
MAGALHÃES 
DE ALMEIDA 

- PROJETO - 

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO INTERTRAVADO, NO 

MUNICÍPIO DE MAGALHÃES DE ALMEIDA-MA. 

  

9  

PROCE: 

MODALiac.DE  
;i 

Cr. 

T- 

CREA 4;1- '174e S 

 

 



PROCEb3n9V,. 

MODALIDi'52A-._ 

VISTO: 

- - 
ST'v& 

.r, 
Cr 
CREA ..1.11 .:: 11140-5 

MAGALHÃES 
DE ALMEIDA 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAS E RECOMENDAÇÕES DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS. 

META 01 - ELABORAÇÃO DO PROJETO TtCNICO EXECUTIVO 

1.1 PROJETO TECNICO EXECUTIVO 

Consiste na determinação do custo de uma obra de pavimentação em bloquetes, sem execução de obras de 

arte, elaborado com base em documentos específicos, tais como, projetos, memorial descritivo e 

especificações, considerando-se todos os custos diretos e indiretos envolvidos, as condições contratuais e 

demais fatores que possam influenciar no custo total. 

Para a elaboração do orçamento, memorial descritivo e especificações considerou-se a quantidade de 

documentos técnicos a serem produzidos e o  prep  unitário de cada tipo de documento. Será considerada a 

soma dos produtos das quantidades de documentos pelos pregos unitários respectivos. 0 custo direto é 

obtido multiplicando-se as horas trabalhadas por profissional (Engenheiro) pelo salário horário é igual ao 

salário bruto mensal dividido pelo número médio de horas 'Reis por mês durante o ano. Os encargos sociais 

são de 80,84%, conforme especificados em planilha anexa. 

As despesas diretas são dispêndios que derivam diretamente da execução contratual, onde serão 

reembolsados à medida que ocorrem, através de comprovação mensal. Está sendo considerada uma taxa 

de 3,74% do custo dos documentos (desenhos), com a finalidade de custear despesas com estadia e 

alimentação; comunicações interurbanas (inclusive correio e malotes); reprodução e edição (cópias e 

serviços gráficos); fornecimento de fotos, mapas,  etc.;  processamento computadorizado de dados; 

consultas a base de dados "on-line"; despesas para aprovação e inscrição dos projetos em órgãos públicos 

(taxas, alvarás, impostos, emolumentos, honorários de despachantes); seguros e fianças. 

Muitas vezes os serviços de engenharia consultiva não podem ser quantificados com precisão razoável, 

antes de serem iniciados, principalmente quando envolvem diversas  Areas  de especialização. Diante isso, foi 

estimada uma taxa de 3,81% para taxas administrativas, para despesas com pessoal de apoio; faturamento 

do serviço;  hardware  e  software  para aplicações técnicas e administrativas não incluídas em contratos, 

manutenção e automação do acervo técnico (biblioteca, arquivos técnicos), instrumentos e equipamentos,  

etc.  
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A provisão para contingências é uma parcela aditiva do orçamento. Deve ser estabelecida considerando-se 

dois tipos de fatores interdependentes: a precisão com que é definido o escopo do trabalho e o regime de 

execução do futuro contrato entre o Cliente e a Consultoria. 

Tendo em vista a natureza não deterministica do problema, o cálculo das contingências deveria ser feito 

mediante o tratamento estatístico de dados advindos da prática da Consultoria e do Cliente, focalizando os 

diferenciais históricos entre o Orçamento e a remuneração total efetivamente paga. Esse procedimento é de 

difícil implementação, tendo em vista a precariedade dessa base de dados. 

Enquanto não forem disponibilizados elementos que permitam o cálculo acurado, recomenda-se adotar uma 

11110 provisão de 5% a 10% para contingências. Está sendo considerada uma taxa de 5,77% para o projeto em 

questão. 

META 02-PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NO MUNICÍPIO DE MAGALHAES DE 

ALMEIDA-MA 

1.0 TRABALHOS INICIAIS. 

O 

1.1 - PLACA DE OBRA EM CHAPA DE  go  GALVANIZADO 

RESOLUÇÃO N° 198, DE 15 ABR 1971 - CONFEA 

0 Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, no uso das atribuições que lhe confere a alínea 

f do artigo 27 da Lei n. 5.194, de 24 de dezembro de 1966; 

Considerando que o  art.  16 da citada Lei estabelece a colocação e manutenção de placas em obras, 

instalações e serviços de engenharia, arquitetura ou agronomia; 

Considerando que é necessário regulamentar suas dimensões e afixação; 

Aplicação: Instalação de placa para identificação da obra. 

Características Técnicas / Especificação: 

Executar placa de obra, as dimensões conforme o órgão gestor do recurso. Deverão constar os seguintes 

dados: descrição da obra, nome da CONTRATADA, de acordo com o seu registro no Conselho Regional; 

nome do Autor e Co-Autores do projeto ou projetos, de acordo com o seu registro no Conselho Regional; 

nome dos Responsáveis Técnicos pela execução da obra, instalações e serviços, de acordo com o seu 
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registro no Conselho Regional; atividades especificas pelas quais os profissionais são responsáveis; Titulo, 

número da Carteira Profissional e região do registro dos profissionais. 

A placa deverá está instalada, no máximo, 5 (cinco) dias após o inicio das obras.  

Sera  em chapa galvanizada n° 24, estruturadas em cantoneiras de ferro e pintura em esmalte sintético, de 

base alquidica ou aplicação de Vinil em Recorte Eletrônico. Cantoneiras de ferro, de abas iguais, de 25,40 

mm (1") x 3,17 mm (1/8"), no requadro do perímetro e, também, internamente em travessas dispostas em 

cruz. 

Observações: 

Segue o modelo de placa que deverá ser utilizado. 
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Arai total: 

oroporc& de SX x 4X 

Area  do /tome da obra (A): 

• Cor de fundo verde - Pantone 3425C 

• 1,  ante' Signika  Bold.  caixa alta e baixa. 

• Coroa fonte-  branca.  

Area  de informações da obra 

• Cor de fundo verde - Pantone 370C. 

• Fonte Signika Regulai.  cam°  alta e baixa. 

• Cor da (ante-  amarela - Pantone /I6C e Branca. 

Espaço  antra  linhas: 

Ivez o tamanho do corpo da tetra. 

Exemplo: corpo 60/60 

Espaço  antra  letras: 
o e!.,;:laçalnente, entre letras e 20..  

Area  das assinaturas (C): 
• Cor de fundo branca 
• As assinaturas devem estar centralizadas. 

A denominacilo Nunisterip do(a) ' ou -Secretaria 

c•ior.ay• deve estar em Signika t..,ght e o mime do 

ministerio ou secretana deve estar  ern  Signika 
semboid. espaçamento  antra  letras e -40  

Calculo para o tamanho da placa: definir a base 
•:x. • dividindo a altura estabelecida para a placa 
por 4. Numa placa  corn  altura de 1.80 m por 
exemplo: 

xr1.8./4 = 0,415 m 

8 x tit r  Et x 0.45 r 3,80 m 

A  altura  dc  cada  area  da  plaza sera aSSIM  

definida:  

• Nome da obra: 23,0.90m 
• InformacOes da obra: ..0,45ni 

• Logomarcas de  Orgies  e entidades: 

1.2— SINALIZAÇÃO COM FITA FIXADA EM CONES PLÁSTICOS, INCLUÍDO CONE 

A execução de serviços de manutenção do pavimento e de obras em vias e rodovias, em especial, assim 

como a ocorrência de situações de emergência, são fatores que determinam o surgimento de problemas de 

fluidez e segurança na circulação de veículos. Sítuações deste tipo constituem-se em fatos imprevistos para 

quem está dirigindo ao longo da rodovia, em condições de velocidade relativamente constantes. Junto a 

trechos em obras, acidentes podem ocorrer, devido à implantação de sinalização que venha a transmitir 

informações confusas ou contraditórias. Essa situação pode ser agravada pela implantação de sinais a 

distâncias incorretas ou pela escolha e implantação de dispositivos de canalização e controle inadequados 

ou em número insuficiente. Dessa forma, al6m de um adequado planejamento para a execução desses tipos 

de obras e do desenvolvimento de projetos de desvio de trânsito, cuidado especial deve ser dado 

sinalização para que se obtenha um controle seguro do fluxo de tráfego. Seguindo esse pressuposto, uma 

sinalização para as obras em rodovias deve: 

• Advertir, com a necessária antecedência, a existência de obras ou situações de emergência adiante e a 

situação que se verificará na pista de rolamento; 

• Regulamentar a velocidade e outras condições para a circulação segura; 

• Canalizar e ordenar o fluxo de veículos junto à obra, de modo a evitar movimentos conflitantes, evitar 

acidentes e minimizar congestionamento; 

• Fornecer as informações corretas, claras e padronizadas aos usuários da via. 
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1.3— LOCAÇÃO DE  CONTAINER  

NORMA DE REFERÊNCIA — (NBR 12284)  -AREAS  DE VIVÊNCIA EM CANTEIROS DE OBRAS. 

Os  containers  para alojamento, refeitório, escritório de obra, guarda de ferramentas e guarda de materiais 

deverão ser locados de forma a não prejudicar o desenvolvimento da obra. Os  containers  destinados a 

guarda de materiais devem se localizar de forma a ser facilmente acessível tanto para o recebimento de 

materiais como para a utilização destes na obra. 

Os banheiros, bem como os chuveiros, devem ser ligados a rede provisória de esgotos que encaminhará os 

dejetos para rede pública. 

Em local a ser definido pela Empreiteira, serão construidos os barracões necessários ao atendimento geral 

da mesma, com previsão para depósito de materiais, escritório para o pessoal da Empreiteira, Fiscalização, 

sanitários, abrigo para guardas,  etc.  

As ligações provisórias de água e luz, instalação do canteiro de obra serão providenciadas pela Empreiteira, 

cabendo a esta todo o custo de taxas e consumo. Vale ressaltar que essas instalações provisórias deverão 

permanecer durante todo período de execução da obra. 

A limpeza deve ser sempre iniciada pelo corte de arvores e arbustos de maior porte, tomando-se os 

cuidados necessários para evitar danos as cercas, árvores ou construções nas vizinhanças. Para derrubada 

e destocamento em  areas  que houver risco de dano a outras arvores, linhas físicas aéreas, cercas, ou 

construções existentes nas imediações, as árvores devem ser amarradas e, se necessário, cortadas em 

pedaços a partir do topo. 

1.4 - MOBILIZAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 

1.5 - DESMOBILIZAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 

Instalação, mobilização, desmobilização e canteiro de obras. 

A instalação, mobilização e desmobilização de equipamentos, consistirá na aquisição, alocação e 

montagem de equipamentos e instalações de apoio, necessárias a uma adequada execução dos serviços 

inerentes a obra. 

A contratação de mão-de-obra especializada e o treinamento especifico, destinados à operação e 

manutenção dos equipamentos alocados, também é parte constituinte da mobilização. 
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A CONTRATADA deverá proceder A mobilização de equipamentos, instalações e mão-de-obra em 

quantidade suficiente para a execução da obra nos prazos determinados e com a qualidade e segurança 

adequadas. 

Os equipamentos mobilizados deverão dispor de condições mecânicas, capacidade e número de unidades 

que permitam executar os serviços previstos, nos prazos previstos com segurança e qualidade requerida. 

A FISCALIZAÇÃO poderá exigir a substituição de qualquer equipamento e instalação que não desempenhe 

em condições operacionais seguras, como também a inclusão de outros tipos de equipamentos para 

assegurar a qualidade e o prazo da obra, se as condições locais assim o exigirem. 

2.0 TRABALHOS DE ADMINISTRAÇÃO DE OBRA 

2.1 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 

Serviços: 

Este item refere-se A administração local da obra, incluindo engenheiro, encarregado ou mestre-de-obras, 

topógrafo, auxiliar de topografo, vigia e outros custos a detalhar na composição unitária de pregos relativos 

a administração, financeiro e técnico de acordo com a estrutura da empresa e da obra. 

Critérios de medição e pagamento: 

Os serviços serão medidos mensalmente, desde que fornecidos e detalhados na composição unitária de 

prego pertencente a proposta financeira do edital e durante o período de execução da obra. A Fiscalização 

poderá suprimir recursos de itens não fornecidos, bem como aqueles que não forem detalhados na 

composição de custo dos preços unitários. 

Caso o detalhamento seja feito de forma global, ficará a cargo da fiscalização o critério de medição. 

0 pagamento  sell  realizado de acordo com a planilha de orçamentação de obras. Caso as obras sofram 

atrasos por ritmo reduzido dos serviços, ou qualquer impedimento legal poderá ser reduzido o valor mensal 

pago a este item e que posteriormente  sera  pago na prestação dos serviços a serem realizados fora do 

prazo previsto de forma proporcional até o valor total estabelecido pela empresa na sua proposta do edital. 

3.0 - TRABALHOS DE TERRAPLANAGEM 

3.1 - LIMPEZA MECANIZADA COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL. 
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Compreende a remoção de deposição mineral ou orgânica existente no leito da rua, assim como uma 

camada de terra fina (placa) com altura de acordo com o projeto. 

As  Areas  de abrangência dos serviços de desmatamento, destocamento e limpeza são as seguintes: 

a) Areas  compreendidas pelos  off-set's  de corte e aterro; 

b) áreas de empréstimo indicadas no projeto, acrescidas das  Areas  necessárias às suas devidas 

explorações, tais como acessos e eventuais  Areas  de estocagem; 

c) outros locais definidos pelo projeto ou pela fiscalização. 

Antes do inicio das operações de desmatamento é necessário observar os fatores condicionantes de 

manejo ambiental de modo que as operações de desmatamento não atinjam os elementos de proteção 

ambiental. 

A fiscalização deve assinalar, mediante caiação, as árvores que devem ser preservadas, e as toras que 

pretende reservar para posterior aproveitamento. As toras, destinadas para posterior aproveitamento, devem 

ser transportadas para locais indicados. 

A limpeza deve ser sempre iniciada pelo corte de Arvores e arbustos de maior porte, tomando-se os 

cuidados necessários para evitar danos As cercas, árvores ou construções nas vizinhanças. 

Para derrubada e destocamento em  Areas  que houver risco de dano a outras Arvores, linhas físicas aéreas, 

cercas, ou construções existentes nas imediações, as Arvores devem ser amarradas e, se necessário, 

cortadas em pedaços a partir do topo. 

Nas  Areas  de corte, as operações de desmatamento, destocamento e limpeza somente são consideradas 

concluídas, quando as raizes remanescentes ficarem situadas na profundidade de abaixo do greide de 

terraplenagem. 

Nas  Areas  de implantação de aterros, a camada superficial contendo matéria orgânica, deve ser removida na 

espessura total, a menos que haja indicação em contrário do projeto ou da fiscalização. Para qualquer altura 

de aterro, as raizes remanescentes devem ficar pelo menos A abaixo do greide da plataforma de 

terraplenagem. 

Os buracos ou depressões ocasionadas por destocamento, devem ser preenchidos com material de  areas  

de empréstimo, devidamente compactados. 

Nas  Areas  de empréstimo as operações de limpeza devem ser executadas até a profundidade que assegure 

a não contaminação do material a ser utilizado por materiais indesejáveis. 
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Os solos da camada superficial fértil, que forem removidos nas operações de limpeza, devem ser estocados 

e utilizados posteriormente na recomposição das  areas  de exploração de materiais. 

Os serviços devem estar defasados em relação à terraplenagem, de modo a reduzir o desenvolvimento de 

vegetação e de processos erosivos. 

Os materiais de desmatamento, que não serão utilizados posteriormente devem ser depositados em locais 

indicados pelo projeto ou pela fiscalização. 

Os serviços de limpeza podem ser dispensados em terrenos de solos moles, se indicado em projeto. 

3.2 - ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA COM TRATOR DE 127KW E 

CARREGADEIRA 3,4M3  

NORMA DE REFERENCIA — DNIT 106/2009. 

Definir os critérios que orientam a execução, aceitação, e medição dos serviços de escavações e carga e, 

remoção de materiais de primeira, segunda e terceira categorias, em obras de estradas vicinais. 

Escavação e carga de material consistem-se nas operações de remoção do material constituinte do terreno 

nos locais onde a implantação da geometria projetada requer a sua remoção, ou escavação de  areas  de 

empréstimo de material, incluindo a carga e o transporte dos materiais para seu destino final: aterro ou 

depósito de materiais de excedentes. 

As operações de escavação e carga compreendem: 

a) escavação e carga do material em  areas  de corte até o greide de terraplenagem; 

b) escavação e carga de material em  areas  de corte situadas abaixo do greide de terraplenagem no caso em 

que o subleito é constituído por materiais impróprios, na espessura fixada em projeto ou pela fiscalização, 

c) escavação e carga de material de degraus ou arrasamentos nos alargamentos de aterros existentes; 

d) escavação e carga de material de degrau em terrenos de fundação fortemente inclinados; 

e) escavação e carga de material, quando houver necessidade de remoção da camada vegetal, em 

profundidades estabelecidas em projeto; 

f) escavação e carga de materiais de área de empréstimos; 

g) escavação com equipamento convencional de terraplenagem, destinados A alteração de cursos d'água 

objetivando eliminar travessias ou posicioná-las de forma mais conveniente em relação ao tragado, os 

assim chamados corta-rios. 
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Compreendem os solos em geral, de natureza residual ou sedimentar e seixos rolados ou não com diâmetro 

máximo de seguindo o projeto. 

Em geral todos os materiais são escavados por tratores escavo-transportadores de pneus, empurrados por 

tratores esteiras de peso compatível ou por escavadeiras hidráulicas. 

Sua escavação não exige o emprego de explosivo. 

Todas as escavações devem ser executadas nas larguras e com a inclinação dos taludes indicados no 

projeto. 

A operação de escavação deve ser precedida dos serviços de desmatamento, destocamento e limpeza. 

A escavação dos cortes deve obedecer aos elementos técnicos fornecidos pelo projeto de terraplenagem e 

nas notas de serviço. 0 desenvolvimento dos trabalhos deve otimizar a utilização adequada, ou rejeição dos 

materiais extraídos. Apenas são transportados para constituição dos aterros, os materiais que pela 

classificação e caracterização efetuados nos cortes, sejam compatíveis com as especificações de execução 

dos aterros, em conformidade com o projeto. 

Constatada a conveniência técnica e econômica de reserva de materiais escavados em cortes, para 

execução de camadas superficiais da plataforma, é recomendável o depósito dos referidos materiais em 

locais indicados pela fiscalização para sua oportuna utilização. 

