimensão máxima característica do agregado no concreto não deve exceder 1/3 da 
espessura da sobrelaje ou 19 mm, obedecido o menor valor. 
• Teor de ar, determinado conforme a Norma ABNT NBR NM 47:1998: 5%. 
• Relação água/cimento: máximo 0,55. 

 
b) Sobrelaje de concreto asfáltico 

 
Sobre a laje estrutural, já com inclinações transversais, aplica-se uma fina camada de concreto asfáltico, 
da ordem de 5,0 cm; este tipo de sobrelaje é preferível nas recuperações, visto que não causa grandes 
transtornos ao tráfego durante a execução e é de utilização imediata. 
5.1.5 Acabamentos 

 
a) Drenos da pista de rolamento 

 
Constituídos por tubos de cloreto de polivinila (PVC) de 10,0 cm de diâmetro mínimo, comprimento 
mínimo excedente da estrutura de 15,0 cm, pontas em bisel e distanciados no máximo de 4,0 m, 
para meia pista. 
 
b) Drenos de estruturas em caixão 

 
Drenos de tubos de 7,5 cm de diâmetro, comprimento mínimo excedente da estrutura de 10,0 cm, pontas 
em bisel, colocados em todos os pontos baixos. 
 
c) Pingadeiras 

 
Pequenas saliências de concreto armado, triangulares, colocadas nas extremidades laterais de lajes em 
balanço, obrigatoriamente integrantes do projeto estrutural. 
 
d) Sinalização balizadora 

 
Constituída de catadióptricos fixados nas extremidades das pontes, viadutos e nas faces dos guarda-
corpos e barreiras, estas últimas com faixas pintadas com inclinação de 45º. 
 
e) Arremates e pintura da estrutura 

 
Para pequenas correções são utilizadas argamassa e pintura, com aguada de cimento, cal ou tintas 

 
encontradas no comércio; para obras construídas em meios agressivos, devem ser utilizadas tintas 
protetoras especiais. 
Em nenhuma hipótese a pintura, muitas vezes utilizada para encobrir defeitos, deve ser aplicada antes 
de uma inspeção detalhada da estrutura. 
 
5.2 Equipamento 

 
 

A natureza, capacidade e quantidade do equipamento a ser utilizado dependerão do tipo e dimensão do 
serviço a executar, devendo o executante apresentar a sua relação detalhada. 
Para execução da sobrelaje devem ser empregados: régua vibratória, vibradores de imersão, régua 
acabadora, máquina de serrar juntas e as ferramentas para o acabamento superficial do concreto, indicadas 
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na Norma DNIT 047/2004 - ES. 
 
5.3 Execução 

 
5.3.1 Aparelhos de apoio 

 
Os aparelhos de apoio, depois de colocados, devem estar desimpedidos e capacitados a permitir todas as 
movimentações previstas no projeto; são classificados quanto ao funcionamento estrutural em articulações 
fixas, elásticas e móveis e, quanto ao material utilizado, em articulações de concreto, de policloropreno, de 
tetraclorofluoretileno, metálicas e articulações especiais. 
Entre as articulações de concreto, a mais usual é a tipo Freyssinet, que apresenta uma seção 
estrangulada na junção da cabeça do pilar com a viga, variando de um mínimo de 5,0 cm a um máximo 
de 1/3 da dimensão correspondente do pilar; um afastamento mínimo de 5,0 cm das bordas do pilar é 
obrigatório. 
Os aparelhos de apoio de elastômero, mais conhecidos como de policloropreno fretado, são constituídos 
por chapas finas de aço, coladas a placas de borracha sintética à base de policloropreno; todo o conjunto 
deve ser envolvido por uma fina camada de policloropreno, vulcanizada e protetora. Especial cuidado deve 
ser dado ao assentamento da placa, devendo o contato com o concreto se fazer através de superfícies 
horizontais de esmerado acabamento. 
Os aparelhos de apoio com tetraclorofluoretileno são, principalmente, usados em duas combinações: para 
permitir movimentos de translação, com o tetraclorofluoretileno entre placas de aço, ou para permitir 
movimentos de translação e rotação, com uma 
ssociação de placas de aço, de policloropreno e de tetraclorofluoretileno. 
Os aparelhos de apoio de aço devem atender às especificações em vigor e ser protegidos da oxidação 
por pintura e/ou camada de óleo inerte; estes aparelhos necessitam de manutenção especial. 
Aparelhos de apoio especiais devem ser usados em obras de maior vulto, onde as solicitações fogem aos 
valores convencionais. 
Aparelhos de apoio de chumbo, utilizados antes do conhecimento do neoprene, não devem mais ser 
cogitados, visto que o chumbo escoa com facilidade. 
 
4.1.1 Juntas estruturais 

 
As juntas estruturais, quando não puderem ser substituídas por lajes de continuidade, devem ser 
protegidas, em toda a largura da pista, por lábios poliméricos ou por cantoneiras metálicas; estas 
cantoneiras devem ser fixadas na laje estrutural por meio de barras soldadas, antes da concretagem do 
pavimento e obedecendo a seu nivelamento. Para pequenas aberturas e pequenas movimentações 
utilizam-se juntas de vedação, que são perfis elastoméricos vazados; para grandes aberturas e grandes 
movimentações são necessários perfis compostos de elastômero vulcanizado e chapas de aço. 
A qualidade dos materiais, a idoneidade do fabricante e os cuidados de colocação das juntas são fatores 
determinantes de sua durabilidade. 
 
4.1.2 Dispositivos de segurança 

 
Os guarda-corpos de concreto, cada vez mais raros, são constituídos de elementos muito esbeltos, 
devendo ser tomados cuidados, na fabricação, com a qualidade do concreto e o cobrimento das armaduras 
e, na colocação, com o alinhamento e nivelamento. 
Os guarda-rodas e barreiras devem ser executados com a estrutura já pronta, cuidando-se do 
acabamento e do aspecto estético; as barreiras de concreto devem ser executadas de forma 
padronizada, em conformidade com o projeto e dotadas de balizadores. 
 