Em situações em que o nível de água situe-se acima da cota do greide de terraplenagem, os taludes 

apresentem teor de umidade elevado, é necessário que se execute a drenagem adequada, com a instalação 

de um sistema de drenos profundos ou drenos  sub-horizontais. A quantidade, posicionamento, diâmetro e 

comprimentos destes drenos devem ser executados de acordo com o projeto. 

Imediatamente após a conclusão da execução dos drenos, deve ser iniciada a execução do aterro de 

proteção de taludes de corte, utilizando-se solo superficial, argilo-arenoso, areno-argiloso laterizado ou 

aqueles indicados no projeto. Sempre que possível os materiais para proteção devem ser provenientes de 

cortes vizinhos ou de  areas  de empréstimos indicados em projeto ou pela fiscalização. 

Quando a escavação atingir o greide de terraplenagem, e os solos do subleito forem inadequados, isto 6, 

constituídos por solos de expansão maior que 2% possuírem baixa capacidade de suporte ou orgânicos, é 

necessário o rebaixamento do greide de terraplenagem na espessura estabelecida em projeto, ou no mínimo 

definida em projeto, ou a definida pela fiscalização, nos casos não previstos em projeto. 

A unidade de transporte de material escavado é o metro cúbico pela distância de transporte. 
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A distância de transporte é a menor distância real entre os centros de gravidade de corte e aterro ou 

depósito de materiais excedentes, considerando o percurso de ida e volta. 

Não é objeto de medição o transporte de terra vegetal brejosa, quando a distância de transporte for inferior a 

5 decâmetros; e de qualquer categoria quando a distância de transporte for inferior ou igual a 1 decâmetro. 

A medição dos serviços executados é realizada da seguinte forma: 

a) a  Area  da seção transversal a ser considerada, para cálculo e medição do volume escavado, é a da seção 

transversal medida após a escavação; 

b) o volume das escavações não previstas em projeto, mas autorizadas pela fiscalização, é obtido através 

da seção medida após a escavação; 

c) os materiais escavados são classificados em conformidade com o descrito nesta especificação; 

d) quando ocorrerem, em uma região, materiais de categorias diferentes, os volumes devem ser medidos 

para cada categoria, e se não for possível definir, na cava, horizontes ou linhas de separação entre os 

materiais, é feita a classificação em porcentagens dos volumes: 

- os volumes de blocos, matacões ou fragmentos de rocha maiores 0,5 m, isolados uns dos outros, são 

calculados considerando sua forma geométrica; 

- blocos de dimensões menores que 0,50 m são amontoados e o volume do monte é obtido considerando 

sua forma geométrica e dimensões aproximadas, o total de espaços vazios no monte admitido é de 40%; 

- no caso dos blocos de dimensões menores que 0,50 m misturados com material de outra categoria, o 

volume de cada material é obtido com base na avaliação da composição percentual da mistura 

e) é objeto de medição a escavação e carga de material estocado, para posterior utilização, cujo o volume é 

determinado através da seção transversal medida no corte, após a escavação. 

3.3 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3  - RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO 

Serviços iniciais: 

0 transporte de material de jazida consiste nas operações de transporte de material de  la  categoria 

proveniente de  Areas  de jazidas selecionadas para a base. 

Material de  l a  categoria 

O material procedente da escavação do terreno natural, geralmente, é constituído por solo, alteração de 

rocha, rocha ou associação destes tipos. 
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Compreendem os solos em geral, residuais ou sedimentares, seixos rolados ou não, com diâmetro máximo 

inferior a 0,15 m, qualquer que seja o teor da umidade apresentado. 

Equipamentos: 

Consiste no carregamento de material de qualquer categoria, em caminhões basculantes 10m3. 

Os transportes serão efetuados por profissionais habilitados e com experiência comprovada, mesmo quando 

feitos em locais onde não seja necessária habilitação. Não  sera()  permitidos motoristas não habilitados no 

DETRAN. 

A Contratada torna-se responsável pelo transporte dos materiais desde sua carga até a sua entrega nos 

pontos determinados pela Fiscalização. Fica sob sua responsabilidade os cuidados de carregamento e 

descarregamento, acomodação de forma adequada no veiculo e no local de descarga, assim como todas as 

precauções necessárias, durante o transporte. 

Qualquer acidente que ocorra com a carga, o veiculo ou contra terceiros, durante o transporte, será de sua 

inteira responsabilidade. 

E obrigação da Contratada o controle das viagens transportadas, a fim de evitar que o material seja 

descarregado fora do local de destino ou em locais não apropriados. 

Qualquer que seja o local de transporte, não  sera  permitido pessoas viajando sobre a carga. 

Deverão ser observadas todas as regras da legislação de transito no que se refere a transporte de cargas, 

mesmo dentro dos canteiros de obras. 

Todos os veículos utilizados deverão estar em condições técnicas e legais de trafegar em qualquer via 

pública. 

Entende-se por condições técnicas o bom estado do veiculo, principalmente no que diz respeito A parte 

elétrica (faróis, setas, luz de advertência, luz de ré,  etc.),  motor (emissões de gases, vazamentos,  etc.),  

freios, pneus, direção e sistema hidráulico. 

Entende-se por condições legais a existência comprovada da documentação do veiculo — Seguro Obrigatório 

e IPVA em dia e documento de porte obrigatório original. 

Execução: 

0 material é transportado em caminhão basculante no trecho em rodovia não pavimentada com o DMT 

definido no projeto. 
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O material deverá ser lançado na caçamba, de maneira que fique uniformemente distribuído, no limite 

geométrico da mesma, para que não ocorra derramamento pelas bordas durante o transporte. 

No transporte em canteiros de obra, o caminho a ser percorrido pelos caminhões deverá ser mantido em 

condições de permitir velocidade adequada, boa visibilidade e possibilidade de cruzamento. Os caminhos de 

percurso deverão ser umedecidos para evitar o excesso de poeira, e devidamente drenados, para que não 

surjam atoleiros ou trechos escorregadios. 

Tratando-se de transporte em  Area  urbana, estradas ou em locais onde haja tráfego de veículos ou 

pedestres, a caçamba do caminhão deverá ser completamente coberta com  Iona  apropriada, ainda no local 

da carga, evitando-se, assim, poeira e derramamento de material nas vias. 

Deverão ser utilizados caminhões basculantes em número e capacidade compatíveis com a necessidade do 

serviço e com a produtividade requerida. 

A carga deverá ser feita dentro do limite legal de capacidade do veiculo (volume e/ou peso), mesmo dentro 

de canteiros de obras. 

Aceitação ou Rejeição; 

Os serviços são aceitos e passiveis de medição desde que sejam executados de acordo com esta 

especificação e o controle geométrico esteja dentro da faixa de tolerância permitida, caso contrário serão 

rejeitados. 

Os serviços rejeitados deverão ser corrigidos, complementados ou refeitos. 

Critérios de medição e pagamento: 

Os transportes de materiais cuja faixa de transporte (DMT) indicados em planta, os mesmos serão medidos 

considerando-se momento extraordinário de transporte. A unidade de medição por peso transportado será 

expressa em t.Km. 

Bota-fora:  

Sao  os locais destinados para depositar os materiais impróprios e/ou inservíveis, para uso em qualquer 

parte do corpo estradal, ou excedentes de escavações obrigat6rias. 

Materiais: 

a) Materiais provenientes de limpeza; 

b) Solos e blocos de rocha rejeitados para utilização nos aterros do corpo de açude, se caso houver no 

perímetro da estrada; 

— 
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PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA-MA 

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO INTERTRAVADO, NO MUNICÍPIO DE MAGALHÃES DE ALMEIDA-MA. 

REFERÊNCIA: BASE DE PREÇOS - SICRO-MA 10/2020 E SINAPI-MA 12/2020 SEM DESONERAM 

BDI: 24,23% 

ENC. SOCIAIS: 112,86% 

SICONV N°: 900910/2020 

LOCAL: MUNICIPIO DE MAGALHÃES DE ALMEIDA-MA  

QC!  - QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO INVESTIMENTO 

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIDOS A SEREM REALIZADOS RECURSO UNIÃO RECURSO DE 
CONTRAPARTIDA TOTAL GERAL 

META 01 R$ 8.605,76 R$ 132,10 R$ 8.737,86 ELABORAÇÃO DO PROJETO TÉCNICO EXECUTIVO 

META 02 R$ 286.858,73 

VALOR TOTAL UNIÃO: 

R$ 295.464,49 

R$ 4.403,41 

VALOR TOTAL DE 
CONTRAPARTIDA: 

R$ 4.535,51 

R$ 291.282,14 

VALOR TOTAL DO 
INVESTIMENTO: 

R$ 300.000,00 

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM  BLOW  INTERTRAVADO. NO 
MUNICIO DE MAGALHÃES DE ALMEIDA-MA. 



PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA-MA 

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO INTERTRAVADO, NO MUNICÍPIO DE MAGALHÃES DE ALMEIDA-MA. 

REFERÊNCIA: BASE DE PREÇOS - SICRO-MA 10/2020 E SINAPI-MA 12/2020 SEM DESONERAÇÃO 

MI: 24,23% 

ENC. SOCIAIS: 112,86% 

SICONV N°: 900910/2020 

LOCAL: MUNICIPIO DE MAGALHÃES DE ALMEIDA-MA 

PLANILHA RESUMO GERAL 

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS TOTAL FINAL 
INCLUSO BDI 

META 01 ELABORAÇÃO DO PROJETO TÉCNICO EXECUTIVO R$ 8.737,86 

1.0 SERVIÇOS DE PROJETO TÉCNICO EXECUTIVO R$ 8.737,86 

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO  INTER-TRAVADO, NO META 2 R$ 291.262,14 MUNICÍPIO DE MAGALHÃES DE ALMEIDA-MA. 

1.0 TRABALHOS INICIAIS R$ 15.423,06 

2.0 TRABALHOS DE ADMINISTRAÇÃO DE OBRA R$ 17.475,72 

3.0 TRABALHOS DE TERRAPLANAGEM R$ 7.906,84 

4.0 TRABALHOS DE PAVIMENTAÇÃO R$ 195.383,66 

5.0 TRABALHOS DE DRENAGEM SUPERFICIAL R$ 44.689,60 

6.0 TRABALHOS COMPLEMENTARES R$ 10.383,26 

TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO COM BDI 24,23% = R$ 300.000,00 



PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA-MA 

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO INTERTRAVADO, NO MUNICÍPIO DE MAGALHÃES DE ALMEIDA-MA. 

REFERENCIA: BASE DE PREÇOS - SICRO-MA 10/2020 E SINAPI-MA 12/2020 SEM DESONERAÇÃO  

BM:  24,23% 

ENC. SOCIAIS: 112,86% 

SICONV N°: 900910/2020 

LOCAL: MUNICIPIO DE MAGALHÃES DE ALMEIDA-MA 

PLANILHA ORÇAMENTARIA META 01 

CÓDIGOS SICRO ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS 
CUSTO CUSTO UNITÁRIO UNID QUANT. UNITÁRIO TOTAL COM BDI COM BDI SEM BDI 

META 1 ELABORAÇÂO DO PROJETO TÉCNICO EXECUTIVO R$ 8.737,88 

1.0 SERVIÇOS DE PROJETO TÉCNICO EXECUTIVO R$ 8.737,88 

CPU.1-META 01 1.1 PROJETO TECNICO EXECUTIVO UNID 1,00 P57.033,61 8.737,86 P58.737,86 

TOTAL DO ORÇAMENTO COM BDI 24,23%= R$ 8.737,86 



META 01 

CPU.1-META 01 

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA - MA 
OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO INTERTRAVADO, NO MUNICÍPIO DE MAGALHÃES DE ALMEIDA-MA. 

BASE DE PREÇOS - SICRO-MA 10/2020 E SINAPI-MA 12/2020 SEM DESONERAÇÃO 

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS 

ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO 

PROJETO TECNICO EXECUTIVO UNID 

* CUSTOS COM RECURSO HUMANOS 

#coordenagão geral 
1. P9955 ENGENHEIRO CHEFE - COORDENADOR 

SALÁRIO MENSAL 
R$ 16.684,53 

HORAS MENSAL 
120 hs 

VALOR POR H 
R$ 139,04 H 6,0000 139,04 834,23 

#eguipe técnica 

2. P9819 ENGENHEIRO ENCARREGADO PELO PROJETO 
SALÁRIO MENSAL 
RS 11.848,18 

HORAS MENSAL 
120 hs  

VALOR POR 
Rs  98,73 H 6,0000 98,73 592,41 

3.  P9814 TÉCNICO OPERACIONAL(CADISTA) RS 1.286,93 120 hs RS 10,72 H 6,0000 10,72 64,35 

4, P9949 TÉCNICO EM TOPOGRAFIA RS 3.126,20 120 hs RS 26,05 H 6,0000 26,05 156,31 

5. P9950 AUXILIAR DE TOPOGRAFIA Rt 1.841,40 120 hs RS 15,35 H 6,0000 15,35 92,07 

TOTAL RECURSO HUMANOS SEM BDI = R$ 

TOTAL RECURSO HUMANOS ENCARGOS SOCIAIS 112,86% = R$ 

BDI 24,23% = R$ 

1.739,36 

1.963,04 

421,45 



PROPONENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA - MA 
OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO INTERTRAVADO, NO MUNICÍPIO DE MAGALHÃES DE ALMEIDA-MA. 

BASE DE PREÇOS - SICRO-MA 10/2020 E SINAPI-MA 12/2020 SEM DESONERAÇÃO 

PLANILHA DE COMPOSIÇOES DE CUSTOS UNITÁRIOS 

META 01 ELABORAÇÂO DE PROJETO EXECUTIVO 

TOTAL RECURSO HUMANOS  +BD!  + ENCARGOS SOCIAIS= R$ 

* CUSTOS DE TRABALHOS DE CAMPO 

#trabalhos de levantamento de dados em campo. 

4.123,85 

6.  E9093 VEICULO LEVE DE PASSEIO 80,0000 24,63 1.970.20 
7.  M0039 GASOLINA L 80,0000 3,85 308,00 
8.  E9561 APARELHO GPS SIMPLES OPERAÇÃO H 199,4400 3,43 684,54 
9.  E9553 TEODOLITO OU ESTAÇÃO TOTAL H 199,9000 3,76 751,34 

   

TOTAL CUSTOS DE TRABALHOS DE CAMPO SEM BDI = R$ 3.714,08 

BDI 24,23% = R$ 899,92 

TOTAL CUSTOS DE TRABALHOS DE CAMPO + BDI R$ 4.614,00 

 

VALOR FINAL - PROJETO TÉCNICO EXECUTIVO 8.737,86 
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PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA-MA. 
OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO INTERTRAVADO, NO MUNICÍPIO DE MAGALHÃES DE ALMEIDA-MA. 

REFERÊNCIA: BASE DE PREÇOS - SICRO-MA 10/2020 E SINAPI-MA 12/2020 SEM DESONERAÇÃO 
BDI: 24,23% 

E.SOCIAIS: 112,86% 
SICONV N° 900910/2020 

LOCAL: MUNICIPIO DE MAGALHÃES DE ALMEIDA-MA 
*OBSERVAÇÃO:  CPU-  COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS - REPRESENTATIVA ELABORADA COM SERVIÇOS E INSUMOS SICRO ADOTADO. 

PLANILHA ORÇAMENTARIA 

CÓDIGOS 
CUSTO CUSTO 

SICRO ITEM DISCRIMINAÇÂO DOS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS UNID QUANT. UNITÁRIO UNITÁRIO COM TOTAL COM BDI 
SEM BDI BDI 

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO INTERTRAVADO, NO MUNICÍPIO DE MAGALHAES DE ALMEIDA-MA. META 2 

CPU-1 

97053/SINAPI.MA  

CPU.2 

CPU.3 

CPU.4 

1.0 TRABALHOS INICIAIS 

1.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO M2 12,50 

1.2 

1.3  

SINALIZAÇÃO COM FITA FIXADA EM CONE PLÁSTICO, 
INCLUINDO CONE.  AF  11/2017 

LOCAÇÃO  DE CONTAINER 

M 

nyiEs 

42,00 

6,00 

1.4 MOBILIZAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - INÍCIO 
DA OBRA UNO 1,00 

.  1 5 DESMOBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - 
FINAL DA OBRA UNO 1,00 

2.0 TRABALHOS DE ADMINISTRACAO DE OBRA 

2.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA tvEs 6,00 

3.0 TRABALHOS DE TERRAPLANAGEM 

3.1  LIMPEZA MECANIZADA COM REMOCAO DE CAMADA 
VEGETAL M2 2.914,00 

3.2 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM 
TRATOR DE 127 KW E CARREGADEIRA DE 3,4 M3  M3 291,40 

15.423,08 5,30% 

294,07 365,320 4.566,50 1,57% 

8,18 10,160 426,72 0,15% 

800,00 993,840 5.963,04 2.05% 

1.797,79 2.233,400 2.233,40 0,77% 

1.797,79 2.233,400 2.233,40 0,77% 

17.475,72 8,0096 

2.344,54 2.912,620 17.475,72 6,00% 

7.908,84 2,7196 

0,32 0,400 1.165,60 0,40% 

2,41 2,990 871,29 0,30% 



5914329/SICRO.MA  

CPU.6 

CPU.7 

5502978/SICRO.MA  3.6 COMPACTAÇÃO DE  ATERRO  100% PROCTOR NORMAL 

4.0 TRABALHOS DE PAVIMENTAÇÃO 

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, 
4.1 COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 10  #REF!  

CM. AF_12/2015 

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE 
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO. FEITO 
EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO 
ARMADO. AF_07/2016 

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3  - 3.3 TX   
RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO 

KM 
 

5.401,86 0,62 0,770 4.159,43 

ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE 3.4 
ESTEIRAS.  AF  _11/2019 

3.5 REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM 
MOTONIVELADORA. AF_11/2019 

CPU.9 4.2  

1,43% 

M3 291,40 0,86 1,070 

M2 2.914,00 0,07 0,090 

M3 291,40 3,14 3,900  

1.984,00 69,51 86,3500 

1.136,46 

195.383,68 

171.318,40 

262,26 

311,80 

67,08% 

58.82% 

0,39% 

0,11% 

0,09% 

M3 29,76 589,096 731,8300 21.779,26 7,48% 

PROPONENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA-MA. 
OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO INTERTRAVADO, NO MUNICÍPIO DE MAGALHÃES DE ALMEIDA-MA. 

REFERÊNCIA: BASE DE PREÇOS - SICRO-MA 10/2020 E SINAPI-MA 12/2020 SEM DESONERAÇÃO 
BDI: 24,23% 

E.SOCIAIS: 112,86% 
SICONV N° 900910/2020 

LOCAL: MUNICIPIO DE MAGALHÃES DE ALMEIDA-MA 
"OBSERVAÇÃO:  CPU-  COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS - REPRESENTATIVA ELABORADA COM SERVIÇOS E  INS  UMOS SICRO ADOTADO, 

PLANILHA ORÇAMENTARIA 
CUSTO CUSTO 

CÓDIGOS SICRO ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS UNID QUANT. UNITÁRIO UNITÁRIO COM TOTAL COM BDI 
SEM BDI BDI 

MEIA 2 IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO INTERTRAVADO, NO MUNICÍPIO DE MAGALHÃES DE ALMEIDA-MA. 
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PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA-MA. 
OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO INTERTRAVADO, NO MUNICÍPIO DE MAGALHÃES DE ALMEIDA-MA. 

REFERÊNCIA: BASE DE PREÇOS - SICRO-MA 10/2020 E SINAPI-MA 12/2020 SEM DESONERAÇÃO 
BR 24,23% 

E.SOCIAIS: 112,86% 
SICONV N° 900910/2020 

LOCAL: MUNICIPIO DE MAGALHÃES DE ALMEIDA-MA 
*OBSERVAÇÃO.  CPU-  COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS - REPRESENTATIVA ELABORA DA COM SERVIÇOS E INSUMOS SICRO ADOTADO 

PLANILHA ORÇAMENTARIA 
CUSTO CUSTO 

CÓDIGOS SICRO ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS UNID QUANT, UNITÁRIO UNITÁRIO COM TOTAL COM BDI % 
SEM  BD! BDI 

META 2 IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO INTERTRAVADO, NO MUNICIPIO DE MAGALHAES DE ALMEIDA-MA. 

4.3 RAMPA PARA ACESSO DE PCD, EM CONCRETO SIMPLES 
FCK=20Mpa UND 6,00 306,69 381,0000 2.286,00 0,78% 

5.0 TRABALHOS DE DRENAGEM SUPERFICIAL 44.889,60 15,34% 

5.1 MEIO FIO DE CONCRETO - MFC 05 - AREIA E BRITA 
COMERCIAIS - FORMA DE MADEIRA 

620,00 18,76 23,3100 14.452,20 4.96% 

5.2 
EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, 
MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 M 620,00 39,26 48,7700 30.237,40 10,38% 
CM ALTURA. AF_06/2016 

8.0 TRABALHOS COMPLEMENTARES 10.383,28 3,58% 

6.1 CAIAÇÃO COM FIXADOR DE CAL M2 372,00 2,28 2,8300 1.052,76 0,36% 

6.2 LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. 
AF_04/2019 M2 2.914,00 2,26 2,8100 8.188,34 2,81% 

FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE 
6.3 REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, Ri LADO 0,248 M - UNO 6,00 153,23 190,3600 1.142,16 0,39% 

TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO COM BDI 24,23%= R$ 291 .282, 1 4 

PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHAES DE ALMEIDA-MA. 

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO INTERTRAVADO, NO MUNICÍPIO DE OBJETO: 
MAGALHAES DE ALMEIDA-MA. 

REFERÊNCIA: BASE DE PREÇOS - SICRO-MA 10/2020 E SINAPI-MA 01/2021 SEM DESONERAÇÃO 

BOI: 24,23% 

E.SOCIAIS: 112,85% 

SICONV N° 900910/2020 

LOCAL: MUNICIPIO DE MAGALHAES DE ALMEIDA-MA 

OBSERVAgA0, Composição de Custos Propria Adotada, utilizando insumos SINAPI 01.2021 e SICRO 10.2020 

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS SEM BOI 
Num. Código Descrição Un d Quantidade Preço Valor 

1.1 compostÇÃO 1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO M2  

4417 

4491 

SARRAFO NAO APARELHADO "2,5 X 7" CM, EM MACARANDUBA, 
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA 

PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA 

M 

M 

1,00000 4,57 

6,00000 6,03 

4,57 

36,18 

4813 
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA 
"N. 22", ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125*M M2 1,00000 200,00 200,00 

5075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (23/4 X 10) KG 0,34500 14,09 4,86 

94962 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO M3 0,01000 279,63 2,80 

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00000 18,26 18,26 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00000 13,70 27,40 

Praia total da Composição 294,07 

1.3 compostgAo 2 LOCAÇÃO DE CONTIUNER MÊS 

10775 
LOCACAO DE  CONTAINER  2,30 X 6,00 M,  ALT.  2,50 M, COM 1 
SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS MES 1,00000 800,00 800,00 

Prego total da Composição 800,00 

1.4 COMPOSIÇÃO 3 MOBILIZAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INICIO DA OBRA  ONO  

88841  

96011 

TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 125  HP,  PESO OPERACIONAL 12,9 T, 
COM LAMINA 2,7 M3 - MANUTENÇÃO. AF_10/2014 

TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122  CV,  TRAÇÃO 4X4, COM 
VASSOURA MECANICA ACOPLADA - MANUTENÇÃO. AF_02/2017 

H 

H 

7,0 36,58 

20,0 14,69 

256,06  

293,80 

MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 
89228 125  HP,  PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M - H 7,0 24,56 171,92 

DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 
PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197  HP,  CAPACIDADE DA 

89130 CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - H 7,0 29,89 209,23 
DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO 

91384 
BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA OTIL  MAXIMA  15.935 KG, DISTANCIA 
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230  CV  INCLUSIVE CAÇAMBA H 5,0 91,48 456,37 

METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 

91396 

CAMINHÃO PIPA 10.000 L 1RUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 
CARGA OTIL  MAXIMA  15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 
POTÊNCIA 230  CV,  INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE 
ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 

H 14,0 15,98 223,72 

7038 
ROLO COM PACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, 
POTÊNCIA 111  HP,  PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE H 7,0 26,67 186,69 
TRABALHO 1,90 M - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2014 

Prego total da Composição 1.797,7920 

1.5 COMPOSIÇÃO 4 DESMOBIUZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - FINAL DA OBRA UNO 
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OBSERVAÇÃO: Composi9ao de Custos Propna Adotada. utilizando insumos SINAPI 01.2021 e SICRO 10.2020 

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS SEM BDI 

Num. Código Descrição Und Quantidade Preço Valor 

88841 
TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 125  HP,  PESO OPERACIONAL 12,91, 
COM LAMINA 2,7 M3 - MANUTENÇÃO. AF_10/2014 H 7,0 36,58 256,06 

96011 
TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122  CV,  TRAÇÃO 4X4, COM 
VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - MANU1ENÇÂO. AF_02/2017 H 20,0 14,69 293,80 

MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 
89228 125  HP,  PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M - H 7,0 24,56 171,92 

DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 

PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197  HP,  CAPACIDADE DA 
89130 CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - H 7,0 29,89 209,23 

DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO 

91384  
BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA  OM MAXIMA  15.935 KG, DISTÂNCIA 
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230  CV  INCLUSIVE CAÇAMBA 

H  5,0 91,48 456,37 

METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 

91396 

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 
CARGA  OR MAXIMA  15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 
POTÊNCIA 230  CV,  INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE H 14,0 15,98 223,72 

ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 

7038 
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁ1100, PRESSÃO VARIÁVEL, 
POTÊNCIA 111  HP,  PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 261, LARGURA DE H 7,0 26,67 186,69 
TRABALHO 1,90 M - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2014 

Prep  total da Composição 1.797,7920 

comeosiglio 5 ADMISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 

90777  
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA  JUNIOR  COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

H 12,82475 89,02 1.141,66 

90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 48,00000 25,06 1.202,88 

Prep  total da Composição 2.344,54 

3.4 O 
ESPALHAAIEMO  OE  MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS.  
AF  11/2019 

5851 
TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150  HP,  PESO OPERACIONAL 16,71, 
COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LAMINA 3,18 M3 - CHP DIURNO. CHP 0,003 153,55 0,45000 
AF_06/2014 

5853 
TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150  HP,  PESO OPERACIONAL 16,7 T, 
COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LAMINA 3,18 M3 - CHI DIURNO. CHI 0,006 47,76 0,29000 
AF_06/2014 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,009 13,70 0,12000  

Preço total da Composição 0,85  

REGULARIZAÇÃO DE SUPERFICIES COM MOTOR 
3.5 C°1"810°  AF_11/2010 

MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 
5932 125  HP,  PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M - CHP CHP 0,00010 145,37 0,01000 

DIURNO. AF_06/2014 

MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 
5934 125  HP,  PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M - CHI CHI 0,00100 51,89 0,05000 

DIURNO. AF_06/2014 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,00100 13,70 0,01000 

Print)  total da Composição 0,07 



Num. Código Descrição Und Quantidade Prego Valor 

69,51 Prep  total da Composição 

589,10 Prep  total da Composição 

OBSERVAÇAO. Composipao de Custos Propria Adotada, utilizando insumos SINAPI 01.2021 e SICRO 10.2020 

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS SEM BDI  

#REFI 

M3 0,05680 47,50 

M2 1,01740 56,04 

M3 0,00640 62,87 

H 0,27890 18,43 

H 0,27890 13,70 

CHP 0,00690 7,64 

CHI 0,13260 0,54 

CHP 0,01350 16,85 

CHI 0,12600 0,61 

ExEcurilio (*PAMIR° (CALÇADA) OU P1110 DE CONCRETO COM 
4.2 cossposigAo 9 CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL NÃO ARMADO.  AF  07/2015 
183 

SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA, 
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA 

SARRAFO "2,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA 

CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ 
94964 

BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 

2,50000 5,92 

2,00000 2,11 

H 2,25600 18,26 

H 1,98300 18,47 

H 4,23900 13,70 

M3 1,21300 357,94 

4.1 COMPOSIÇÃO s EXECUÇÃO  OE  PAVIMENTO EM P180 INTERlIAVADO, COM BLOCO 
SECTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 10 CM.  AF  12/2015 

AREIA MEDIA - POSTO JADDA/FORNECEDOR (REIIRADO NA JAZIDA, 
370 

SEM TRANSPORTE) 

BLOQUEIE/PISO INTERIRAVADO DE CONCRETO - MODELO SEXTAVADO 
679 / HEXAGONAL, 25 CM X 25 CM, E = 10 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA 

(NBR 9781), COR NATURAL 

4741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) 

88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, 
91277 FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5  CV  - CHP 

DIURNO. AF_08/2015 

PLACA \ORATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, 
91278 FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5  CV  - CHI 

DIURNO. AF_08/2015 

CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA 
DE 13  HP,  COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA 
CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP 
DIURNO. AF_08/2015 

CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA 
DE 13  HP,  COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA 

91285 
CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI 
DIURNO. AF_08/2015 

91283  

2,70 

57,02 

0,40 

5,14 

3,82 

0,05 

0,07 

0,23 

0,08 

4460 

4517 

88262 

88309 

88316 

14,80 

4,22 

41,19 

36,63 

58,07 

434,18 

4.3 COMPOSIÇÃO 10 RAMPA PARA ACESSO DE PCD, EM CONCRETO SIMPLES FCK=20Mps 

LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA 

SARRAFO "2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA 

TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), 
7156 DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA 

MALHA= 10 X 10 CM 

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ 
94964 

BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 

WID 

M2 3,36000 1,31 

1,44300 2,11 

M2 3,37000 17,21 

H 0,14000 18,26 

H 4,02000 18,47 

H 1,50000 13,70 

M3 0,40200 357,94 

INDALIUPS.7 
viSTO: 

3777 

4517  

143,89 

I 
preotota1oo ,..2 306,69  

4,40 

3,04 

58,00 

2,56 

74,25 

20,55 
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JUSTIFICATIVA DE QUANTIDADES CONTIDAS NO PROJETO. 

1.0 TRABALHOS INICIAIS 

1.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO  

Area  da Placa (m2) *Dimensões utilizadas para a placa 
(bXh) Base Altura 
12,50 m2 5,00 m 2,50 m 

1,00 (Utica 

1.2 SINALIZAÇÃO COM FITA FIXADA EM CONE PLÁSTICO, INCLUINDO CONE.  AF  11/2017 

VIA DO PROJETO EXTENSAO LARGURA 

1 BERNARDO SILVA LOPES 90,00 m 7,00 m 

2 TV PEDRO ESPINDOLA MOREIRA 100.00 m 7.00 m 

3 RAIMUNDO DA SILVA LOPES 120,00 m 7.00m 

EXTENSÃO TOTAL VIAS LARGURA TOTAL VIAS 
310.00m 21,00 m 

42,00 m FECHAMENTO DE ENTRADA E SAÍDA DAS VIAS PARA IMPEDIR TRAFEGO DE VEÍCULOS 

1.3  LOCAÇÃO  DE CONTAINER 

TOTAL DE MESES 
DA OBRA 

COO  Mims  

1.4 MOBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - INICIO DA OBRA 

QUANTIDADE UTILIZADA 
1,00 unidade 

1.5 DESMOBILIZAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - FINAL DA OBRA 

QUANTIDADE UTILIZADA 
1,01)  unlade  

2.0 TRABALHOS DE ADMINISTRAÇA0 DE OBRA 

2.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 

QUANT.MESES DA  OBRA  
6,00 Mean 

3.0 TRABALHOS DE TERRAPLANAGEM 

3.1 LIMPEZA MECANIZADA COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL 
VIAS DO PROJETO EXTENSA0 LARG.  AREA  

I BERNARDO SILVA LOPES 90,00 m 9.40 m 845,00 m2  

2 TV PEDRO ESPINDOLA MOREIRA 100,00 m 9,40 m 940,00 rn,  

3 RAIMUNDO DA SILVA LOPES 120,00 m 9.40 m 1.125,00 m' 

TOTAL  AREA  DE LIMPEZA 
2.914,00 m2 LIMPEZA DA  AREA  DA PISTA (7,00m) E DA  AREA  DE CALÇADAS (1,2m DE CADA LADO) 

ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM 
3.2 TRATOR DE 127 KW E CARREGADEIRA DE 3,4 M3  

LARG VIA 7,00 m 

TOTAL 

LARG. PASSEIO 1,20 rn 
LARG TOTAL (via +21passeio) 9,40 m 

EXTENSÃO TOTAL DA VIAS LARGURA VIA+PASSE10 ALTURA DA ESCAV. 

310,00m 9,40 m 0,10m 
VOLUME TOTAL 
291,40 rn3  

TOTAL VOLESCAVAÇÃO 
SEM EMPOUVABITO 

291,40 m3  

TOTAL VOLESCAVAÇÃO 
EMPOLAMENTO 20% 



JUSTIFICATIVA DE QUANTIDADES CONTIDAS NO PROJETO. 

349,68 ma 

3.3 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3  - RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO 

mrrmioarm 
/pi  MOALIUP 

Peso Especiftco ( material laterftico usado  pan  pavimento) 
FONTE - DNIT 2003 = 1,60 t/m5 

DMT - jazida de material mais proxima da regiAo 
DISTANCIA 

TAMANHO DO TRECHO 
9,50 kM 

310,00 m 

DMT TOTAL 9,66 kM CONSIDERANDO APENAS UMA JAZIDA E ACESSO EXTERNO AO TRECHO 

#Solução - Volume total com empolamento x Peso especifico(Pavimento Utilizado) x DMT da jazida mais proxima 
Convertendo volume de M 3  para Toneladas 

Total do Tx KM 

5.401,88 WA 

3.4 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS.  AF  11/2019 
LARD. VIA 7,00 m 
LARG.  PASSEIO 1,20 m 
LARG TOTAL 9,40 m  

EXTENSÃO TOTAL DA VIAS LARGURA VIA+PASSE10 ALTURA DA ESCAV. 
310,00 m 9,40m 0,10 m 

VOLUME TOTAL 
291,40 m' 

TOTAL VOLESCAVAÇÃO 

291,40 m2  
MATERIAL PARA A  AREA  DA PISTA (7,00m) E  AREA  DE CALÇADAS (1,2m DE CADA LADO) 

3.5 REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA.  AF  11/2019 

EXTENSÃO TOTAL DA VIAS LARGURA VIA+PASSE10 ALTURA DA ESCAV. 
310,00 m 9,40 m 0,10 m  

AREA TOTAL VIA 
2.914,00 m2  

TOTAL  AREA  
MATERIAL PARA A  AREA  DA PISTA (7,00m) E  AREA  DE CALÇADAS (1,2m DE CADA LADO) 

2.914,00n 

3.6 COMPACTAM DE ATERRO 100%  PROCTOR  NORMAL 

VIAS DO PROJETO EXTENSÃO LARG. VIA +PASSEIO  AREA  
1 BERNARDO SILVA LOPES 90,00 m MO m 846,00 m,  

2 TV PEDRO ESPINDOLA MOREIRA 100.00 m 9.40 m 940,00 m3  

3 RAIMUNDO DA SILVA LOPES 120,00 m 9.40 m 1.128,0D m 2  

TOTAL AREA  TOTAL VOWME MATERIAL PARA A  AREA  DA PISTA (7,00m) E  AREA  DE CALÇADAS (1,2rn DE CADA LADO) 

2.914,00 m2 291,40m3  

4.0 TRABALHOS DE PAVIMENTAÇÃO 

4.1 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 10 CM.  AF  12/2015 

VIA DO PROJETO EXTENSÃO LARGURA-60cm  AREA  
1 BERNARDO SILVA LOPES 90,00 m 6,40 rn 576.00 m2  

2 TV PEDRO ESPINDOLA MOREIRA 100,00 m 6,40 m 640,00 m3  

3 RAIMUNDO DA SILVA LOPES 120,00 m 6,40 m 768,00 m3  

TOTAL BLOQUETE (m2) MATERIAL PARA A  AREA  DA PISTA (7,00m) RETIRAND A LARGURA DAS SARJETAS (0,30m DE CADA LADO) 
1.984,00 m2  

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL,  NAG  ARMADO. 
5.2 

AE_07/2016 

VIA DO PROJETO EXTENSÃO LARGURA PASSEIOX2 AREA  
I BERNARDO SILVA LOPES 90,00 m 2,40 m 216.0D m2  
2 TV PEDRO ESPINDOLA MOREIRA 100.00 m 2 4.0..m.._ _ . ...2.40..art.. 
3 RAIMLIND 0 DA SILVA LOPES 120,00 m 2,40 m 

• FO I....PTI2  



JUSTIFICATIVA DE QUANTIDADES CONTIDAS NO PROJETO. 