4.1.3 Sobrelaje 

 
A superfície da laje estrutural, sobre a qual a sobrelaje deve ser executada, deve estar áspera, com 
aparecimento do agregado graúdo ou ser preparada com 
apicoamento e aplicação de jato de areia, para eliminação da nata de cimento, dos grãos soltos e de outros 
detritos. Antes do lançamento do concreto, a superfície da laje estrutural, previamente umedecida, deve 
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estar no estado saturado-seco. 
A mistura, o transporte, o lançamento, o espalhamento, o adensamento, o acabamento e a cura do concreto 
devem ser efetuados como indicado na Norma DNIT 047/2004 - ES. 
A sobrelaje deve ter uma armadura, sendo indicada uma tela do tipo T-283, salvo indicação contrária no 
projeto, colocada à meia altura da espessura da placa e distando 5,0 cm de qualquer bordo; a armação 
deve ser contínua, em toda a sobrelaje, interrompida apenas nas juntas de contração e dilatação do 
tabuleiro. 
As juntas de contração da sobrelaje devem coincidir com as de contração do tabuleiro e devem ter a 
mesma abertura; a selagem deve atender à Norma DNIT 047/2004 - ES. 
O trecho da sobrelaje compreendido entre as juntas de contração do tabuleiro, quando executado por 
faixa de tráfego e não concretada de uma só vez, deve ter juntas de construção transversais do tipo 
“junta-seca”, com espaçamento uniforme e igual para toda a sobrelaje; no momento adequado, deve ser 
feito o corte do concreto ao longo destas juntas, por meio de serra de disco, devendo o corte ter abertura 
de 3,0 mm a 5,0 mm e profundidade de 20,0 mm. 
Quando a concretagem do trecho for contínua, devem ser serradas juntas transversais com 
espaçamento regular em torno de 6,0 m e juntas longitudunais delimitando as faixas de tráfego. O 
procedimento para o corte das juntas deve atender à DNIT 047/2004 - ES. 
 
4.1.4 Acabamentos 

a) Drenos 
 

Os drenos, posicionados conforme o projeto, devem captar as águas em ligeiros rebaixos na 
pavimentação e escoá-las através de tubos com pontas em bisel e comprimento de 10,0 cm a 15,0 cm 
saliente da estrutura. Em obras urbanas ou sobre saias de aterro, é necessário projeto específico de 
drenagem. 
 
a) ingadeiras 

 
Devem consistir de ressaltos de concreto armado, com dimensões superiores a 5,0 cm de altura e 30,0 
cm de largura, solidários com a laje estrutural; as pingadeiras construídas com base em rebaixos não 
são eficazes e não devem ser aceitas. 
 
6 Condicionantes ambientais 

 
Para evitar a degradação ambiental devem ser observadas a Norma DNIT 070/2006 – PRO - 
Condicionantes ambientais das áreas de uso de obras – Procedimento e a documentação vinculada ao 
empreendimento, compreendida pelo projeto de engenharia, os Programas Ambientais pertinentes do 
Plano Básico Ambiental – PBA e as recomendações e exigências dos órgãos ambientais. 
 
7 Inspeções 

 
7.1 Controle dos insumos 

 
O recebimento dos materiais deve obedecer aos controles já estabelecidos. Os aparelhos de apoio de 
elastômero fretado devem atender ao estabelecido na Norma ABNT NBR 9783:1997 e os perfis de 
elastômero vulcanizado para juntas de dilatação à ABNT NBR- 12624:2004. Deve ser verificada a existência 
de defeitos de fabricação nos aparelhos de apoio e nas juntas a serem aplicadas. 
 
7.2 Controle da execução 

 
7.2.1 Aparelhos de apoio 

 
Na colocação e assentamento de aparelhos de apoio verificar, no mínimo: 
a) o atendimento aos desenhos e especificações contidos no projeto; se adquiridos de 
terceiros, o acompanhamento de certificado de qualidade, por órgão idôneo; 
b) áreas de assentamento suficientes para acomodação, com folgas mínimas de 5 a 10 cm; 
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c) a indicação das resistências para o concreto em contato com aparelhos de apoio e a 
previsão das armaduras de fretagem; 
d) as condições de assentamento em berços de argamassa ou concreto, com acabamentos lisos 
horizontais, e 5 cm de altura aproximada; 

 
e) a facilidade de acesso para vistorias periódicas e trabalhos de limpeza e manutenção; 
f) a previsão, no projeto estrutural, da possibilidade de substituição dos aparelhos de apoio; 
g) a verificação, ao término da obra, se os aparelhos de apoio se apresentam em perfeitas condições 
e livres para permitir todos os movimentos, deslocamentos e rotações para os quais foram projetados. 
 
7.2.2 Juntas, dispositivos de segurança e acabamentos 

 
Para estes serviços, verificar possíveis defeitos de execução. 
 
7.2.3 Sobrelaje de concreto 

 
O controle da resistência do concreto da sobrelaje deve ser feito conforme o procedimento indicado para 
o controle da resistência à compressão na Norma DNER-ES 325/97. 
7.3 Condições de conformidade e não- conformidade 
Todos os ensaios de controle e verificações dos insumos, da execução e do produto devem ser 
realizados de acordo com o Plano da Qualidade (PGQ), constante da proposta técnica aprovada e 
conforme Norma DNIT 011/2004-PRO, devendo atender às condições gerais e específicas das 
seções 4 e 5 desta Norma, respectivamente. 
Os resultados do controle devem ser analisados e registrados em relatórios periódicos de 
acompanhamento, de acordo com a Norma DNIT 011/2004-PRO, que estabelece os procedimentos 
para o tratamento das não- conformidades. 