TOTAL CALÇADA E-4CM 
TOTAL CALÇADA (m2) MATERIAL PARA A  AREA  DE PASSEIOS (1,2m DE CADA LADO) (m3) 

744,00 mu 29,78 1113  

4.3 RAMPA PARA ACESSO DE PCD, EM CONCRETO SIMPLES FCK-20Mpa 

QUANTIDADE UTILIZADA 
8,00  midi& VER PROJETO 

5.0 TRABALHOS DE DRENAGEM SUPERFICIAL 

5.1 MEIO FIO DE CONCRETO - MFC 05 - AREIA E BRITA COMERCIAIS - FORMA DE MADEIRA 

5.2 EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016 

VIA DO PROJETO EXTENSÃO LADOS EXT. TOTAL POR RUA 
1 BERNARDO SILVA LOPES 90,00 m 2 lados 180.00 m 

2 TY PEDRO ESPINDOLA MOREIRA 100,00 m 2 lados 200,00 m 

3 RAIMUNDO DA SILVA LOPES 120.00 m 2 lados 240,00 m 

TOTAL MEIO FIO E SARJETA 
(m) 

0,00m 

6.0 TRABALHOS COMPLEMENTARES 

6.1 CAIAÇÃO COM FIXADOR DE CAL 
#dimensões faces do meio fio 

face01 - base 
0,10 m 

PERIMETRO TOTAL FACE 01+02+03 
0,60 m  

face2 - altura 
0,20 m 

f ace3 -altura 
0,30 m 

EXTENSÃO TOTAL MEIO FIO 
620,00 os 

PERIMETRO TOTAL FACES x EXT.TOTAL MEIO FIO 
372,00 m2 

PINTURA DE MEIO FIO 

2.00m° 

6.2 LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO.  AF  04/2019 

VIAS DO PROJETO EXTENSÃO LARG VIA  AREA  
1 BERNARDO SILVA LOPES 90,00 m 9,40 m 846,00 m,  

2 4 PEDRO ESPINDOLA MOREIRA 100,00 Ill 9,40 m 940,00 m,  

3 RAIMUNDO DA SILVA LOPES 120.00 m 9,40 m 1128.00 rn2  

TOTAL AREA 

2.914,00 mg 

6.3 FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM  /WO,  RI LADO 0,248 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI 

QUANTIDADE UTILIZADA 
GA  Ridded, VER PROJETO 

uir  30 
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PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHAES DE ALMEIDA-MA. 

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO INTERTRAVADO. NO MUNICÍPIO DE MAGALIULES DE ALMEIDA-MA. 

BASE DE PREÇOS - SICRO-MA 10/2020 E SINAPI-MA 12/2020 SEM DESONERAÇÃO 

BOI - 24,23% ENC.  SWAM  - 112,8696 CONVÊNIO SICONV N°: 900910/2020 

CRONOGRAMA JINGO -  FINANCEIRO  

ITEM 

1.0 

ETAPAS 
VALOR 1. DISCRIMINAÇÃO DA ETAPA VALOR COM BOI SEM BDI 

META - 01 / ELABORAÇÃO DO PROJETO TECNICO EXECUTIVO 

ELABORAÇÃO oo PROJETO Acmoo ExEconvo 08 6.73740 2,91% 01 8.731,36 100%  

META - 02 / IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO INTERTRAVADO, NO MUNICIPIO DE MAGALHAES DE ALMEIDA-MA. 

.% 54  

1.  TRABALHOS  Doom  Ri 16.423.00 5,14% R8 7.711,68 80% os 3.866,77 26% RS 3386,77 26% 

2.  TRAIIAU408  OE  ADMINISTRAÇÃO DE OBRA 19$ 17476,72 6,83% 056.466,14 20% RS 3.496,14 20% R3 3.495,14 120% RS 2.621,36 15% 08 2421,36 13% RS 1.747,67 

& TRABALHOS DE TERRAPLANAGEM 115 7.900.84 2,64% RS 1.581,37 20% Ri 1.661.37  NM  R, 1481,37 20% Ri 1481,37 20% RI 1,681,37 20% 

4. TRABALHOS DE PAVIMENTAÇÃO Ri 196363.60 66.13% RS 39.076.73 20% RB 66616,10 30% RB 26.807.50 15% RS 29307,56 13% RS 89.076.73 20% 

6. TRABALHOS DE DRENAGEM SUPERFICIAL RS 44386.60 14,9016 08 4486680 100% 

0. TRABALHOS COMPLEMENTARES R16 10.38420 3,40% R$ 10.383.28 100% 

TOTAIS PARCIAIS 128 21.626.90 RS 46.009,01 RI 67.547.36 RS 33.610,28 RS 33.61028 RS 06397,10 

TOTAIS A2UMULADO8 RS 21.623.90 I 7,18% RS 60.534,91 I 23,18% IN 137.082.20 I 4.5,89% Ri 170.592.66 I 56.86% Ri 204.102,84 I 03.03% RS 300.000,00 I 100,00% 

TOTAL GERAL PLANILHA 58 0.00 RS 300.000,00 100% 
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PLANILHA - CURVA ABC 
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA-Mk  

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO INTERTRAVADO, NO MUNICÍPIO DE MAGALHAES DE ALMEIDA-
OBJETO: MA.  

REFERENCIA.. BASE DE PREÇOS - SICRO-MA 10/2020 E SINAPI-MA 12/2020 SEM DESONERAÇÃO 

REM 

BDI: 24,23% 
E.SOCIAIS: 112,86% 

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS URIC  OUANT . 
CUSTO  

UNITÁRIO  SBA   
BD!  

CUSTO UNITÁRIO 
COM BDI 

TOTAL FINAL INCLUSO 
BDI 

% DO 
SUBITEM 

% DO SUBREM 
ACUMULADO 

ALCANCE 
DAS 

PARCIAIS  
ABC 

4,1  EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
SEITAVADO  OE  25 X25 CM, ESPESSURÁ 10 CM.  AF  12/2015 

DIGuÇÃo DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN 

'MEP  1.984,00 69,51 86,35 171.318,40 58,82% 58,82% A 

52 LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. 
AF  06/2016 
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

M 620,00 39,26 48,77 30.237,40 10,38% 69,20% A  

42 CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, N/40 ARMADO.  AF  07/2016 

M3 29,76 589,10 731,83 21,77926 7,48% 76,68% A 

2.1 

5.1 

ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 

MEIO FIO DE CONCRETO - MFC 05 - AREIA E BRITA COMERCIAIS - 
E6RmA DE MADEIRA 

MÊS 

M 

6,00 

620,00 

2344,54 

18,76 

2.912,62 

23,31 

17.475,72 

1445220 

6,00% 

4,96% 

82,68% 

87,64% 

B 

B 

62 

3.3  

4.3 

LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SEGO. AF_04/2019 

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6  NV  - RODOVIA 
COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO 

RAMPA PARA ACESSO DE PCD, EM CONCRETO SIMPLES 
FCK=20Mpa 

M2 

DOW  

UNO 

2.914,00 

5.401,86 

6,00 

2,26 

0,62 

306,69 

2,81 

0,77 

381,00 

8.188,34 

4.159,43 

2286,00 

2,81% 

1,43% 

0,78% 

90,45% 

91,88% 

92,66% 

C 

C 

C 

3.1 LIMPEZA MECANIZADA COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL 

FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO 

M2 2.914,00 0,32 0,40 1.165,60 0,40% 93,06% C 

6.3 EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + 
SI 

UNO 6,00 153,23 190,36 1.142,16 0,39% 93,46% C 

36 COMPACTAÇÁO DE ATERRO 100%  PROCTOR  NORMAL M3 291,40 3,14 3,90 1.136,46 0,39% 93,85% C 

81 

32 

3.4 

3.5 

CAIAÇÃO COM FNADOR DE CAL 

ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM 
TRATOR DE 1274V E CARREGADEIRA DE 3,4 IA3  

ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS 
OF  11/2019 

REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVEIADORA. 
AF  11/2019 

M2 

M3 

M3 

M2 

372,00 

291,40 

291,40 

2914,00 

2,28 

2,41 

0,86 

0,07 

2,83 

2,99 

1,07 

0,09 

1152,76 

871,29 

311,80 

262,26 

0,36% 

0,30% 

0,11% 

0,09% 

94,21% 

94,51% 

94,61%  

94,70% 

C 

C 

C 

C  

TOTAL PARCIAL C 275.839,08 



PLANILHA - CURVA ABC 
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA-MA. 

OBJETO IMPLANTA00 DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO INTERTRAVADO, NO MUNICÍPIO DE MAGALHAES DE ALMEIDA- . 
" MA. 

REFERÊNCIA: BASE DE PREÇOS - SICRO-MA 10/2020 E SINAPI-MA 12/2020 SEM DESONERAÇÃO 
BDI: 24,23% 

E.SOCIAIS: 112,86% 

REM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS UNID OUANT . 
CUSTO 

UNITÁRIO SEM  
BDI 

CUSTO UNITÁRIO 
COM  BIN  

TOTAL FINAL INCLUSO 
BDI 

% DO 
SUBITEM 

ALCANCE 
% DO SUBITEM DAS 
ACUMULADO PARCIAIS 

ABC 

1.1 

1.3 

1.5 

1.4 

12 

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 

LOCAÇÃO DE  CONTAINER  

DESMOBILIZAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - FINAL DA 
OBRA 

MOBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - INÍCIO DA OBRA 

SINALIZAÇÃO CUM FITA FIXADA EM CONE PLÁST1CO, INCLUINDO 
CONE  AF  11/2017 

M2 

MES 

UND 

UNO 

M 

1250 

6,00 

110 

1,00 

42,00 

29417 

800,00 

1.797,79 

1,797,79 

8,18 

365,32 

993,84 

2.233,40 

2233,40 

10,16 

4.566,51 

5163,04 

2.233,40 

2.233,40 

426,72 

1,57% 

2,05% 

0,77% 

0,77% 

0,15% 

96,27% C 

98,32% C 

99,09% C 

99,85% C 

10010% C 

TOTAL PARCIAL 02 15.423,07 

TOTAL PARCIAL 01 + 02 = 291.262,15 

TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO COM BDI 24,23%= 291.262,15 

rT11  A 
" 

rrsrF.v.11) 
moDALluArc 
visTo: . _ 



QUADRO DE CUBAGEM DE VOLUMES DE ATERRO Ili  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA-MA 
IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO INTERTRAVADO, NO MUNICÍPIO DE MAGALHÃES DE ALMEIDA-MA. 
NUMERO DE RUAS: 3 
VOLUME MtD10 DE ATERRO DE 10CM 

E , • ,•• ,  
Cr  
:AEA. 1 '1740-5 

ATERRO 

N° DO PONTO INÍCIO DIST. ENTRE PONTOS (m) N° DO PONTO FIM LARGURA (m) ALTURA (m) VOLUME DE ATERRO(m3) 
(Ext. x Altura x  !Augurs  = Volume m3) SITUAÇÃO 

PONTO 1 90,00 m 2 9,40 m 0,10 m 84,60 m3  ATERRO 
PONTO 3 100,00 m 4 9,40m 0,10 m 94,00 ma ATERRO 
PONTO 5 120,00 m 6 9,40 m 0,10 m 112,80 m3  ATERRO 

IEXT.TOTAL 310,00 m VOLUME ATERRO 291,40 m3 
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Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do  Maranhao  

INICIAL 

1 Responsavel Tecnico _  

MAO  BATISTA DE FREITAS SERRA 

I prol ENGENHEIRO CIVIL 

2_ Dados do Contrato 

Ciiritrarlote MUNICIPIO DE MAGALHÃES DE ALMEIDA-,MA 

RUA MANOEL PIRES DE CASTRO 

Compler8,111,1 

Cidade Magalhaes de Almeida 

      

  

RNP 1115717405 

RI!cr.tro 1115717405MA 

  

_ 

CPI//;NI-'J 06 988 976/0001,09 

N 279 

CEP 65560000 

Bairn  CENTRO  

UF MA 

Con dato  Rao  especificado 

Va:or RS 300 000,00 

Outros 

 3 Dados da Obra/Serviço  

RUA MANOEL PIRES DE CASTRO 

Cidade Magalhaes de Almeida 

Data dr.111EUn 16/09/2020 

F inalitlade Infraestrutura  

Colebrado  err!.  22/07/2020 

ro de contratanti Pessoa Juridica de Direito Publico 

279  

Barro CENTRO 

01-  MA Li P-  65560000 

Prev!sao de Immino-  31112/2020 Coordenada‘, (a+unial!,...a., -3.399565. -42.204711 

o adrio altio Especificado 

• 

Propbeiarm MUNICIPIO DE MAGALHAES DE ALMEIDA-.MA PFICNP .1 06.988.976/0001-09 

4.  Atividade  Tecnica  

ATIIAC,:A0 

PROXTO , irAckd.: DL CONc.RL TO 

1:f PRO 1E TO . MI ii. I It e5 

11 PROW TO 4A(l34 SARA:  TAS  

iRCAMEN1 0 .A0507 PAVIMENTACAO 1)1-  CONC RI: '0 

4 i)Ri;;AMENTO PAO;435 MOO- nos 
.:1 r..)cANILN 'A0534 SARIL TAF, 

 

Or lam...lade un.dmie 

1 984 flb rn 

O2000 ri'  

620 01:`. 

484 06 rn 

6k0.00 71 

62n oe 

ADOs daf, atividades 10.,11( r.gofee,ortal devera prer edei .1 baixa deita  ART  
S. Observações  

SEIV.K.0,,, CE [LABORAÇÃO DE PROJETO r  ORÇAMENTO DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DE wolifor NTAÇA0 I.  P.1 BLOCt) INTERTRAVADO 
NO MUNICIPII 111 MAGAI  HATS Of  At ME IDA MA. CONFORME 0 CONVENIO  SIC  ONV 142020 

6. Declarações 

Combrorrim4:ot Quatquer COntliN) 01; 11110f0 origbaclo do preseob r.- mIrati.r. bem LZ)1119 eXPetlç 'lei a iits'oNlia;  poi  
arbitragem. de ar:ordo  corn  cm Lei no. 9 30/ dt• 23 ar-- setembro de 1996 por uno do Centro de Merlaclo o Artxtragern CMA vinculadirS  an  C.:lea-MA 
nos lefrnilti do arspoctivn rcqui.imento do arb:trailem orli• eXpfeS%;11111.11IP rleclaram crincrwrbo 

Deckfu  goo  Ilstoll curnlaindo as  row.,  li acessibiiitladi- Ore111.4as ras normas tecov:as dci ABN1 especik....i osifiliveio ri 
5296I2004. 

7. Entidade de Classe  

SrM  !WIC  Ac..AC II Nb DADE DL CLASSE 

8. Assinaturas 

Declaro vopladralrry. iÇmiolmacoes dryna 

 

1- 

 

, 

JOAO SAPSI A DE. FREITAS 

 

14' 

bE MAGALMAES DE AL ME  IDA-  MA C PEP / 06 986 976/0001-09 

9. Informações 

A  ART sOITICOld quando quitada mPcliante apresentacao do cranprogalle do pagaMelqil ou Center(Nici,1 14) Crea 

10 Valor  

Valor do ARI RS 233,94 Registrada em 21/09/2020 Vaior pago RS 233.94 Nosso Namoro 8302767838 
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A MGALHÃES 
DE ALMEIDA 
Para uma Magalhaes mais Fel:. 
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BÁSICO 
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MAGALHÃES 
DE ALMEIDA 

- PROJETO - 

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO INTERTRAVADO, NO 

MUNICÍPIO DE MAGALHÃES DE ALMEIDA-MA. 
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MAGALHAES 
DE ALMEIDA , 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAS E RECOMENDAÇÕES DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS. 

META 01 - ELABORAÇÃO DO PROJETO TÉCNICO EXECUTIVO 

1.1 PROJETO TECNICO EXECUTIVO 

Consiste na determinação do custo de uma obra de pavimentação em bloquetes, sem execução de obras de 

arte, elaborado com base em documentos específicos, tais como, projetos, memorial descritivo e 

especificações, considerando-se todos os custos diretos e indiretos envolvidos, as condições contratuais e 

demais fatores que possam influenciar no custo total. 

Para a elaboração do orçamento, memorial descritivo e especificações considerou-se a quantidade de 

documentos técnicos a serem produzidos e o prego unitário de cada tipo de documento.  Sera  considerada a 

soma dos produtos das quantidades de documentos pelos pregos unitários respectivos. 0 custo direto é 

obtido multiplicando-se as horas trabalhadas por profissional (Engenheiro) pelo salário horário é igual ao 

salário bruto mensal dividido pelo número médio de horas úteis por mês durante o ano. Os encargos sociais 

são de 80,84%, conforme especificados em planilha anexa. 

As despesas diretas são dispêndios que derivam diretamente da execução contratual, onde serão 

reembolsados a medida que ocorrem, através de comprovação mensal. Esta sendo considerada uma taxa 

de 3,74% do custo dos documentos (desenhos), com a finalidade de custear despesas com estadia e 

alimentação; comunicações interurbanas (inclusive correio e malotes); reprodução e edição (cópias e 

serviços gráficos); fornecimento de fotos, mapas,  etc.;  processamento computadorizado de dados; 

consultas a base de dados "on-line"; despesas para aprovação e inscrição dos projetos em órgãos públicos 

(taxas, alvarás, impostos, emolumentos, honorários de despachantes); seguros e fianças. 

Muitas vezes os serviços de engenharia consultiva não podem ser quantificados com precisão razoável, 

antes de serem iniciados, principalmente quando envolvem diversas  areas  de especialização. Diante isso, foi 

estimada uma taxa de 3,81% para taxas administrativas, para despesas com pessoal de apoio; faturamento 

do serviço;  hardware  e  software  para aplicações técnicas e administrativas não incluidas em contratos, 

manutenção e automação do acervo técnico (biblioteca, arquivos técnicos), instrumentos e equipamentos,  
etc.  



• 

MAGALHÃES 
DE ALMEIDA 

A provisão para contingências é uma parcela aditiva do orçamento. Deve ser estabelecida considerando-se 

dois tipos de fatores interdependentes: a precisão com que é definido o escopo do trabalho e o regime de 

execução do futuro contrato entre o Cliente e a Consultoria. 

Tendo em vista a natureza não deterministica do problema, o cálculo das contingências deveria ser feito 

mediante o tratamento estatístico de dados advindos da prática da Consultoria e do Cliente, focalizando os 

diferenciais históricos entre o Orçamento e a remuneração total efetivamente paga. Esse procedimento é de 

difícil implementação, tendo em vista a precariedade dessa base de dados. 

Enquanto não forem disponibilizados elementos que permitam o cálculo acurado, recomenda-se adotar uma 

provisão de 5% a 10% para contingências. Está sendo considerada uma taxa de 5,77% para o projeto em 

questão. 