Os serviços que não atenderem às condições estabelecidas nesta Norma deve ser rejeitados, 
corrigidos, complementados ou refeitos. 
Em relação à sobrelaje, quando não houver a aceitação automática dos serviços, devem ser 
adotados os procedimentos indicados para o recebimento, de acordo com a Norma DNER-ES 
325/97. 
 
8 Critérios de medição 

 
Os materiais e serviços considerados conformes de acordo com esta Norma devem ser medidos pelos 
seguintes critérios, caso não contrarie o estabelecido no contrato: 
As medições das fôrmas, escoramento, concreto e armaduras devem ser processadas de 
acordo com o determinado nas especificações dos respectivos serviços. 
Os demais serviços devem ser medidos: 

 
a) aparelhos de apoio: em massa ou em volume do material empregado; 
b) juntas estruturais: por metro de junta colocada; 

 
c) juntas de pavimentação: por metro; 
d) guarda-corpos: por metro colocado; 

 
e) guarda rodas e barreiras: por metro executado; 

 
f) sobre laje: por metro cúbico lançado, conforme a seção transversal do projeto; 
g) drenos: por unidade colocada; 

 
h) sinalização balizadora: por verba única, para as duas extremidades da obra; 
i) arremates e pintura: por metro quadrado de área pintada. 
A mão-de-obra, material, equipamento e o transporte utilizados não devem ser objeto de medição, 
devendo ser considerados por ocasião das composições de preços unitários dos serviços. 
 



 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDON DO PARÁ  

Rua Gonçalves Dias, 400 – Centro - 68638-000 – Rondon do Pará – PA (94) 3326 1584  

 
4. SERVIÇOS AUXILIRES. 

 
Qualquer modificação no projeto terá que ter prévia aprovação do projetista. 

O vencedor da licitação será responsável pela fixação da placa dos responsáveis técnico pelo projeto, 

responsável pela execução e fiscalização. 

Todos os serviços e materiais empregados na obra deverão estar em conformidade com as Normas da 

ABNT e normas locais. 

Na entrega da obra, será procedida cuidadosa verificação, por parte da Fiscalização, das perfeitas condições 

de funcionamento e segurança de todas as instalações de água, esgotos, aparelhos sanitários, 

equipamentos diversos, ferragens, instalações elétricas, etc. 
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COD DESCRIÇÃO %

Despesas Indiretas

AC Administração central 3,80

DF Despesas financeiras 1,02

R Riscos 0,50

TOTAL 5,32

Benefício

S + G Garantia/seguros 0,32

L Lucro 6,64

TOTAL 6,96

I Impostos

PIS 0,65

COFINS 3,00

ISS 5,00

CPRB 4,50

TOTAL 13,15

________________________________

Responsável Técnico

Eng. Civil

BDI = 29,77%

(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1

ALAN AMARAL 
VIANA:0082916
5274

Assinado de forma digital 
por ALAN AMARAL 
VIANA:00829165274 
Dados: 2021.06.16 13:58:34 
-03'00'

ANEXO XIII

Obs.: composição de BDI é aplicável a todas as pontes
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Comissão Especial de Licitação 

RUA GONÇALVES DIAS Nº 400 - CENTRO 

ANEXO XIV 
 

 DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 
 
 
 
 
A empresa _______________________, inscrita no CNPJ sob o Nº ____________, por 

intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) _____________________, portador(a) da cédula de 

identidade Nº ______________ e do CPF Nº ______________ , DECLARA, sob as penas da lei, que se 

enquadra como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos do enquadramento previsto no 

Art. 3º na Lei Complementar Nº 123/2006, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declara conhecer na 

íntegra, e está apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate no certame em 

epígrafe e demais benefícios da referida LC.   

 
Cidade/UF, ______ de____________2022. 

 
 
 
 

(Carimbo da empresa e assinatura do responsável legal) 
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ANEXO XV  

 
DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DO CORPO TÉCNICO 

 
 
 

A empresa _______________________, inscrita no CNPJ sob o Nº ____________, por 

intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) _____________________, portador(a) da cédula de 

identidade Nº ______________ e do CPF Nº ____, DECLARA, para os fins previstos na CONCORRÊNCIA 

Nº 3/2022-001 PMRP, sob as penas cabíveis, de que o licitante disponibilizará dos equipamentos 

necessários a execução do objeto e que possui em seu quadro funcional, profissionais com formação e 

experiência compatíveis com o grau de dificuldade dos serviços a serem contratados para execução do 

objeto da presente licitação. 

 
Cidade/UF, ______ de____________2021. 

 
 
 
 
 

(Carimbo da empresa e assinatura do responsável legal) 
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ANEXO XVI 

TERMO DE COMPROMISSO DA EMPRESA  

 

 A Empresa .............................., participante da Licitação CONCORRÊNCIA Nº 3/2022-001 PMRP, destinada 

à CONSTRUÇÃO DE PONTES, no município de Rondon do Pará/PA, COMPROMETE-SE a manter, como 

Responsável(is) Técnico(s) da mencionada obra, até a sua conclusão, o(s) Engenheiro(s) 

........................................... que está(ão) sendo apresentado(s) no presente Termo. 

 

Declara que está ciente de que a(s) substituição (ões) do(s) referido(s) profissional(is) somente será(ão) 

possível(is), se previamente autorizada(s) pela Prefeitura Municipal de Rondon do Pará, com a devida 

justificativa e desde que o(s) novo(s) Responsável(is) Técnico(s) preencha(m) todos os requisitos exigidos 

no edital e, que o não cumprimento do presente compromisso implicará desobediência ao § 10, do art. 30, 

da Lei Federal nº 8.666/93, com as respectivas consequências previstas no art. 88, da referida Lei.  

 
 
 
Local e data.  
 
__________________________________________  
Assinatura e carimbo (representante legal)  
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ANEXO XVII 
 

MINUTA DO CONTRATO 
 

CONTRATO Nº ______________ 
 

«MODALIDADE» «NO_LICITACAO» 
 

A «UNID_GEST», neste ato denominado CONTRATANTE, localizado na RUA Gonçalves Dias, 400  inscrito 

no CNPJ (MF) sob o nº 12.826.879/0001-04, representado pelo Sra. ................, Prefeita, portador do CPF nº 

................, residente na rua......................, sn, e, de outro lado a empresa ________________,inscrita no 

CNPJ (MF) sob o nº _________________, estabelecida na ____________________, doravante denominada 

simplesmente CONTRATADA, neste ato representada por ____________________, de acordo com a 

representação legal que lhe é outorgada por têm entre si justo e avençado, e celebram o presente Contrato, 

de conformidade com a «MODALIDADE» «NO_LICITACAO» e a proposta apresentada pela CONTRATADA, 

sujeitando-se CONTRATANTE e CONTRATADA às normas disciplinares da Lei nº 8.666/93 e alterações 

posteriores, mediante as Cláusulas que se seguem: 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
1.1. O presente Contrato tem como objeto a «OBJETO_LICITADO» 
 
1.2. A obra de que se trata o caput desta Cláusula, desenvolver-se-ão através de Ordens de Execução de 
Serviços, a serem emitidas pela(o) «UNID_GEST» 
 
1.3. O presente contrato não poderá ser objeto de cessão ou transferência, no todo ou em parte. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DOS SERVIÇOS A SEREM CONTRATADOS 
2.1. Os serviços ora contratados compreendem as especificações, descritas nos Anexos do edital da 
«MODALIDADE» «NO_LICITACAO», partes integrantes deste Contrato. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E DESPESAS DE PAGAMENTO 
3.1. O valor total deste Contrato é de R$ ............... (....................................................), discriminado de 
acordo com a planilha integrante da proposta de preços e o cronograma físico-financeiro apresentados pela 
CONTRATADA. 
 
3.2. A despesa com a execução dos serviços objeto deste Contrato, mediante a emissão de notas de 
empenho, está a cargo da dotação orçamentária «DOTACAO_ORCAMENTA_VALOR» 
 
3.3 - A despesa para os anos subsequentes, quando for o caso, será alocada à dotação orçamentária 
prevista para atendimento dessa finalidade, a ser consignada a CONTRATANTE, na Lei Orçamentária do 
Município. 
 
CLÁUSULA QUARTA - DO AMPARO LEGAL 
4.1.O presente contrato será regido pela Lei nº 8.666, com as alterações introduzidas pela Lei nº 8.883/94, o 
edital do Processo Licitatório «MODALIDADE» «NO_LICITACAO», bem como as disposições de direito 
privado aplicável à matéria. 
 
CLÁUSULA QUINTA: ORIGEM DO CONTRATO 
5.1. O presente contrato decorre da licitação na modalidade «MODALIDADE» «NO_LICITACAO» 
 
CLÁUSULA SEXTA: DO PRAZO DE EXECUÇÃO 
6.1. O prazo para execução dos serviços será de 9 (nove) meses a contar da Ordem de Execução de 
Serviços. 
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6.2. Após a emissão da Ordem de Execução de Serviços a Contratada, deverá iniciar a obra em até 10 (dez) 
dias. 
 
6.3. A CONTRATANTE só emitira a Ordem de Execução após a CONTRATADA apresentar umas das 
garatinas constantes na § 1º do art. 56 da Lei Federal nº 8.666/93. 
 

6.4. Os atrasos na execução, tanto nos prazos parciais como nos prazos de início e conclusão, somente serão 
justificáveis quando decorrerem de casos fortuitos ou de força maior, conforme a Lei 8.666/93 e disposições 
contidas no Código Civil. 
 
6.5. Só haverá prorrogação de prazo, após verificação e constatação pelo órgão licitante dos fatos trazidos 
aos autos, nos termos da clausula 6.4 e aceito pela Administração. 

 
CLÁUSULA SÉTIMA: OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
7.1. Fornecer à CONTRATADA todos os elementos que se fizerem necessários à compreensão das 
condições contratuais, colaborando com a CONTRATADA, quando solicitada, no seu estudo e interpretação. 
 
7.2. Efetuar os pagamentos devidos, na forma e condições estabelecidas na Cláusula Décima deste 
Contrato. 
 
7.3. Disponibilizar informações técnicas para o bom andamento das obras em execução. 
 
7.4. Disponibilizar os pagamentos constantes na Cláusula Décima, após cumpridas todas as formalidades 
legais. 
 
7.5. A garantia prestada pela contratada será liberada ou restituída após a execução e recebimento definitivo 
do objeto do contrato, e, quando em dinheiro atualizada monetariamente com base nos índices financeiros. 
 
CLÁUSULA OITAVA: OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
8.1 - A CONTRATADA, além das obrigações estabelecidas em Cláusulas próprias deste instrumento e seus 
anexos, bem como daquelas estabelecidas em lei, em especial as definidas nos diplomas federal e estadual 
sobre licitações, cabe: 

 
a) manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as demais obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação indicada no 
preâmbulo deste termo; 
 
b) responsabilizarem-se integralmente pelas obras e/ou serviços porventura executados com vícios ou 
defeitos, em virtude de ação ou omissão, negligência, imperícia, imprudência ou emprego de material 
inadequado ou de qualidade inferior, inclusive aqueles que acarretem infiltrações de qualquer espécie 
ou natureza, que deverão ser demolidos e/ou refeitos, sem ônus para o CONTRATANTE; 
 
c) responsabilizar-se pelos serviços de proteção provisórios, necessários à execução do objeto deste 
contrato, bem como pelas despesas provenientes do uso de equipamentos; 
 
d) cumprir fielmente o presente contrato, de modo que, no prazo estabelecido, a obra seja entregue 
inteiramente concluída e acabada, em perfeitas condições de uso; 
 
e) observar, na execução da obra mencionada, as leis, os regulamentos, as posturas, inclusive de 
segurança pública e as melhores normas técnicas específicas; 
 