META 02-PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NO MUNICÍPIO DE MAGALHÃES DE 

ALMEIDA-MA 

1.0 TRABALHOS INICIAIS. 

1.1 - PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 

RESOLUÇÃO N° 198, DE 15 ABR 1971 - CONFEA 

0 Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, no uso das atribuições que lhe confere a alínea 

f do artigo 27 da Lei n. 5.194, de 24 de dezembro de 1966; 

Considerando que o  art.  16 da citada Lei estabelece a colocação e manutenção de placas em obras, 

instalações e serviços de engenharia, arquitetura ou agronomia; 

Considerando que é necessário regulamentar suas dimensões e afixação; 

Aplicação: Instalação de placa para identificação da obra. 

Características Técnicas / Especificação: 

Executar placa de obra, as dimensões conforme o órgão gestor do recurso. Deverão constar os seguintes 

dados: descrição da obra, nome da CONTRATADA, de acordo com o seu registro no Conselho Regional; 

nome do Autor e Co-Autores do projeto ou projetos, de acordo com o seu registro no Conselho Regional; 

nome dos Responsáveis Técnicos pela execução da obra, instalações e serviços, de acordo com o seu 

r- 
I Pnoratv,¡sal. _ 

VISTO: 

IVIODAL1UP.N. 

ZREA.111. !41.1-5 



Area  do nome 
da obra 

nr_IMIGICWITIL100,011. 
41MIliaanst..41.14111“..3114.11.1..1.201.45 

vtitstoot.sativromarl. 
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registro no Conselho Regional; atividades especificas pelas quais os profissionais são responsáveis; Titulo, 

número da Carteira Profissional e região do registro dos profissionais. 

A placa deverá está instalada, no máximo, 5 (cinco) dias após o inicio das obras.  

Sera  em chapa galvanizada n° 24, estruturadas em cantoneiras de ferro e pintura em esmalte sintético, de 

base alquidica ou aplicação de Vinil em Recorte Eletrônico. Cantoneiras de ferro, de abas iguais, de 25,40 

mm (1") x 3,17 mm (1/8"), no requadro do perímetro e, também, internamente em travessas dispostas em 

C112. 

Observações: 

Segue o modelo de placa que deverá ser utilizado. 
2S4 'L. 

XXXXXXX XXXXXX XX 
XXXXXX XXXXXX XXX 

.XXX.AS. X. X . 

. -116KCIONKIN  

Noma Oeftegrafflatat 
Politics Mika 

PA-MA AMADA 

BRASIL 

‘...7_______ 

I  PROr:EZ.M.1& 

\

F1f.)DALIUADE  
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MAGALHAES 
DE ALMEIDA  

Area total: 

c.r,m)0,:c1c,  de 43% 4 

Area  do nome da obra (A): 
• ai‘.j je vr&-nteçic 3425C 
• Forte-  Signika  Bold.  ca.x.a alta e batAa. 
• Cor da fonte branca.  

Area  de Informações da obra (8): 
• Cc ,  de ..indo. verde - Pa^tcre S./0C. 
• F' ante Signika Regular ca,sa alta e taa- ka 
• Cor da forte.  arnarrva - Dantore  "dc  e Branca 

Espaço entre linhas: 

vez o tamanho do corpo da letra. 
Exempo coroo 60.60 

Espaço entre letras: 
cisa ,,iert:: cntre letras e 20.  

Area  das assinaturas (C): 
• Cc:,  ie rco brd!la 
• As assinaturas devem estar centraiizadas. 

A denormnaçao ' Ministerio do(a) ou Secretana 

co(a) deve estar cm Signika L. 01'S e o nome do 

mlnistert0 ou secretaria deve estar em S,gnika 
Sx•rrrboict espaçamento entre letras e -40  

Ca'CUiC• para o tarnanhc da r.,!aca definir a base 
- x • dividindo a aiti:ra estabeec:oa para a placa 
per 4 Nurra placa com altura de  ISO  rr por 
exerrolo. 

✓,1.13/4 "0,45 m 

Bk:<•=ba 0.45 2,60 rn 

A atura de cada  area  da placa  sera  assar 
defin:da.  

• Nome da obra: 2, --0 90-en  
• Informações da obra: • 

• Logomarcas de órgbos e entidades: x-,0.45.rn 

1.2— SINALIZAÇÃO COM FITA FIXADA EM CONES PLÁSTICOS, INCLUÍDO CONE 

A execução de serviços de manutenção do pavimento e de obras em vias e rodovias, em especial, assim 

como a ocorrência de situações de emergência, são fatores que determinam o surgimento de problemas de 

fluidez e segurança na circulação de veículos. Situações deste tipo constituem-se em fatos imprevistos para 

quem está dirigindo ao longo da rodovia, em condições de velocidade relativamente constantes. Junto a 

trechos em obras, acidentes podem ocorrer, devido A implantação de sinalização que venha a transmitir 

informações confusas ou contraditórias. Essa situação pode ser agravada pela implantação de sinais a 

distâncias incorretas ou pela escolha e implantação de dispositivos de canalização e controle inadequados 

ou em número insuficiente. Dessa forma, além de um adequado planejamento para a execução desses tipos 

de obras e do desenvolvimento de projetos de desvio de trânsito, cuidado especial deve ser dado A 

sinalização para que se obtenha um controle seguro do fluxo de tráfego. Seguindo esse pressuposto, uma 

sinalização para as obras em rodovias deve: 

• Advertir, com a necessária antecedência, a existência de obras ou situações de emergência adiante e a 

situação que se verificará na pista de rolamento; 

• Regulamentar a velocidade e outras condições para a circulação segura; 

• Canalizar e ordenar o fluxo de veículos junto A obra, de modo a evitar movimentos conflitantes, evitar 

acidentes e minimizar congestionamento; 

• Fornecer as informações corretas, claras e padronizadas aos usuários da via. 
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1.3 — LOCAÇÃO DE  CONTAINER  

NORMA DE REFERÊNCIA — (NBR 12284)  -AREAS  DE VIVÊNCIA EM CANTEIROS DE OBRAS. 

Os  containers  para alojamento, refeitório, escritório de obra, guarda de ferramentas e guarda de materiais 

deverão ser locados de forma a não prejudicar o desenvolvimento da obra. Os  containers  destinados a 

guarda de materiais devem se localizar de forma a ser facilmente acessível tanto para o recebimento de 

materiais como para a utilização destes na obra. 

Os banheiros, bem como os chuveiros, devem ser ligados a rede provisória de esgotos que encaminhará os 

dejetos para rede pública. 

Em local a ser definido pela Empreiteira, serão construidos os barracões necessários ao atendimento geral 

da mesma, com previsão para depósito de materiais, escritório para o pessoal da Empreiteira, Fiscalização, 

sanitários, abrigo para guardas,  etc.  

As ligações provisórias de agua e luz, instalação do canteiro de obra serão providenciadas pela Empreiteira, 

cabendo a esta todo o custo de taxas e consumo. Vale ressaltar que essas instalações provisórias deverão 

permanecer durante todo período de execução da obra. 

A limpeza deve ser sempre iniciada pelo corte de árvores e arbustos de maior porte, tomando-se os 

cuidados necessários para evitar danos as cercas, arvores ou construções nas vizinhanças. Para derrubada 

e destocamento em  areas  que houver risco de dano a outras arvores, linhas físicas aéreas, cercas, ou 

construções existentes nas imediações, as árvores devem ser amarradas e, se necessário, cortadas em 

pedaços a partir do topo. 

1.4- MOBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

1.5 - DESMOBILIZAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 

Instalação, mobilização, desmobilização e canteiro de obras. 

A instalação, mobilização e desmobilização de equipamentos, consistirá na aquisição, alocação e 

montagem de equipamentos e instalações de apoio, necessárias a uma adequada execução dos serviços 

inerentes a obra. 

A contratação de mão-de-obra especializada e o treinamento especifico, destinados à operação e 

manutenção dos equipamentos alocados, também é parte constituinte da mobilização. 
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A CONTRATADA deverá proceder a mobilização de equipamentos, instalações e mão-de-obra em 

quantidade suficiente para a execução da obra nos prazos determinados e com a qualidade e segurança 

adequadas. 

Os equipamentos mobilizados deverão dispor de condições mecânicas, capacidade e número de unidades 

que permitam executar os serviços previstos, nos prazos previstos com segurança e qualidade requerida. 

A FISCALIZAÇÃO poderá exigir a substituição de qualquer equipamento e instalação que não desempenhe 

em condições operacionais seguras, como também a inclusão de outros tipos de equipamentos para 

assegurar a qualidade e o prazo da obra, se as condições locais assim o exigirem. 

2.0 TRABALHOS DE ADMINISTRAÇÃO DE OBRA 

2.1 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 

Serviços: 

Este item refere-se a administração local da obra, incluindo engenheiro, encarregado ou mestre-de-obras, 

topógrafo, auxiliar de topografo, vigia e outros custos a detalhar na composição unitária de pregos relativos 

a administração, financeiro e técnico de acordo com a estrutura da empresa e da obra. 

Critérios de medição e pagamento: 

Os serviços serão medidos mensalmente, desde que fornecidos e detalhados na composição unitária de 

prego pertencente a proposta financeira do edital e durante o período de execução da obra. A Fiscalização 

poderá suprimir recursos de itens não fornecidos, bem como aqueles que não forem detalhados na 

composição de custo dos pregos unitários. 

Caso o detalhamento seja feito de forma global, ficara a cargo da fiscalização o critério de medição. 

0 pagamento  sera  realizado de acordo com a planilha de orgamentagao de obras. Caso as obras sofram 

atrasos por ritmo reduzido dos serviços, ou qualquer impedimento legal poderá ser reduzido o valor mensal 

pago a este item e que posteriormente  sera  pago na prestação dos serviços a serem realizados fora do 

prazo previsto de forma proporcional até o valor total estabelecido pela empresa na sua proposta do edital. 

3.0 - TRABALHOS DE TERRAPLANAGEM 

3.1 - LIMPEZA MECANIZADA COM REMOÇAO DE CAMADA VEGETAL. 

NORMA DE REFEROGIA..—  IT  106/2009. 
!.  
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Compreende a remoção de deposiçâo mineral ou orgânica existente no leito da rua, assim como uma 

camada de terra fina (placa) com altura de acordo com o projeto. 

As  Areas  de abrangência dos serviços de desmatamento, destocamento e limpeza são as seguintes: 

a) Areas  compreendidas pelos  off-set's  de corte e aterro; 

b) Areas  de empréstimo indicadas no projeto, acrescidas das  Areas  necessárias As suas devidas 

explorações, tais como acessos e eventuais  Areas  de estocagem; 

c) outros locais definidos pelo projeto ou pela fiscalização. 

Antes do inicio das operações de desmatamento é necessário observar os fatores condicionantes de 

manejo ambiental de modo que as operações de desmatamento não atinjam os elementos de proteção 

ambiental. 

A fiscalização deve assinalar, mediante caiação, as Arvores que devem ser preservadas, e as toras que 

pretende reservar para posterior aproveitamento. As toras, destinadas para posterior aproveitamento, devem 

ser transportadas para locais indicados. 

A limpeza deve ser sempre iniciada pelo corte de Arvores e arbustos de maior porte, tomando-se os 

cuidados necessários para evitar danos As cercas, árvores ou construções nas vizinhanças. 

Para derrubada e destocamento em  Areas  que houver risco de dano a outras árvores, linhas físicas aéreas, 

cercas, ou construções existentes nas imediações, as Arvores devem ser amarradas e, se necessário, 

cortadas em pedaços a partir do topo. 

Nas  Areas  de corte, as operações de desmatamento, destocamento e limpeza somente são consideradas 

concluídas, quando as raizes remanescentes ficarem situadas na profundidade de abaixo do greide de 

terraplenagem. 

Nas  Areas  de implantação de aterros, a camada superficial contendo matéria orgânica, deve ser removida na 

espessura total, a menos que haja indicação em contrário do projeto ou da fiscalização. Para qualquer altura 

de aterro, as raizes remanescentes devem ficar pelo menos a abaixo do greide da plataforma de 

terraplenagem. 

Os buracos ou depressões ocasionadas por destocamento, devem ser preenchidos com material de  Areas  

de empréstimo, devidamente compactados. 

Nas  Areas  de empréstimo as operações de limpeza devem ser executadas até a profundidade que assegure 

a não contaminação do material a ser utilizado por materiais indesejáveis. 
r 

Pf101":E .:071  

VISTO: 



MAGALHÃES 
DE ALMEIDA 

r .1 L f',1 t (1.• " e 

Os solos da camada superficial fértil, que forem removidos nas operações de limpeza, devem ser estocados 

e utilizados posteriormente na recomposição das áreas de exploração de materiais. 

Os serviços devem estar defasados em relação A terraplenagem, de modo a reduzir o desenvolvimento de 

vegetação e de processos erosivos. 

Os materiais de desmatamento, que não serão utilizados posteriormente devem ser depositados em locais 

indicados pelo projeto ou pela fiscalização. 

Os serviços de limpeza podem ser dispensados em terrenos de solos moles, se indicado em projeto. 

• 3.2 - ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA COM TRATOR DE 127KW E 

CARREGADEIRA 3,4M3  

NORMA DE REFERENCIA — DNIT 106/2009. 

Definir os critérios que orientam a execução, aceitação, e medição dos serviços de escavações e carga e, 

remoção de materiais de primeira, segunda e terceira categorias, em obras de estradas vicinais. 

Escavação e carga de material consistem-se nas operações de remoção do material constituinte do terreno 

nos locais onde a implantação da geometria projetada requer a sua remoção, ou escavação de  areas  de 

empréstimo de material, incluindo a carga e o transporte dos materiais para seu destino final: aterro ou 

depósito de materiais de excedentes. 

As operações de escavação e carga compreendem: 

• 
a) escavação e carga do material em  areas  de corte até o greide de terraplenagem; 

b) escavação e carga de material em  areas  de corte situadas abaixo do greide de terraplenagem no caso em 

que o subleito é constituído por materiais impróprios, na espessura fixada em projeto ou pela fiscalização; 

c) escavação e carga de material de degraus ou arrasamentos nos alargamentos de aterros existentes; 

d) escavação e carga de material de degrau em terrenos de fundação fortemente inclinados; 

e) escavação e carga de material, quando houver necessidade de remoção da camada vegetal, em 

profundidades estabelecidas em projeto; 

f) escavação e carga de materiais de  Area  de empréstimos; 

g) escavação com equipamento convencional de terraplenagem, destinados a alteração de cursos d'água 

objetivando eliminar travessias ou posicioná-las de forma mais conveniente em relação ao tragado, os 

assim chamados corta-rios. 
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Compreendem os solos em geral, de natureza residual ou sedimentar e seixos rolados ou não com diâmetro 

máximo de seguindo o projeto. 

Em geral todos os materiais são escavados por tratores escavo-transportadores de pneus, empurrados por 

tratores esteiras de peso compatível ou por escavadeiras hidráulicas. 

Sua escavação não exige o emprego de explosivo. 

Todas as escavações devem ser executadas nas larguras e com a inclinação dos taludes indicados no 

projeto. 

A operação de escavação deve ser precedida dos serviços de desmatamento, destocamento e limpeza. 

A escavação dos cortes deve obedecer aos elementos técnicos fornecidos pelo projeto de terraplenagem e 

nas notas de serviço. 0 desenvolvimento dos trabalhos deve otimizar a utilização adequada, ou rejeição dos 

materiais extraídos. Apenas são transportados para constituição dos aterros, os materiais que pela 

classificação e caracterização efetuados nos cortes, sejam compatíveis com as especificações de execução 

dos aterros, em conformidade com o projeto. 

Constatada a conveniência técnica e econômica de reserva de materiais escavados em cortes, para 

execução de camadas superficiais da plataforma, é recomendável o depósito dos referidos materiais em 

locais indicados pela fiscalização para sua oportuna utilização. 

Em situações em que o nível de água situe-se acima da cota do greide de terraplenagem, os taludes 

apresentem teor de umidade elevado, é necessário que se execute a drenagem adequada, com a instalação 

de um sistema de drenos profundos ou drenos  sub-horizontais. A quantidade, posicionamento, diâmetro e 

comprimentos destes drenos devem ser executados de acordo com o projeto. 

Imediatamente após a conclusão da execução dos drenos, deve ser iniciada a execução do aterro de 

proteção de taludes de corte, utilizando-se solo superficial, argila-arenoso, areno-argiloso laterizado ou 

aqueles indicados no projeto. Sempre que possível os materiais para proteção devem ser provenientes de 

cortes vizinhos ou de  Areas  de empréstimos indicados em projeto ou pela fiscalização. 

Quando a escavação atingir o greide de terraplenagem, e os solos do subleito forem inadequados, isto 6, 

constituídos por solos de expansão maior que 2% possuírem baixa capacidade de suporte ou orgânicos, é 

necessário o rebaixamento do greide de terraplenagem na espessura estabelecida em projeto, ou no mínimo 

definida em projeto, ou a definida pela fiscalização, nos casos não previstos em projeto. 

A unidade de transporte de material escavado é o metro cúbico pela distância de transporte. 
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A distancia de transporte é a menor distância real entre os centros de gravidade de corte e aterro ou 

depósito de materiais excedentes, considerando o percurso de ida e volta. 

Não é objeto de medição o  transport  de terra vegetal brejosa, quando a distância de transporte for inferior a 

5 decâmetros; e de qualquer categoria quando a distância de transporte for inferior ou igual a 1 decâmetro. 

A medição dos serviços executados é realizada da seguinte forma: 

a) a  area  da seção transversal a ser considerada, para cálculo e medição do volume escavado, é a da seção 

transversal medida após a escavação; 

b) o volume das escavações não previstas em projeto, mas autorizadas pela fiscalização, é obtido através 

da seção medida após a escavação; 

c) os materiais escavados são classificados em conformidade com o descrito nesta especificação; 

d) quando ocorrerem, em uma região, materiais de categorias diferentes, os volumes devem ser medidos 

para cada categoria, e se não for possível definir, na cava, horizontes ou linhas de separação entre os 

materiais, é feita a classificação em porcentagens dos volumes: 

- os volumes de blocos, matacões ou fragmentos de rocha maiores 0,5 m, isolados uns dos outros, são 

calculados considerando sua forma geométrica; 

- blocos de dimensões menores que 0,50 m são amontoados e o volume do monte é obtido considerando 

sua forma geométrica e dimensões aproximadas, o total de espaços vazios no monte admitido é de 40%; 

- no caso dos blocos de dimensões menores que 0,50 m misturados com material de outra categoria, o 

volume de cada material é obtido com base na avaliação da composição percentual da mistura 

e) é objeto de medição a escavação e carga de material estocado, para posterior utilização, cujo o volume é 

determinado através da seção transversal medida no corte, após a escavação. 