f) providenciar, às suas expensas, junto às repartições competentes, o necessário licenciamento dos 
serviços, as aprovações respectivas, inclusive de projetos complementares, bem como de placas 
exigidas pelos órgãos competentes e pela 
CONTRATANTE; 
 
g) fornecer equipamentos, instalações, ferramentas, materiais e mão de obra necessários à execução 
da obra; 
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h) fornecer e utilizar na execução da obra, equipamentos e materiais novos e de primeira qualidade; 
 
i) executar ensaios, verificações e testes de materiais e de equipamentos ou de serviços executados; 
 
j) realizar as despesas com mão de obra, inclusive as decorrentes de obrigações previstas na 
legislação fiscal, social e trabalhista, apresentando à CONTRATANTE, quando exigida, cópias dos 
documentos de quitação; 
 
l) assumir quaisquer acidentes na execução da obra, inclusive quanto às redes de serviços públicos, 
aos fatos de que resultem na destruição ou danificação da obra, estendendo-se essa responsabilidade 
até a assinatura do "TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DA OBRA"; 
 
m) se responsabilizar, por todos os ônus, encargos e obrigações comerciais, fiscais, sociais, 
tributárias, trabalhistas e previdenciárias, ou quaisquer outras previstas na legislação em vigor, bem 
como por todos os gastos e encargos com material e mão de obra necessária à completa realização 
da obra, até a sua entrega perfeitamente concluída; 
 
n) obedecer às normas trabalhistas vigentes, contidas na Consolidação das 
Leis do Trabalho (CLT), no que concerne à despesa da contratação com vínculo empregatício do 
pessoal a ser empregado na execução da obra, englobando todas e quaisquer despesas decorrentes 
da execução dos contratos de trabalho em razão de horário, condição ou demais peculiaridades; 
 
o) fornecer, na entrega da obra, as indicações práticas sobre o uso e limitações da mesma; 
 
p) providenciar o registro da obra junto ao CREA/CAU/MT e entregar a CONTRATANTE a respectiva 
ART; 
 
q) apresentar no prazo estabelecido neste instrumento as Notas Fiscais de Prestação de Serviços, 
acompanhadas das respectivas medições devidamente aprovadas pelo Engenheiro responsável da 
CONTRATANTE, especificando claramente o custo específico com a mão de obra; 
 
r) receber dentro do prazo estipulado, os pagamentos correspondentes às medições da obra já 
executada; 
 
s) prestar, sem quaisquer ônus para o CONTRATANTE, os serviços necessários à correção e revisão 
de falhas ou defeitos verificados na execução do objeto, sempre que a ela imputáveis. 
 
t) se responsabilizar integralmente pela iluminação, instalações e despesas delas provenientes, e 
equipamentos acessórios necessários à fiel execução das obras contratadas; 
 
u) se responsabilizar integralmente pela qualidade das obras e pelos materiais empregados, que 
devem guardar conformidade com as especificações dos Projetos Básico e Executivo, com as normas 
da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, e demais normas técnicas pertinentes, a serem 
atestadas pelo CONTRATANTE. 
 
v) se responsabilizar durante todo o prazo de execução dos serviços pelo cumprimento das Normas 
de Segurança e Medicina do Trabalho, conforme disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição 
Federal e demais legislações aplicáveis, com vistas a prevenir acidentes de quaisquer natureza com 
as máquinas, equipamentos, aparelhagem e empregados, seus ou de terceiros, na execução de obras 
ou serviços. 
 
x) manter constante e permanentemente vigilância sobre os serviços e as obras executados, bem 
como sobre os equipamentos e materiais, cabendo-lhe total responsabilidade por quaisquer perdas e 
danos, que eventualmente venham a ocorrer até a Aceitação Definitiva das Obras. 
 
z) proceder à matrícula da obra junto ao INSS, no prazo máximo de até 30 (trinta) dias a contar da 
assinatura do contrato, sendo o cumprimento desta obrigação condição para a liberação dos 
pagamentos. 
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8.2. A CONTRATADA é responsável por danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de 
culpa ou dolo na execução do contrato, não excluída ou reduzida essa responsabilidade pela presença de 
fiscalização ou pelo acompanhamento da execução por órgão da Administração. 
 
8.3. Correrão por exclusiva conta, responsabilidade e risco da CONTRATADA, as consequências que 
advierem de: 

 
a) sua negligência, imperícia, imprudência e/ou omissão, inclusive de seus empregados e prepostos; 
 
b) imperfeição ou insegurança nas obras e/ou nos serviços; 
 
c) falta de solidez das obras e/ou serviços executados, mesmo verificada após o termino deste 
contrato; 
 
d) violação do direito de propriedade industrial; 
 
e) furto, perda, roubo, deterioração, ou avaria dos maquinários, equipamentos e materiais utilizados na 
execução de obras e/ou serviços; 
 
f) ato ilícito ou danoso de seus empregados ou de terceiros, em tudo que se referir às obras e aos 
serviços; 
 
g) esbulho possessório; 
 
h) infiltrações de qualquer espécie ou natureza; 
 
i) prejuízos causados à propriedade de terceiros. 

 
8.4. A CONTRATADA é responsável por encargos trabalhistas, inclusive decorrentes de acordos, dissídios e 
convenções coletivas, previdenciários, fiscais e comerciais oriundos da execução do contrato, podendo o 
CONTRATANTE, a qualquer tempo, exigir a comprovação do cumprimento de tais encargos como condição 
do pagamento dos créditos da CONTRATADA. 
 
8.5. Fornecer todos os dados solicitados, pela CONTRATANTE, ou pela comissão designada para 
acompanhar e fiscalizar a execução do contrato. 
 
8.6. Não mudar o projeto no todo ou em parte, sem expressa autorização da CONTRATANTE. 
 
8.7. Fica a contratada obrigada, a aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões 
do objeto, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor total do contrato, nos termos do artigo 65, § 
1º da Lei 8.666/93, mantendo-se as demais disposições contratuais. 
 