3.3 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3  - RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO 

Serviços iniciais: 

0 transporte de material de jazida consiste nas operações de transporte de material de 1a  categoria 

proveniente de  areas  de jazidas selecionadas para a base. 

Material de ia  categoria 

0 material procedente da escavação do terreno natural, geralmente, é constituído por solo, alteração de 

rocha, rocha ou associação destes tipos. 
r  
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Compreendem os solos em geral, residuais ou sedimentares, seixos rolados ou não, com diâmetro máximo 

inferior a 0,15 m, qualquer que seja o teor da umidade apresentado. 

Equipamentos: 

Consiste no carregamento de material de qualquer categoria, em caminhões basculantes 10m,. 

Os transportes  sera()  efetuados por profissionais habilitados e com experiência comprovada, mesmo quando 

feitos em locais onde não seja necessária habilitação. Não serão permitidos motoristas não habilitados no 

DETRAN. 

A Contratada torna-se responsável pelo transporte dos materiais desde sua carga até a sua entrega nos 

pontos determinados pela Fiscalização. Fica sob sua responsabilidade os cuidados de carregamento e 

descarregamento, acomodação de forma adequada no veiculo e no local de descarga, assim como todas as 

precauções necessárias, durante o transporte. 

Qualquer acidente que ocorra com a carga, o veiculo ou contra terceiros, durante o transporte, será de sua 

inteira responsabilidade. 

E obrigação da Contratada o controle das viagens transportadas, a fim de evitar que o material seja 

descarregado fora do local de destino ou em locais não apropriados. 

Qualquer que seja o local de transporte, não será permitido pessoas viajando sobre a carga. 

Deverão ser observadas todas as regras da legislação de trânsito no que se refere a transporte de cargas, 

mesmo dentro dos canteiros de obras. 

Todos os veículos utilizados deverão estar em condições técnicas e legais de trafegar em qualquer via 

pública. 

Entende-se por condições técnicas o bom estado do veiculo, principalmente no que diz respeito à parte 

elétrica (faróis, setas, luz de advertência, luz de ré,  etc.),  motor (emissões de gases, vazamentos,  etc.),  
freios, pneus,  dire*  e sistema hidráulico. 

Entende-se por condições legais a existência comprovada da documentação do veiculo — Seguro Obrigatório 

e IPVA em dia e documento de porte obrigatório original. 

Execução: 

0 material é transportado em caminhão basculante no trecho em rodovia não pavimentada com o DMT 

definido no projeto. 
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0 material deverá ser lançado na caçamba, de maneira que fique uniformemente distribuído, no limite 

geométrico da mesma, para que não ocorra derramamento pelas bordas durante o transporte. 

No transporte em canteiros de obra, o caminho a ser percorrido pelos caminhões devera ser mantido em 

condições de permitir velocidade adequada, boa visibilidade e possibilidade de cruzamento. Os caminhos de 

percurso deverão ser umedecidos para evitar o excesso de poeira, e devidamente drenados, para que não 

surjam atoleiros ou trechos escorregadios. 

Tratando-se de transporte em  area  urbana, estradas ou em locais onde haja trafego de veículos ou 

pedestres, a caçamba do caminhão devera ser completamente coberta com lona apropriada, ainda no local 

da carga, evitando-se, assim, poeira e derramamento de material nas vias. 

Deverão ser utilizados caminhões basculantes em número e capacidade compatíveis com a necessidade do 

serviço e com a produtividade requerida. 

A carga deverá ser feita dentro do limite legal de capacidade do veiculo (volume e/ou peso), mesmo dentro 

de canteiros de obras. 

Aceitação ou Rejeição: 

Os serviços são aceitos e passiveis de medição desde que sejam executados de acordo com esta 

especificação e o controle geométrico esteja dentro da faixa de tolerância permitida, caso contrário serão 

rejeitados. 

Os serviços rejeitados deverão ser corrigidos, complementados ou refeitos. 

Critérios de medição e pagamento: 

Os transportes de materiais cuja faixa de transporte (DMT) indicados em planta, os mesmos serão medidos 

considerando-se momento extraordinário de transporte. A unidade de medição por peso transportado  sera  

expressa em t.Km. 

Bota-fora:  

Sao  os locais destinados para depositar os materiais impróprios e/ou inservíveis, para uso em qualquer 

parte do corpo estradal, ou excedentes de escavações obrigatórias. 

Materiais: 

a) Materiais provenientes de limpeza; 

b) Solos e blocos de rocha rejeitados para utilização nos aterros do corpo de açude, se caso houver no 

perímetro da estrada; 

c c'•  
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C) Materiais excedentes das escavações obrigatórias; 

d) Materiais de má qualidade oriundos de remoções do corpo da plataforma. 

Equipamentos: 

Antes do inicio dos serviços, todo equipamento deve ser examinado e aprovado pela fiscalização. 

As operações de execução de bota-fora serão executadas mediante a utilização racional de equipamentos 

adequados como: Serras mecânicas portáteis, trator de esteira para espalhamento e caminhões 

basculantes. 

Pequenas ferramentas, enxadas, Os picaretas  etc.  

Os equipamentos devem ser selecionados de acordo com o tipo e densidade da vegetação a ser removida e 

complementada com emprego de serviços manuais. 

Controle ambiental: 

Os serviços de desmatamento, destocamento, expurgo e limpeza somente devem ser iniciados após a 

obtenção da autorização para supressão da vegetação do órgão ambiental competente.  

Sao  indicados os seguintes cuidados relativamente ao controle ambiental: 

- 0 desmatamento e destocamento devem obedecer rigorosamente aos limites estabelecidos no projeto, 

aprovado pelo órgão ambiental competente, evitando acréscimos desnecessários; deve ser suficiente para 

garantir o isolamento, das operações de construção e a visibilidade dos motoristas, com a precaução de 

não expor os solos e taludes naturais A erosão; 

- As áreas destinadas As atividades de desmatamento, destocamento, expurgo e limpeza devem ser 

delimitadas fisicamente, por meio de fitas ou redes sinalizadoras ou material similar, de forma a orientar os 

responsáveis pelas atividades; 

- A executante deve dispor de equipamentos específicos para trituração de restos vegetais de pequenos 

porte, galhadas e folhas; 

- A critério da fiscalização, o subproduto gerado deverá ser utilizado nas adubações orgânicas previstas nos 

serviços de manutenção ou plantio arbóreo, nos locais ou áreas indicadas. 

Aceitação ou Rejeição: 

Os serviços serão aceitos desde que atendam As exigências preconizadas nesta Especificação e rejeitados 

caso contrário. 

Os serviços rejeitados deverão ser corrigidos, complementados ou refeitos.  
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Execução: 

Antes do início das operações de desmatamento é necessário observar os fatores condicionantes de manejo 

ambiental de modo que as operações de desmatamento não atinjam os elementos de proteção ambiental. 

As  Areas  de abrangância dos serviços de desmatamento, destocamento, expurgo e limpeza é a  Area  total de 

leito estradal. 

Deverão ser retiradas as camadas de má qualidade, visando o preparo do subleito, de acordo com o projeto 

de engenharia. 

Tais materiais removidos devem ser transportados para locais previamente indicados, de modo a não 

causar transtorno A obra em caráter temporário ou definitivo. 

Critérios de medição e pagamento: 

O serviço de expurgo é medido em função da  Area  e da espessura da vegetação retirada. 

A unidade de medição por peso transportado será expressa em t.Km. 

A medição dos serviços deve levar em consideração o volume de material extraído e a respectiva dificuldade 

de extração, medido e avaliado no corte (volume  "in  natura") e a distância de transporte percorrida, entre o 

corte e o local de deposição. 

3.4- ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS 

NORMA DE REFERENCIA — NBR-7182 da ABNT 

A mistura de agregados para base deve apresentar-se uniforme quando distribuída no leito da estrada e cada 

camada deve ser espalhada em uma única operação. Cumpre evitar segregação, ou seja, a base deve estar 

livre de regiões de material grosso e fino. 

O espalhamento da, ou das camadas de base do agregado de qualquer classe, deverá ser realizado com 

distribuidor de agregado auto propelido. Deverá possuir espalhador do tipo sem-fim e demais dispositivos 

que permitam distribuir o material em espessura adequada, uniforme, na largura desejada, de maneira que, 

após a compactagdo, sejam satisfeitas as tolerâncias da superfície e espessura especificadas, sem 

necessidade de conformação posterior. 

0 distribuidor de agregado terá seu emprego vedado se deixar sulcos, zonas endentadas ou outras marcas 

inconvenientes na superfície de base que não possam ser eliminados por rolagem ou evitados por ajustes 

de operação. _ _• 
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Em áreas onde o emprego do distribuidor de agregados for inviável, será permitido, a critério da 

Fiscalização, a utilização de motoniveladora. 

Quando a espessura exigida for de 0,20m ou menos, o material de base pode ser espalhado e compactado 

em uma única camada. Quando a espessura exigida especificada em projeto, o material da base deverá ser 

espalhado e compactado em duas ou mais camadas, sendo a espessura  minima  de cada camada de 

especificada em projeto e a espessura máxima de cada camada compactada não deverá a especificada  ern  

projeto. 

Não será permitida a colocação, sobre a superfície da base concluída, de uma camada de solo fino ou p6 de 

pedra para proteger a mesma da ação do tráfego. 

3.5 - REGULARIZACAO DE SUPERFÍCIE COM MOTONIVELADORA 

Esta especificação se aplica à regularização com equipamentos apropriados do subleito da via a ser 

pavimentada após a conclusão da terraplenagem. 

Regularização é a operação que é executada prévia e isoladamente na construção de outra camada do 

pavimento, destinada a conformar o subleito, quando necessário, transversal e longitudinalmente. A 

execução segue as seguintes etapas: 

- O subleito sobre o qual irá se executar a regularização e compactação deve estar totalmente limpo, 

sem excessos de umidade e com todas as operações de terraplenagem concluídas (atividades não 

contempladas nesta composição). 

- A motoniveladora realiza a regularização e nivelamento do subleito. 

- Caso o teor de umidade se apresente abaixo do limite especificado em projeto, procede-se com o 

umedecimento da camada através do caminhão pipa. 

- Com o material dentro do teor de umidade especificado em projeto, executa-se a compactação da 

camada utilizando-se o rolo compactador pé de carneiro, na quantidade de fechas prevista em 

projeto, a fim de atender as exigências de compactação. 

São indicados os seguintes tipos de equipamentos para execução da regularização: motoniveladora com 

escarificador; carro tanque distribuidor de água; rolos compactadores tipo pé de carneiro, liso vibratório; 

grade de discos,  etc.  Os equipamentos de compactação e mistura, serão escolhidos de acordo com o tipo 
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de material empregado e poderão ser utilizados outros, que não os especificados acima, desde que aceitos 

pela FISCALIZAÇÃO. 

A medição dos serviços de regularização do subleito será feita por metros quadrados, de plataforma 

concluida. 

3.6 — COMPACTAÇÃO DE ATERRO AS 100% DO  PROCTOR  NORMAL 

NORMA DE REFERENCIA — NBR-7182 da ABNT 

A compactação é um método de estabilização de solos que se dá por aplicação de alguma forma de energia 

(impacto, vibração, compressão estática ou dinâmica). Seu efeito confere ao solo um aumento de seu peso 

especifico e resistência ao cisalhamento, e uma diminuição do índice de vazios, permeabilidade e 

compressibilidade. Através do ensaio de compactação é possível obter a correlação entre o teor de umidade 

e o peso especifico seco de um solo quando compactado com determinada energia. 0 ensaio mais comum 

é o de  Proctor  (Normal, Intermediário ou Modificado), que é realizado através de sucessivos impactos de um 

soquete padronizado na amostra. 

Proceder a realização do ensaio de compactação tipo  Proctor  Normal, com a reutilização do solo, para a 

obtenção de sua curva de compactação. 

A execução da camada compreende as operações de mistura e pulverização, umedecimento ou secagem 

dos materiais na pista, seguida de espalhamento, compactação e acabamento, realizadas na pista 

devidamente preparada, na largura desejada a nas quantidades que permitam, após a compactação, atingir a 

espessura projetada. 

0 grau de compactação deve ser, no  minim,  100% para a camada de reforço do subleito e 100% para a 

camada de  sub-base estabilizada granulometricamente, em relação A massa especifica aparente seca 

máxima, obtida no ensaio  Proctor  Modificado. 

Ainda, o material desta camada poderá ser constituído de solos naturais, rochas alteradas naturais, misturas 

artificiais de solos, de rochas alteradas (britadas ou não), materiais de solos (areia, pedregulho) e de 

materiais de pedra (pedra britada, pedrisco, pó-de-pedra) ou ainda por qualquer combinação desses 

materiais que apresente conveniente estabilidade e durabilidade, para resistir As cargas do trânsito e A ação 

dos agentes climáticos, quando adequadamente compactados, respeitando as condições indicadas nos 

itens anteriores. 
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Ensaio de Compactação com a energia do  Proctor  Modificado, para determinação da massa especifica 

aparente seca máxima e do teor de umidade ótima, pelo método DNER-ME 129 ("Método C") com material 

coletado na pista em locais determinados aleatoriamente. Deverá ser coletada pelo menos uma amostra a 

cada 500 m,  de área. O número de ensaios de compactação pode ser reduzido, a critério da FISCALIZAÇÃO, 

desde que se verifique a homogeneidade do material; 

0 grau de compactação e umidade do material é aceito desde que: 

a) não se obtenham, para as camadas do corpo de aterro, valores individuais de grau de 

compactação inferiores 95%, e a umidade esteja compreendida no intervalo de ± 3%; 

b) não se obtenham, para a camada final, valores individuais de grau de compactação inferiores 

100%, e a umidade esteja compreendida no intervalo de ± 2 %; 

c) alternativamente, a análise estatística dos resultados do grau de compactação realizada de acordo 

com a equação 3 do anexo A, para o conjunto de no mínimo quatro e no máximo dez amostras, 

apresente grau de compactação maior ou igual a 95% e 100%, para as camadas do corpo do aterro 

e para camada final do aterro, respectivamente. 

4.0 TRABALHOS DE PAVIMENTAÇÃO 

4.1 - EXECUÇA0 DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, 

ESPESSURA 10 CM. 

NORMA DE REFERENCIA — NBR 9780. 

A pavimentação com bloquetes de concreto tem como característica principal a simplicidade de instalação. 

Seu assentamento é feito sobre uma camada de areia ou pó de pedra, sem exigir ferramentas diferenciadas 

ou mão de obra especializada. 

Os pisos (pegas) são intertravados. Cada parte do todo colabora para a imobilidade da pega vizinha, por 

meio do atrito lateral entre elas. Tudo devido ao preenchimento das juntas com areia ou pó de pedra. Estas 

juntas permitem a passagem da água, tornando o piso intertravado de concreto ecologicamente correto. 

A pavimentação com blocos pré-moldados é de rápida execução, possui vida útil longa, baixa manutenção e 

alta capacidade de drenagem das Aguas das chuvas. Neste sistema, blocos modulares pré-moldados em 

concreto, com diversas formas, cores e texturas, são justapostos e se mantêm fixos por conta do atrito da  

Area  lateral das pegas em relação As outras adjacentes. Com  o travamento, a transferência de carga entre os 
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blocos alivia as pressões sobre o subleito e a base, reduzindo as possibilidades de deformações da 

pavimentação. As pegas são assentadas sobre uma camada de areia ou pó de pedra espalhada sobre o solo 

previamente compactado. Por ser assentado sobre o solo, o sistema de pavimentação intertravada 

possibilita melhor drenagem, com poucas camadas de interferência. Confira os detalhes da pavimentação: 

Formatos mais comuns, resistência e normas 
Os formatos mais comuns de blocos intertravados,  antra  

diversos  fabric  antes são-  retangular. "raquete' 16 faces e 
sextavado. Para calçadas.. usa-se, em geral blocos com 
espessura de 6 cm conforme definição em projeto. A 

resistência da pavimentação intertravada costuma variar  antra  

35 e 50 MPa. Esse tipo de pavimento esta norrnatizato na 
ABNT peias normas referentes as Peças de Concreto para 
Pavimentação NBR 9780 ('Determinação da Resistência 
Compressão") e NBR 9781 CEspecificação"), 

1 Contenção lateral 

2 Areia de rejuntamento 

3 Pegas pré-moldadas de concreto 

4 Areia de assentamento ou pó de pedra 

5 Base 

6  Sub-base 

7 Subleito 
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Preparação do solo 

0 solo (subleito e  sub-base) é compactado com a ajuda de um rolo compactador e/ou um equipamento 

vibratório. Em seguida, verifica-se a altura da caixa (contenção lateral) para receber a estrutura do 

pavimento, normalmente feita com bica corrida - material usado como base de pavimentação de ruas e 

pistas de concreto. A altura da contenção varia conforme a altura do bloco utilizado. Depois, a bica corrida 

também 6 compactada e, então, avalia-se o caimento mil-limo para coleta das Aguas (recomenda-se 1,5% 

de caimento). Como a pressão exercida em calçadas é considerada baixa, é possível obter um bom 

desempenho dos blocos de concreto apenas por meio de seu assentamento sobre um colchão de areia, 

aplicado sobre um subleito adequadamente regularizado e compactado, sendo dispensável a execução de 

uma camada de reforço da fundação. 

Drenagem 

Para garantir a perfeita drenagem em sistemas de piso intertravado, indica-se o cuidado com as inclinações 

longitudinais e com os caimentos transversais de pavimentos intertravados. Para calçada, recomenda-se 

caimentos transversais de 2%, com caimento transversal máximo de 4%. Os pavimentos também devem 

prever interrupções como poços de visita, caixas de passagem, hidrantes, trilhos e padrões de luz. 0 detalhe 

de uma caixa de passagem pode ser simplificado preenchendo-se o entorno da interrupção com concreto 

de 35 MPa. 

Conservação 

Os blocos pré-moldados de concreto podem ser retirados e recolocados, o que permite consertos 

subterrâneos, como vazamentos de canalização e de eventuais recalques do subleito, sem remendos. A 

capacidade de drenagem da pavimentação intertravada também evita despesas com operações tapa-

buracos, recapeamento e selagens de trincas. 

4.2 - EXECUÇÃO DE PASSEIOS (CALÇADAS) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN 

LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. 

Sobre a camada granular devidamente nivelada e regularizada, montam-se as fôrmas que servem para 

conter e dar forma ao concreto a ser lançado, coloca-se lona plástica e, sobre ela, são colocadas as telas 
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de armadura, finalizada a etapa anterior é feito o lançamento, espalhamento, sarrafeamento e desempeno do 

concreto; para aumentar a rugosidade do pavimento, fazer uma textura superficial por meio de vassouras, 

aplicadas transversalmente ao eixo da pista com o concreto ainda fresco. Por último, são feitas as juntas de 

dilatação. 

Utilizar a  Area  total, em metros quadrados, de passeios que utilizam concreto feito em obra, com espessura 

de 4 cm, não armado. 

4.3 - RAMPA PARA ACESSO DE PCD. 

NORMA DE REFERENCIA — NBR 9050. 

Nos locais indicados no projeto, serão executadas rampas de acesso as pessoas portados de deficiência 

(PCD) para atender ao quesito de circulação. Como as calçadas não têm a largura suficiente para a 

implantação de rampa perpendicular ao eixo da rua, será feito um estreitamento da via, não afetando o leito 

carropdvel, sendo construída a rampa, onde os rebaixos das calçadas devem ser construidos na direção do 

fluxo de travessia de pedestres, com inclinação não superior a 8,33% no sentido da rampa central e na 

rampa das abas laterais. A largura  minima  do rebaixamento é de 1,50. Será implantada sinalização tátil com 

placas de concreto em alto relevo, aplicado durante o processo de execução do contra piso de concreto do 

passeio, (tátil direcional e tátil de alerta conforme NBR 9.050 e desenhos do projeto). Serão incluidas nos 

custos as placas táteis de concreto para a sinalização. 

A colocação das placas deverá ser concomitantemente com a execução do passeio para que sejam 

posicionadas ao mesmo nível final do passeio. 

5.0 TRABALHOS DE DRENAGEM SUPERFICIAL 

5.1 - MEIO FIO DE CONCRETO - MFC 05 - AREIA E BRITA COMERCIAIS - FORMA DE MADEIRA 

NORMA DE REFERENCIA — Manuais Técnicos, Conteúdo 05 - Drenagem e Obras de Arte Correntes - DNIT. 

Os meios-fios são limitadores físicos da plataforma rodoviária, com diversas finalidades, entre as quais, 

destaca-se a função de proteger o bordo da pista dos efeitos da erosão causada pelo escoamento das 

Aguas precipitadas sobre a plataforma que, decorrentes da declividade transversal, tendem a verter sobre os 

taludes dos aterros. Desta forma, os meios-fios têm a função de interceptar este fluxo, conduzindo os 

deflúvios para os pontos previamente escolhidos para lançamento. 
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A execução dos meios-fios deve ser realizada em consonância as diretrizes preconizadas na Especificação 

de Serviço DNIT n° 20/2006. 

Antes de partir para a execução, é preciso preparar o terreno para o assentamento dos meios-fios, a 

superfície do terreno de fundação deve estar devidamente regularizada (de acordo com a seção transversal 

do projeto), lisa e isenta de partículas soltas ou sulcadas. Recomenda-se também que o terreno não 

apresente umidade excessiva nem solos turfosos, micaceos ou com substancias orgânicas. 

Departamento de Estradas e Rodagem também indica que a suscetibilidade do solo a compactação, medida 

por ensaio de  proctor  normal, seja de 1,5% em torno da umidade ótima de compactaçáo. 

Após a compactação, o terreno de fundação, ligeiramente umedecido, esta pronto para receber o 

lançamento do lastro de concreto, que deve ser apiloado, convenientemente, de modo a não deixar vazios. É 

comum que contratantes públicos estabeleçam, já em edital, a não permissão para execução dos serviços 

durante dias de chuva. 

Uma hora depois do lançamento do concreto da base é o tempo máximo recomendado para o 

assentamento dos meios-fios. As pegas devem ser escoradas, nas juntas, por meio de bolas de concreto 

com a mesma resistência da base, e podem ser pré-moldadas ou moldadas  in  loco, conjugadas com sarjeta 

ou não. Usualmente, os meios-fios são posicionados a 15 cm de altura do pavimento - altura em que está 

ou  sera  erguida a calçada. Ha pegas especiais para  areas  que abrigam bueiros. Em geral, contratantes 

públicos exigem que os lotes de meio-fio pré-moldados aplicados nesse tipo de obra sejam acompanhados 

de certificado de qualidade. 

As dimensões abaixo devem ser obedecidas: 

 

tIODALiu;,..117 
VISTO: 



ACOST, 

o 

r9y..F.A),AQW0269  
MODALIWT7  
VISTO: 

MAGALHÃES 
DE ALMEIDA 
PI a t ti r,1 ti ti!  

9  
X X 

 R=5  

o 

5.2 — EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30CM 

DE BASE X 15 CM DE ALTURA 

NORMA DE REFERENCIA — Manuais Técnicos, Conteúdo 05 - Drenagem e Obras de Arte Correntes - DNIT. 

As sarjetas são dispositivos de drenagem longitudinais construidos lateralmente as pistas de rolamento e as 

plataformas dos escalonamentos destinados a interceptar os deflúvios que podem comprometer a 

estabilidade dos taludes, a integridade dos pavimentos e a segurança do tráfego. 

Por razões de segurança, as sarjetas têm geralmente a forma triangular (que foi a adotada no presente 

projeto), trapezoidal ou semicircular. 

A execução das sarjetas deve ser realizada em consonância as diretrizes preconizadas na Especificação de 

Serviço DNIT n° 18/2006. 

As sarjetas são canais longitudinais que acompanham o sentido das vias e são destinados a coletar e 

conduzir as águas superficiais da faixa pavimentada e da faixa de passeio até o dispositivo de drenagem, 

boca de lobo, galeria  etc. 

Sera  utilizada sarjeta em concreto sendo executado somente uma camada de reforço em cimento e areia 1:3 

concretos simples ao longo dos meio-fios, espessura de 7cm e largura de 30 cm devidamente revestidos 

em argamassa de cimento e areia no  tag()  1:4. 
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6.0 TRABALHOS COMPLEMENTARES 

6.1 - CAIACAO COM FIXADOR DE CAL 

Todas as superfícies a serem a pintadas deverão ser cuidadosamente limpas e corrigidas de quaisquer 

defeitos de revestimento antes do inicio dos serviços. 

Caiação é um tipo de pintura natural que produz um efeito limpo no meio fio, a mistura necessária é (cal + 

agua) com fixador cola para pintura à base de cal e tintas em pó. Fixa com segurança e pode ser aplicado 

em todo tipo de caiação e acelera o processo de fixação de caiações, o qual deverá ter duas demãos e só 

poderá ser aplicada quando a precedente estiver completamente seca. 

Pintura de meio-fio, serviço de natureza complementar de pavimentação de vias com a finalidade de 

ressaltar a limpeza dos logradouros/ruas, bem como orientar o trafego de veículos. 

O serviço de pintura de meio-fio é executado nos principais logradouros públicos (avenidas e ruas) e 

próximos a equipamentos públicos (exemplo: escolas, hospitais, delegacias). 

O serviço de pintura de meio-fio não é prestado em quadras residenciais e em períodos chuvosos o serviço  

sera  reduzido aos pontos críticos. 

6.2— LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO 

Varrição ou varredura é a principal atividade de limpeza de logradouros públicos (vias públicas). 

0 conjunto de resíduos gerados durante a obra é preciso varrer a via toda via. 

O trânsito de veículos basta para empurrar a sujeira para as sarjetas e estas, sim, deverão ser varridas. 

O entulho, restos de materiais, e outros equipamentos da obra devem ser totalmente removidos do local. 

A obra devera apresentar-se completamente limpa, pronta para utilização. 

• Os entulhos retirados deverão ser colocados em local apropriado, com aprovação da fiscalização, e leis 

de postura do Município. 

6.3 — FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM 

PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI. 

As instalações das placas de sinalização de regulamentação deverão respeitar as 

da ABNT e o Volume I do Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito 

Regulamentação" do Conselho Nacional de Transito — CONATRAN. 

AÇO, R1 LADO 0,248 M - 

normas regulamentadoras 

"Sinalização Vertical de 
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A fim de fornecer informações que permitam aos usuários das vias adotarem comportamentos adequados, 

de modo a aumentar a segurança, ordenar os fluxos de tráfego e orientar os usuários, as vias que serão 

pavimentadas deverão possuir, conforme especificações do projeto, placas de sinalização de 

regulamentação de sinal de parada obrigatória de código R1 (Placa "PARE"). 

A placa "PARE" será utilizada quando deseja-se reforçar ou alterar a regra geral de direito de passagem. 0 

posicionamento da placa R-1 deverá ser colocada no lado direito da via no sentido do fluxo do tráfego e ser 

colocadas na posição vertical, fazendo um Angulo de 93° a 95° em relação ao sentido do fluxo de tráfego, 

voltadas para o lado externo da via. Esta inclinação deverá ser obedecida, visto que tem por objetivos 

assegurar boa visibilidade e leitura dos sinais, evitando o reflexo especular que pode ocorrer com a 

incidência de faróis de veículos ou de raios solares sobre a placa. As placas do tipo R-1 deverão ser 

colocadas a uma distância de 2 metros do prolongamento do meio-fio ou da borda da pista transversal 

(nunca ultrapassando a distancia de 10m). 

A placa deverá ser sustentada por tubo de  ago  galvanizado com diâmetro igual a 2", pintado na cor branca 

com esmalte sintético fosco. A altura total do tubo deverá ser de 3,00m, distribuídos da seguinte forma: 

50cm para ser ancorado do tubo ao solo chumbado em bloco de concreto e 2,50m deverá ficar livre entre o 

nível da calçada e o inicio da placa. 

No caso especifico da via secundária que intercepta, em Angulo agudo, outra via a posição da placa R-1 

deve ser tal que não gere dúvidas aos usuários, devendo assim respeitar as especificações do projeto. 

• 

147  

JOÃO BATISTA DE FREITAS SERRA. 

(Engenheiro Civil)  

-MBA  EM PERÍCIAS E AVALIAÇÕES DE ENGENHARIA.  

-MBA  PROJETO E EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS. 

-CREA/MA sob n° registro: 111571740-5. 

PRof7.Ea-71). Vceo • 42c2/  
moDALIW,177 
VISTO: 



.m.:Tir  ço.Zi  
Ny0  tCO2 I X;  
t1ODALItg,73Z 
VISTO:  

I . I LI ", 

MAGALHAES 
DE ALMEIDA 
Para uma Magalhães mais Feliz 

- PROJETO - 

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO INTERTRAVADO, NO 

MUNICÍPIO DE MAGALHÃES DE ALMEIDA-MA. 

Joao Sefo 
E t) • • - • 

c».- • ..;.)t '1.59 1.  i  
RA; UL 71740-5 



MAGALHÃES 
DE ALMEIDA 
Para uma Magalhães mais Feliz 

MEMORIAL DESCRITIVO 

• DADOS DA OBRA 

O OBRA: Pavimentação com blocos de concreto intertravados 

O LOCAL: Magalhdes de Almeida — MA 

o Extensão total dos trechos: 310,00m 

o Area  pavimentada: 1.984m2  

NOME EXT. (m) 
LARG. PROJ. 

(m) 

LARG. PAV. 

(m) 

LARG. PASSEIO 

(m) 
RUA BERNARDO SILVA 

LOPES 
90,00 7,00 6,40 1,20 

TV PEDRO ESPINDOLA 
MOREIRA 

100,00 7,00 6,40 1,20 

RUA RAIMUNDO DA SILVA 
LOPES 

120,00 7,00 6,40 1,20 

• GENERALIDADE: 

Este Memorial Descritivo tem a função de propiciar a perfeita compreensão do projeto e de orientar o consultor 

objetivando a boa execução da obra. 

Os serviços deverão ser feitos rigorosamente de acordo com o projeto de execução. Toda e qualquer alteração que 
por necessidade deva ser introduzida no projeto ou nas especificações. 

Poderá a fiscalização paralisar os serviços ou mesmo mandar refazê-los, quando os mesmos não se apresentarem de 

acordo com as especificações, detalhes ou normas de boa técnica. 

Nos projetos apresentados, entre as medidas tomadas em escala e medidas determinadas por cotas, prevalecerão 

sempre as últimas. 

Deve também manter serviço ininterrupto de vigilância da obra até a sua entrega definitiva, responsabilizando-se por 

qualquer dano decorrentes da execução da mesma. 

de sua responsabilidade manter atualizados, no canteiro de obras, Alvará, Certidões e Licenças, evitando 

interrupções por embargo. Assim como ter um jogo completo, aprovando e atualizado dos projetos, especificações, 

orçamento, cronograma e demais elementos que interessam aos serviços. 
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Devido ao período chuvoso, alguns trechos das ruas anteriormente citadas sofreram erosões, dificultando o acesso de 

moradores, seja a pé ou em veículos. Visando solucionar esse problema buscamos implantar uma pavimentação com 

bloquetes intertravados, que irão atender tecnicamente ao tráfego na via e ser economicamente mais barato e relação 

ao pavimento asfaltico. A obra vem com a necessidade de melhoria do acesso As ruas citadas, aumentando a 

circulação de pessoas e veículos, beneficiando a população de modo geral, melhorando a qualidade de vida dos 

usuários, bem como melhorando a economia local. Junto A pavimentação deve-se implantar um sistema composto 

por sarjetas e meio fio, com o objetivo de escoar as Aguas pluviais, aumentando a vida útil do pavimento. 

• FINALIDADE DA CONSTRUÇÃO 

0 Governo Municipal de Magalhães de Almeida -MA, a implantação da pavimentação em bloquete na sede do 

município, ruas estão recebendo melhorias como resultado do compromisso assumido pela Prefeitura Municipal, que 

está sendo concretizado agora pela Secretaria Municipal de Infraestrutura. 

Para a população diretamente beneficiada pelas melhorias, as obras representam o interesse da atual gestão para com 

a melhoria da infraestrutura urbana e consequentemente a qualidade de vida da população. 

Esses serviços de pavimentação com bloquetes, que o município tem recebido, são serviços que têm como 

finalidade, garantir conforto e segurança a população, em seus diversos deslocamentos. 

• LOCAL DA OBRA 

Vias urbanas na sede do município de Magalhdes de Almeida —MA, Rua Bernardo Silva Lopes, Travessa Pedro 

Espíndola Moreira e Rua Raimundo Silva Lopes. 

Local da obra  
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Pontos demarcados 

PONTO LOCALIZAÇÃO 
COORD. UTM 

SIRGAS2000 (E) 
COORD. UTM 

SIRGAS2000 (N) 
1 RUA BERNARDO SILVA LOPES - INICIO 811047.1998 9624976.4796 
2 RUA BERNARDO SILVA LOPES - FIM 810980.6016 9624914.8831 
3 TV PEDRO ESPINDOLA MOREIRA - INICIO 811094.0352 9624934.2293 
4 TV PEDRO ESPINDOLA MOREIRA - FIM 811024.3201 9624863.1122 
5 RUA RAIMUNDO DA SILVA LOPES - INICIO 811136.2838 9624908.2849 
6 RUA RAIMUNDO DA SILVA LOPES - FIM 811056.9483 9624822.1326 

• OBJETIVO 

- Melhorar a vias urbanas, deste município oferecendo melhores condições de tráfego de veículos. 

- 0 objetivo da pavimentação em bloquete de vias urbanas, acabando com a poeira que muito desconforto traz As 

residências das pessoas, bem como os danos causados A saúde dessas populações. 

- Enfim, tem como objetivo principal A melhoria da qualidade de vida da população do município, aumentando a 

qualidade de vida de pelo menos 31 famílias que habitam as ruas em questão. 

- As ruas e avenidas trazem muita importância econômica, social e ambiental. 

- 0 estado de conservação destas vias determina variação nos custos dos produtos transportados. 

Se -,0  
.1 

rr:  
CREA;U I! 71740-5 
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- 0 acesso da população urbana a serviços básicos educação saúde e lazer ocorre por meio destas vias. 

Com a implementação do objeto pretende-se garantir o desenvolvimento local facilitando o acesso as localidades em 

questão, permitindo o escoamento adequado da produção local, diminuindo os custos com transportes, fortalecendo 

a economia regional, estruturando melhor as vias e a infraestrutura urbana, e assim melhorando a qualidade de vida 

de centenas de familias, em conformidade com as diretrizes do programa. 

• CONCLUSÃO TÉCNICA 

A população da  area  a ser beneficiada com a presente intervenção, sofre atualmente com problemas de locomoção 

devido à ausência de vias de acesso adequadas as localidades, resultante do forte período chuvoso. Isso tem 

influenciado diretamente no custo da produção da população e regido, tendo grande dificuldade para o escoamento da 

produção e sustentabilidade de modo geral. 

Então o pavimento intertravado surge como uma alternativa ao pavimento asfaltico. A utilização daquele se da devido 

ao menor custo de implantação em relação a este, além de que, para implantar um pavimento flexível precisa-se de 

mão de obra mais qualificada e equipamentos mais robustos, dificultando a utilização da mão de obra local. A 

implantação do pavimento intertravado, além de atender o tráfego da regido, pode auxiliar gerando emprego e renda 

aos moradores da cidade de Magalhães de Almeida — MA. 

.)/" 

:JÕÂO BATISTA DE FREITAS SERRA. 

(Engenheiro Civil)  

-MBA  EM PERÍCIAS E AVALIAÇÕES DE ENGENHARIA.  

-MBA  PROJETO E EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS. 

-CREA/MA sob n° registro: 111571740-5. 
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OBJETO: 

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO INTERTRAVADO, NO MUNICÍPIO 
DE MAGALHÃES DE ALMEIDA-MA. 

PLANO DE SUSTENTABILIDADE 

Alcance dos objetivos esperados e a longevidade do empreendimento a ser 
entregue quando da concepção do objeto do convênio. 

Rua Manoel Pires de Castro, 279 — Centro - CEP 65 RES54--7:  
CNN,  06.988.976/0001-09 

Telefone (98) 3483 1186 
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PLANO DE SUSTENTABILIDADE 

APRESENTAÇÃO 

Identificação do convênio, objeto, valor, contrapartida (principais). 

Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA-MA 

Convênio: ng 900910/2020 

Objeto: IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO INTERTRAVADO, NO MUNICÍPIO DE 
MAGALHÃES DE ALMEIDA-MA. 