8.8. Ocorrendo a hipótese do prazo de validade da garantia apresentada expirar antes do encerramento do 
Contrato, fica a CONTRATADA obrigada a apresentar a PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDON DO 
PARÁ, nova garantia em favor da mesma, com prazo de validade prorrogada. 
 
8.9. a Garantia a que se refere a sub-clausula 8.8. terá que ter validade igual ou superior a ordem de 
execução da obra. 
 
CLÁUSULA NONA: PREÇO E CONDIÇÕES DE REAJUSTE 
9.1. A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor discriminado na «MODALIDADE» 
«NO_LICITACAO», bem como na cláusula terceira, cujo valor global é de R$ ............ (.....................), desde 
que efetiva e comprovadamente executados todos os serviços objeto deste instrumento contratual. 
 
9.2. Nos preços ora pactuados estão incluídos, todos os custos operacionais, e despesas decorrentes de 
licenças, imposto, fretes e taxas de qualquer natureza, que direta ou indiretamente incidam ou venham a 
incidir no cumprimento do presente contrato, bem como todo e qualquer serviço de terceiros, eventualmente 
necessários, excluindo-se a Contratante de qualquer ônus decorrente desses elementos. 
 
9.3. Os valores contratados serão fixos e irreajustáveis pelo período de execução do contrato.  
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9.4. Os valores contratados somente poderão ser reajustados após o transcurso do prazo de 12 (doze) 
meses, contados a partir do início da vigência do contrato, utilizando-se o índice IGPM/FGV ou outro que vier 
substituí-lo. 
 
9.5. O reajuste de preços poderá ser solicitado, com apresentação de requerimento junto a PREFEITURA 
MUNICIPAL DE RONDON DO PARÁ, acompanhado de justificativa do aumento dos preços dos materiais 
pela indústria e ou dos encargos financeiros ocorridos (aumento da carga tributária). Caso haja redução dos 
preços o mesmo será aplicado na nota fiscal sem necessidade de termo aditivo. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA: DA FORMA DE PAGAMENTO 
10.1. O pagamento da execução dos serviços objeto da cláusula terceira do presente contrato, será efetuado 
de acordo com o Cronograma Físico-Financeiro. 
 
10.2 As medições dos serviços realizados serão em conformidade com o Cronograma Físico Financeiro, 
através do Engenheiro Civil da Contratada, devendo os quantitativos dos serviços serem lançados no 
respectivo Boletim de Medição, e somente após a aferição efetuada pelo fiscal do Contrato e/ou Engenheiro 
Civil da PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDON DO PARA, o referido Boletim será aceito; 
 
 10.2.1 Quaisquer diferenças porventura encontradas entre a Planilha de Quantitativos (maior ou 

menor) serão conciliadas pelos quantitativos corrigidos. 
 
 10.2.2 O pagamento do valor de serviços contratados será feito conforme as medições, baseadas na 

planilha orçamentária da CONTRATADA, o pagamento será efetuado após aprovação das medições 
pela fiscalização da OBRA e consequente liberação dos recursos financeiros, e será efetuado de 
acordo com a apresentação de medição assinada pelo Engenheiro civil do município. 

 
10.3. Após a última medição dos serviços efetivamente executados concluídos e aceitos será efetuado o 
recebimento provisório. 
 
10.4. O pagamento da execução dos serviços objeto da cláusula segunda do presente Edital será efetuado 
da seguinte forma: 
 
 a) A Contratada deverá informar ao Fiscal do Contrato através de Ofício/Memorando com 
antecedência mínima de 03 (três) dias que haverá a medição dos serviços, para que esse Departamento 
solicite junto à Comissão de Licitação a liberação do processo licitatório para inserção de documentação no 
sistema Geo-Obras do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará. 
  
 b) A Contratada deverá encaminhar ao Departamento de Planejamento e/ou ao Fiscal do Contrato o: 
Boletim de Medição (arquivd o formato Excel), Boletim de Medição impresso contendo a assinatura do 
Engenheiro Civil da Contratada, do Engenheiro Civil da Prefeitura e do Ordenador de Despesa, Arquivo 
fotográfico dos serviços medidos (no mínimo 06 fotos no formato jpg), Nota Fiscal, Recibo, comprovação da 
regularidade fiscal com os Débitos Realtivos aos Tributos Federais e Dívida Ativa da União, FGTS, CNDT, 
Fazenda Municipal e Estadual do domicílio ou sede do Contratado. 
 
 c) Após o lançamento de todos os documentos elencados na alíena "b" no sistema Geo-Obras do 
TCM-PA, será encaminhado à Tesouraria da Unidade Gestora todos os documentos necessários para no 
prazo de até 30 dias efetuar o pagamento. 
 
10.5. O recebimento definitivo da obra ocorrerá em até 30 (trinta) dias após a conclusão dos 
serviços/recebimento provisório. 
 
10.6. O recebimento definitivo da obra somente ocorrerá caso tenham sido sanadas todas as eventuais 
imperfeições detectadas durante a execução da obra ou no transcurso de prazo previsto no subitem anterior. 
 
10.7. A(O) «UNID_GEST» não efetua pagamento antecipado, não sendo considerados os itens das 
propostas que assim se apresentarem. 
 
10.8. Somente serão pagos os serviços efetivamente concluídos, medidos e aceitos. 
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10.9. A CONTRATADA se obriga quando na emissão da nota fiscal incluir no espaço "observação" o número 
do contrato e do Processo Licitatório.  
 
10.10. Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto pendente de liquidação ou 
qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência.  
 
10.11. A liberação da parcela referente a primeira medição fica condicionada à apresentação: 

 
(a) Cópia da ART de Execução. 
 
(b) CEI - Cadastro Específico do INSS. 

 
10.12. Após a última medição dos serviços efetivamente executados concluídos e aceitos será efetuado o 
recebimento provisório.  
 
10.13. Para a expedição do Termo de Recebimento Definitivo a CONTRATADA deverá tomar as seguintes 
providências:  
 
a) testar todos os equipamentos e instalações;  
 
b) revisar todos os acabamentos;  
 
c) proceder à ligação definitiva de todas as instalações, devidamente oficializadas;  
 
d) corrigir os defeitos ou imperfeições apontados ou que venham a ser verificados em qualquer elemento da 
obra/serviços executados;  
 
e) apresentar a quitação das obrigações trabalhistas relacionadas com o pessoal empregado na obra, 
inclusive quanto às Guias de Recolhimento junto ao INSS e FGTS;  
 
f) apresentar a Certidão Negativa de Débito (CND), fornecida pelo INSS relativo à obra/serviços.  
 
10.14. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança da 
obra ou serviço, nem a ético-profissional pela perfeita execução do contrato.  
 
10.15. A CONTRATADA fica obrigada, pelo período de 05 (cinco) anos, contados a partir do recebimento da 
obra, a reparar, às suas custas, qualquer defeito, quando decorrente de falha técnica devidamente 
comprovada na execução da obra, sendo responsável pela segurança e solidez dos trabalhos executados, 
conforme preceitua o Código Civil Brasileiro.  
 
10.16. A(O) «UNID_GEST» não efetua pagamento antecipado, não sendo considerados os itens das 
propostas que assim se apresentarem.  
 
10.17. Somente serão pagos as obras efetivamente concluídas, medidos e aceitos provisoriamente.  
 
10.18. A CONTRATADA se obriga quando na emissão da nota fiscal no espaço para observação deverá 
constar o número da «MODALIDADE» «NO_LICITACAO» e do CONTRATO. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DO PESSOAL EMPREGADO 
11.1. Correrão por conta exclusiva, da CONTRATADA, todas as obrigações trabalhistas, previdenciárias, 
fiscais e oriundas de acidentes de trabalho, decorrentes da relação de emprego entre a mesma e seu 
pessoal designado para a execução das tarefas para cumprimento deste instrumento contratual, eximindo-se 
a CONTRATANTE de qualquer responsabilidade nesse sentido. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DAS PENALIDADES PELO INADIMPLEMENTO 
12.1. Fica estabelecido que pelo não cumprimento das obrigações assumidas ou pela inexecução total ou 
parcial do CONTRATO, a CONTRATADA sofrerá as seguintes penalidades:  
 
a) advertência; 
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b) Diária, no percentual de (0,25% zero virgula vinte e cinco por cento), do valor total dos serviços não 
executados, por cada dia que exceder o prazo estipulado na cláusula quarta deste instrumento contratual, 
salvo por motivo de força maior ou caso fortuito, devidamente comprovado e aceito pela CONTRATANTE; 
 
c) Multa, no percentual de 5% (cinco por cento) do valor do contrato, por infringência de qualquer outro 
dispositivo contratual; 
 
d) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por 
prazo não superior a dois anos; e 
 
e) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os 
motivos determinados da punição ou até que seja promovida a reabilitação, na forma lei, perante a própria 
autoridade que aplicou a penalidade. 
 
12.2. Sujeitar-se-ão às sanções previstas na cláusula 12.1, alíneas “c” e “d”, os licitantes que praticarem atos 
ilícitos visando frustrar os objetivos deste Contrato. 
 
12.3. Aplicam-se, ainda, no que concerne às demais sanções, as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas 
alterações, como se neste instrumento transcritas fossem. 
 
12.4. As multas serão aplicadas pela CONTRATANTE a CONTRATADA deverão ser recolhidas à conta da 
Prefeitura Municipal de Rondon do Pará, através de Documento de Arrecadação Municipal-DAM, a ser 
emitido. 
 
12.5. De qualquer multa imposta a CONTRATADA poderá no prazo legal oferecer recurso junto a 
CONTRATANTE. 
 
12.6. As penalidades estabelecidas nesta cláusula não excluem quaisquer outras previstas neste contrato, 
bem como na Lei Federal nº 8.666/93, nem a responsabilidade da CONTRATADA, por perdas e danos que 
causar a CONTRATANTE e a terceiros, em consequência de inadimplemento contratual. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DA RESCISÃO 
13.1. O presente Contrato poderá ser rescindido administrativamente, a critério da CONTRATANTE, 
independente de interpelação judicial, em qualquer fase de execução, sem que a CONTRATADA tenha 
direito à indenização de qualquer espécie, quando: 
 
a) descumprir qualquer das obrigações contratuais, salvo se a CONTRATANTE optar pela aplicação de 
multa prevista na alínea “b”, do item 13.1 da Cláusula antecedente; 
 
b) Transferir a terceiros no todo, a execução dos serviços; 
 
c) Requerer concordata, dissolução, liquidação ou ter decretada sua falência. 
 
13.2. Reserva-se ainda à CONTRATANTE o direito de rescindir o presente CONTRATO, no todo ou em 
parte, mediante aviso por escrito com antecedência mínima de 10 (dez) dias, desde que haja ocorrência das 
hipóteses previstas no artigo 78, inciso I a XII, da Lei nº 8.666/93, sem prejuízo das penalidades pertinentes 
e, sem que caiba a CONTRATADA direito a qualquer indenização. 
 
13.3. Convindo às partes, poderá ser este CONTRATO rescindido por mútuo acordo, sempre que esta 
rescisão não traga prejuízo à CONTRATANTE. 
 
13.4. Qualquer que seja a hipótese de rescisão fica a CONTRATADA responsável pelo cumprimento das 
obrigações trabalhistas dela decorrentes. 
 
13.5. Aplicam-se, ainda, as disposições dos artigos 77 e 99, combinados com o artigo 55, inciso II, da Lei nº 
8.666/93, no caso de inexecução e rescisão do presente CONTRATO, como se neste instrumento transcritos 
fossem. 
 
13.6. Fica estabelecido que quaisquer importâncias eventualmente, devidas pela CONTRATANTE a 
CONTRATADA serão cobradas judicialmente, quando esgotada a via administrativa. 
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CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO 
14.1. O presente Contrato poderá ser alterado, nos casos previstos no artigo 65 da Lei nº 8.666/93, desde 
que haja interesse da Administração da CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas, 
adequadas a este Contrato. 
 
14.2. A CONTRATANTE poderá alterar unilateralmente este contrato nos seguintes casos: 
 
 14.2.1 - quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação 
técnica aos seus objetivos; e 
 
 14.2.2 - quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou 
diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites previstos no artigo 65 da Lei de Licitações. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO AUMENTO OU SUPRESSÃO DOS SERVIÇOS 
15.1. A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões 
do valor inicial do contrato que as fizerem nos serviços de até 50% (cinquenta por cento) para REFORMA, e 
25% (vinte e cinco por cento) para CONSTRUÇÃO e/ou AMPLIAÇÃO. 
 
 15.1.1 - nenhuma supressão poderá exceder 25% do valor inicial atualizado do contrato, salvo as 
supressões resultantes do acordo celebrado entre as partes. 
 
15.2. Em caso de supressão dos serviços, se a CONTRATADA já houver adquirido os materiais e posto no 
local dos trabalhos, estes deverão ser pagos pela CONTRATANTE pelos custos de aquisição regularmente 
comprovados e monetariamente corrigidos, podendo caber indenização por outros danos eventualmente 
decorrentes da supressão, desde que regularmente comprovados. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: DA VIGÊNCIA 
16.1. A vigência deste Contrato terá início a partir da data de sua publicação e vigerá até 
«DATA_FINAL_VIG_CONTRATO», tendo início e vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o 
primeiro e incluir o último, podendo ser prorrogado de acordo com a Lei nº 8.666/93. 
 
16.2. A vigência poderá ultrapassar o exercício financeiro, desde que as despesas referentes a contratação 
sejam integralmente empenhadas até 31 de dezembro, para fins de inscrição em restos a pagar. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS 
17.1. Ao final de cada período de 30 dias, a comissão de acompanhamento e fiscalização procederá à 
medição dos serviços efetivamente executados concluídos e aceitos, conforme cronograma físico financeiro. 
 
17.2. A Obra objeto deste contrato somente será considerada concluída e em condições de ser recebida 
depois de cumpridas todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA e atestada pela Comissão 
designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o 
decurso de 30 (trinta) dias, necessários à observação, ou à vistoria que comprove a adequação do objeto 
aos termos contratuais, observando o disposto no art. 69 da Lei nº 8.666/93. 
 
17.3. Depois de cumpridas todas as formalidades legais, a comissão de acompanhamento e fiscalização, 
remeterá ao Poder Executivo, relatório com todas as observações e notificações feitas no decorrer da 
execução da obra, acompanhado do Laudo Final de Recebimento da Obra. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO 
18.1. A execução dos serviços será acompanhada e fiscalizada pelo servidor Alan Amaral Viana - 
Engenheiro Civil - Contratante CREA-PA RNP 151692179-8, para promover as avaliações das etapas 
executadas, observado o disposto no cronograma Físico-Financeiro;  
 
18.2. O fiscal anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução dos serviços 
mencionados, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.  
 
18.3. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do Fiscal do Contrato/Obras deverão ser 
solicitadas a seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.  



Estado do Pará 

  PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDON DO PARÁ 

Comissão Especial de Licitação 

RUA GONÇALVES DIAS Nº 400 - CENTRO 

 
18.4. Este contrato será acompanhado e fiscalizado por servidor designado para esse fim, representando a 
CONTRATANTE, permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações 
pertinentes a essa atribuição.  
 
18.5. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do servidor designado para esse fim 
deverão ser solicitadas a Autoridade Competente da(o) «UNID_GEST», em tempo hábil para a adoção das 
medidas convenientes.  
 
18.6. A CONTRATADA deverá manter preposto, aceito pela Administração do CONTRATANTE, durante o 
período de vigência do Contrato, para representá-la administrativamente sempre que for necessário. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NONA: GARANTIA DA EXECUÇÃO CONTRATUAL 
19.1. Para garantia do fiel cumprimento das suas obrigações contratuais, a CONTRATADA caucionará junto 
a PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDON DO PARÁ, na data de assinatura do CONTRATO, importância 
correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do CONTRATO, por qualquer um dos meios previstos no 
Artigo 56, parágrafo 1º da Lei nº 8.666/93. 
 
19.2. Ocorrendo a hipótese do prazo de validade da garantia apresentada expirar antes do encerramento do 
Contrato, fica a proponente vencedora obrigada a apresentar a Prefeitura Municipal de Rondon do Pará nova 
garantia em favor da mesma, com prazo de validade prorrogada. 
 
19.3. A garantia prestada pela Contratada será liberada ou restituída após a execução e recebimento 
definitivo do objeto do contrato, e, quando em dinheiro atualizada monetariamente com base nos índices 
financeiros. 
 
19.4. A CONTRATADA poderá subcontratar até 30% (trinta por cento) do valor do contrato, ficando na 
obrigatoriedade de comunicar a CONTRATANTE o nome da empresa e o objeto da subcontratação. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA: DA PUBLICAÇÃO 
20.1. O presente Contrato será publicado na forma legal, no prazo de 10 (dez) dias, a contar da data de sua 
assinatura. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA: DO FORO 
21.1. As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas 
administrativamente, serão processadas e julgadas no Foro do Município de RONDON DO PARÁ, com 
exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja. 

E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Contrato em 2 (duas) vias de igual teor 
e forma, para que surtam um só efeito, às quais, depois de lidas, são assinadas pelas representantes das 
parte, CONTRATANTE e CONTRATADA. 

 
 
 

RONDON DO PARÁ - PA, em ___ de ______________ de ____ 
 
 
 

______________________________________ 
 CONTRATANTE   

 
 
 

_______________________________ 
CONTRATADA(O) 
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