Valor Global: R$ 300.000,00 

Valor de repasse: R$ 295.464,49 

Valor de contrapartida: R$ 4.535,51 

Vigência: 36 meses 

Inicio da Vigência: 22/07/2020 - Fim da Vigência: 22/07/2023 

DESCRIÇÃO DOS BENS E SUA UTILIZAÇÃO: 

DESCREVER QUAL  SERA  A UTILIZAÇÃO DOS BENS A SEREM ADQUIRIDOS DEFORMA 
DETALHADA. 
(META 01 - ELABORAÇÃO DE PROJETO TÉCNICO EXECUTIVO -  COD.  NATUREZA DE DESPESA: 
44905180, 
META 02 - PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO INTERTRAVADO NO MUNICÍPIO DE MAGALHÃES DE 
ALMEIDA-MA. -  COD.  NATUREZA DE DESPESA: 44905199). 

OBJETIVOS DO CONVÊNIO 

Identificação dos objetivos gerais diretos almejados com a execução do objeto de convênio, ou 
seja, o resultado imediato esperado com a execução do projeto naquela localidade. 

Com a execução da obra de: PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO INTERTRAVADO NO MUNICÍPIO DE 
MAGALHÃES DE ALMEIDA-MA. objetiva: 

1. Fomentar o escoamento da produção entre as famílias de agricultores por vias de 
acesso até a cidade e facilitar o acesso a compra de insumos; 

2. Facilitar a conexão com vias adjacentes, possibilitando acesso a outras regiões; 
3. Incentivar outras culturas, além das de arroz, milho, feijão, mandioca e algodão já 

comercializadas; 
4. Melhorar a infraestrutura das vias urbanas para impulsionar as atividades produtivas 

locais. 

gr$1 f; 

r• „9,01 
Rua Manoel Piles de Castro, 279 — Centro - CEP 65.56 

CNPJ. 06_988.976/0001-09 
Telefone (98) 3483 1186 
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3. IMPACTOS SOCIOECONÔMICOS 

Expectativa dos resultados e desdobramentos após a implantação do objeto, ou seja, o impacto é 
uma consequência analítica dos objetivos do convênio, do ponto de vista social e econômico. 

1. Aumento da renda familiar agrícola, com a comercialização de mais produtos; 
2. Incentivo ao consumo e investimentos com a abertura de novos pontos 

comercialização da produção agrícola; 
3. Aumento do número de produtores rurais com as condições melhores 

escoamento dos seus produtos; 
4. Melhoria da qualidade de vida da população local, tendo em vista a atual inexistência 

de drenagem nas vias, a qual implica em alagamentos nos períodos chuvosos. 

4. DURABILIDADE E MANUTENÇÃO DO OBJETO 

Expectativa do tempo de vida  ail  do objeto e a previsão da periodicidade de manutenções 
necessárias para a sua longevidade. Se possível, especificar melhor como se dará a manutenção 

0 objeto terá durabilidade de 5 anos, realizadas as manutenções semestrais. Onde será 
observada pela equipe de funcionários da Secretaria de Infraestrutura de MAGALHÃES DE 
ALMEIDA-MA, se a  Area  de rodagem apresenta trincos, rachaduras, deformações definitivas 
ou superficiais. A fim de serem tomadas medidas preventivas, como uso de material 
laterftico nas  Areas  afetadas, minimizando a condição abrasiva acentuada nestas  Areas.  

5. ARMAZENAMENTO E GARANTIA (BENS) 

Indicar o local exato de armazenamento dos bens a serem adquiridos e as garantias a serem 
exigidas pela convenente para aquisição. 

A empresa a ser responsável pela obra realizada deverá conforme o Código Civil brasileiro 
artigo 618 (Lei ng 10.406/2002), fornece prazo de garantia de 5 anos, pela qualidade do 
serviço prestado, ficando responsável pela manutenção das vias recuperadas em caso de 
defeitos nas  Areas  de rodagem, ficando ciente de tal exigência no edital de licitação. 

0 equipamento necessário para execução do objeto deste convênio é de responsabilidade 
da empresa executora da obra, do qual é também sua responsabilidade a guarda e 
manutenção destes bens. 

6. CUSTOS E FONTES DE RECURSOS 

• 
I 1.• fk!Org— 

de 

de 

Rua Manoel Pires de Castro, 279 —  Centro - CEP 65.56046P ,r;..012CLO 
CNPJ: 06.988.91610001-09 t100AilliAnz Telefone (98) 3483 1186 

‘riSTO.  
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Identificação dos custos previstos para as manutenções, periódicas ou não, e reparos do objeto. 
Faz-se necessária a apresentação do indicativo de viabilidade orçamentária-financeira pelo 
órgão/entidade mantenedora. 

Os custos estipulados para a manutenção do empreendimento, com o uso do material 
laterftico nas vias a serem recuperadas será realizada pela contratada que receberá por 
meio de relatório de orçamento de manutenção, contendo registro fotográfico da  Area  
analisada pelo vistoriador (representante da prefeitura), com os defeitos encontrados no 
rolamento, a fim de compor o custo orçamentário da manutenção, com aprovação dos 
custos pela contratante e contratada. 

7., RISCOS A MEDIDAS PREVENTIVAS 

Identificação das ameaças A longevidade do objeto entregue e as ações que podem ser tomadas 
para evitar ou minimizar a ocorrência dos risos e impactos negativos após a conclusão do projeto 
(para todo risco identificado, preencher com pelo menos uma medida preventiva). 

CATEGORIA DO 
RISCO 

RISCO SIM NÃO NÃO 
SE 

APLIC 
A 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

FINANCEIRO 

Insuficiência de recurso 
financeiro para manutenção 
/reparo do projeto X 

HUMANO/ 

TÉCNICO 

Insuficiência de equipe técnica 
especializada para acompanhar/ 
operacionalizar a execução do 
projeto 

X 

Caso necessário, 
contratação de suporte 
técnico 

Insuficiência de equipe técnica 
especializada para acompanhar/ 
operacionalizar a manutenção do 
objeto concluído 

X 

Ocorrências de danos no objeto 
causados por fenômenos ou 
desastres naturais X 

Previsão de despesas no 
Orçamento Anual 
Municipal 

Rua Manoel Pires de Castro, 279 — Centro - CEP 65. 
CNPJ: 06.988.976/0001-09 

Telefone (98) 3483 1186 
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AMBIENTAL Ocorrências de possíveis danos 
ambientais causados pela 
execução ou entrega do objeto 

X 

Criação de comitê para 
acompanhar e avaliar a 
entrega e manutenção do 
objeto 

TEMPO 

Ausência ou insuficiência do 
prazo de garantia 

X Em decorrência do 
período de chuvas, poderá 
ser necessário um aditivo 
a obra. 

Cancelamento de condições e 
garantias contratuais por perda 
de prazos 

X 

Exigência de determinada 
especificação técnica e 
grau de qualidade do 
material / equipamento no 
contrato 

MATERIAL 

Inexistência de assistência 
técnica especializada na regido 

X 

Entrega do objeto defeituoso ou 
inacabado 

X Criação de comitê para 
acompanhar e avaliar a 
entrega e manutenção do 
objeto 

FUNCIONALIDA 
DE 

Perda de 
utilidade/funcionalidade antes 
do término da expectativa de 
vida útil do objeto. 

X 

Exigência de determinada 
especificação técnica e 
grau de qualidade do 
material / equipamento no 
contrato 

DA IDENTIFICAÇÃO DO BEM PÚBLICO 

DECLARO, o comprometimento dessa PREFEITURA MUNICIPAL em conservar e 
manter durante a vida útil do bem público e em bom funcionamento com garantia  minima  de 4 
anos com as devidas manutenções asseguradas pela Secretaria Municipal de Obras e 
Infraestrutura do Município através do objeto presente na Plataforma + Brasil, sob n2  
900910/2020, bem como a placa indicativa da origem e destinação dos recursos, em que 
conste o número do convênio e o órgão gestor dos recursos. 

FICHAS DE CONTROLE DE USO DO BEM PÚBLICO 

DECLARO que conhecemos a necessidade de manter em bom funcionamento das 
fichas de controle de uso dos equipamentos, contendo data, local, serviço, identificação, n2  de 

- 

Rua Manoel Pires de Castro, 279 — Centro - CEP 65.560-00tYn: "Ial0,9k/.13d  
P.TOALEU,:'S,V CNPJ: 06.988.976/0001-09 

Telefone (98) 3483 1186 
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telefone e assinatura dos beneficiários, com objetivo de assegurar o alcance social da utilização 
do(s) bem(s), bem como apresentar durante a fiscalização pelos órgãos de controle do gestor 
de programa. 

DECLARO o comprometimento na implantação do Plano de Sustentabilidade ora 
apresentado para fins de utilização dos recursos adquiridos por meio do programa 2217 - 
DESENVOLVIMENTO REGIONAL E TERRITORIAL: PT - 15.244.2217.7K66.0021 - ACAO 
APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL LOCAL INTEGRADO - NO 
ESTADO DO MARANHÃO - (EMENDA PARLAMENTAR) 

8. ÓRGÃOS E ENTIDADES RESPONSÁVEIS 

Indicar o órgão ou entidade responsivel pela execução da obra ou guarda e manutenção periódica 
do bem. 

Secretaria de Infraestrutura de MAGALHÃES DE ALMEIDA-MA, responsável pelo 
Acompanhamento e Fiscalização da execução do referido plano. 

RAIMUNDO,  ATO CARVALHO 

PREFEITO MUNI-CIPAL DF MAGALHÃES DE ALMEIDA-MA 

..1  

ENGENHEIRO CIVIL PROJETISTA 

i -X -f.'f' 72i  
I  rrZfrr. „.,,, i-) LK)  ,)Íj/  ,rY 4 ,  

Rua Manoel Pires de Castro, 279— Centro - CEP 65 9$9.9-2 '17 vrit  CNPJ: 06_988.976/0001-09 
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SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS - SEMA 

Dispensa de Licenciamento Ambiental N° 1033510/2021 
VALIDADE ATE 

10/03/2023 

PROCESSO SEMA N° 21030023052/2021  E-PROCESSOS N° 41288/2021 

A SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS - SEMA, com base na Portaria/SEMA n° 123 de 06 
de novembro de 2015, dispensa do Licenciamento Ambiental a: 

00M E OU RAZÃO SOCIAL: Prefeitura Municipal De Magalhães De Almeida-ma 

ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL: ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

CPF OU CNPJ: 

06.988.976/0001-09 

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 

0000000000  

  

ENDEREÇO: 
Rua Manoel Pires De Castro, Sede, Centro 

CEP: 
65560-000 

MUNICÍPIO: 
Magalhães de Almeida - MA 

410  
ATIVIDADE A SER DISPENSADA DO LICENCIAMENTO: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÂO EM 
BLOKRET EM VIAS COM DRENAGEM PLUVIAL PRÉ-EXISTENTE OU EXECUÇÃO COM 
DRENAGEM PLUVIAL SUPERFICIAL (EM VIA URBANA). 

LOCALIZAÇÃO DA ATIVIDADE (com coordenadas): TRAVESSA PEDRO ESPINOLA MOREIRA, 
RUA BERNARDO SILVA LOPES, RUA RAIMUNDO DA SILVA LOPES, S/N°, BAIRRO: ZONA 
URBANA, MUNICÍPIO: MAGALHÃES DE ALMEIDA, SOB AS COORDENADAS GEOGRAFICAS 

Obs.: Vide no verso desta dispensa as EXIGÊNCIAS / RECOMENDAÇÕES 
Documento assinado DIGITALMENTE. A sua autenticidade poderá ser verificada no  Site  da Secretaria (SIGLA), por meio do código 
21030023052/2021.  

Sao Luis - MA 10/03/2021 

1111111111111111111,1111111111111111 

OBS.: - AS CONDIÇÕES SERI1/40 ESTABELECIDAS NOS ANEXOS; 
- Concedido pela SEMA no uso de suas atribuições legais conferidas no  art.  69 da Constituição do Maranhão, e, considerando o 
disposto no § 2°,  art.  do 2°, o parágrafo único do  art.  8°, e 12° da Resolução do CONAMA n°237, de 19 de dezembro de 1997, e 
considerando ainda a Portaria n° 123/2015, que disciplina o procedimento de dispensa de licenciamento ambiental no Estado do 
Maranhão. 
- A dispensa do Licenciamento Ambiental não exime o empreendedor de cumprir a legislação ambiental e normal em vigor;  

Diego  Fernando Mendes Rolim 
Secretário 

Matricula: 807459-2 

Rafael Ferreira Maciel 
Secretario Adjunto 

Matricula: 875246-1 
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GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO 

SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS - SEMA 

Exigências e Condicionantes 
Processo n° 21030023052/2021 

1 - A atividade ou empreendimento deve preencher integralmente os seguintes requisitos: 
I - Projetar a obra ou empreendimento/atividade considerando as legislações aplicáveis .6 obra ou 
empreendimento/atividade e Normas Brasileiras de Referência - NBR's que regulamentam a matéria, em especial as 
que abordam a armazenagem/destinação dos resíduos sólidos e o tratamento dos efluentes líquidos e gasosos; 
II - Não interferir em  Area  de Preservação Permanente —  APP  (conforme os  Art.  3°, incisos II, VII, IX e X;  Art.  4°, 7° e 8° 
da Lei N°12.651/ 2012 - Novo Código Florestal e Resolução CONAMA n°303/2002). 
Ill - Adquirir a Outorga Preventiva ou Outorga de Direito de Uso dos Recursos Hídricos ou Dispensa de Outorga no 
órgão ambiental competente, quando for o caso. 
IV - A destinação final de resíduos sólidos, o lançamento de efluentes e a geração de emissões atmosféricas, ruídos e 
radiações não ionizantes deverão atender aos padrões estabelecidos na legislação ambiental vigente. 

ip V - 0 transporte, beneficiamento, comércio, consumo e armazenamento de produtos florestais de origem nativa 
(matérias-primas provenientes da exploração de florestas ou outras formas de vegetação nativa) deverão ser realizados 
mediante licença eletrônica obrigatória (Documento de Origem Florestal - DOF) de acordo com a legislação ambiental 
vigente. 
VI - Realizar a inscrição no Cadastro Ambiental Rural -  CAR,  em se tratando de imóvel rural. 
VII - Cumprir a legislação ambiental e normas em vigor. 

2 - A DISPENSA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL não dispensa, nem substitui a obtenção pelo requerente, de 
certidões, alvarás, licenças e autorizações de qualquer natureza, exigidos pela legislação federal, estadual e municipal. 

3 - Fica o Empreendedor ciente de que o não cumprimento destas exigências, assim como todo e qualquer dano causado 
ao meio ambiente, por negligência, omissão ou imperícia são de sua inteira responsabilidade. 

4 - Este Documento poderá ser cassado a qualquer momento por este órgão, se for utilizado para fins ilícitos ou não 
autorizados, e o infrator poderá ser responsabilizado civil, administrativa e criminalmente, nos termos da lei; 

5 - Fica o requerente ciente de que a prestação de informações falsas constitui prática de crime e poderá resultar na 
aplicação das sanções penais cabíveis, nos termos dispostos no Código Penal (Decreto-Lei N° 2.848/40) e da Lei de 
Crimes Ambientais (Lei N° 9.605/98). 

Página: 1 
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PARECER TÉCNICO N9  35/2021 

Origem: Davi Brito dos Santos — 82  GRD/UEP 
Para: 81  GRD 
Data: 28/05/2021 

Assunto: 

Aprovação do projeto básico de engenharia referente à pavimentação em bloco intertravado do 
convênio ng 8.123.00/2020 (SICONV 900910/2020). Rua Bernardo Silva Lopes, Travessa Pedro 
Espindora Moreira, Rua Raimundo da Silva Lopes, no município de Magalhães de Almeida. 

Análise em resposta aos ajustes encaminhado via SICONV em 27.05.2021, relacionado ao 
Projeto Básico de Engenharia do Convênio n2 8.123.00/2020 (SICONV n2  900910/2020) — firmado 
entre a Codevasf e a Prefeitura Municipal de Magalhães de Almeida/MA. 

Histórico: 

Em 22/07/2020, foi assinado o Convênio n2  8.123.00/2020, publicado no DOU em 31/07/2020, 
entre a Codevasf — 81  SR e a Prefeitura Municipal de Magalhães de Almeida - MA, com vigência, inicio 
e fim respectivamente, nos dias 22/07/2020 e 22/07/2023. 

Em 10/02/2021, o Superintendente da 81  SR, designou o Analista em Desenvolvimento 
Regional, Elisaldo Pereira Alencar, para acompanhar e fiscalizar o Convênio n2  8.123.00/2020-
DETERMINAÇÃO n° 98/2021. 

Em 10/02/2021, o Superintendente da 81  SR, designou o Analista em Desenvolvimento 

Regional, Davi Brito dos Santos, para acompanhar e fiscalizar o Convênio n2  8.123.00/2020-
DETERMINAÇÃO n2  99/2021. 

Em 28/09/2021, a Prefeitura Municipal de Magalhães de Almeida — MA, disponibilizou o projeto 
básico para análise pela fiscalização Codevasf na Plataforma + Brasil. 

Em 23/02/2021, o Eng2  Davi Brito dos Santos emitiu Parecer Técnico n2  12/2021, informando 
sobre as pendências existentes no projeto básico e ou licenciamento ambiental do Convênio n° 
8.123.00/2020. 

Em 12/03/2021, a Prefeitura Municipal de Magalhães de Almeida — MA disponibilizou na 

Plataforma + Brasil os ajustes no projeto básico para análise da fiscalização Codevasf. 
Em 20/04/2021, o Eng° Davi Brito dos Santos emitiu Parecer Técnico n2  26/2021, informando 

sobre as pendências existentes no projeto básico e ou licenciamento ambiental do Convênio n2 
8.123.00/2020. 

Em 27/05/2021, a Prefeitura Municipal de Magalhães de Almeida — MA disponibilizou na 

Plataforma + Brasil os ajustes no projeto básico para análise da fiscalização Codevasf. 

Análise Técnica:  

0 Projeto Básico enviado contempla Memorial Descritivo, Especificações Técnicas, Memória de 
Cálculo, Orçamento, Plantas e Desenhos. Completam a documentação apresentada: o oficio da 
Prefeitura enviando o projeto básico do Convênio, fotos georeferênciadas dos trechos, especificações 
técnicas, planilha global dos serviços, planilha orçamentária, cronograma das etapas e contrapartidas, 
composição dos custos unitários, composição do BDI, memória de cálculo, cálculo da DMT, locação de 
obras no município, planta seção tipo do geométrico, localização do município no Estado do MA,  ART  
de responsabilidade técnica, plano de sustentabilidade do emprendimento e declaração de 
responsabilidade da prefeitura sobre a manutenção e o bom estado dos itens de obras de artes 
especiais que não foram contemplados nos serviços do referido convênio. 

Enquadramento ao Programa e Ação: 

• 

• 

Por meio de convênio através da emenda parlamentar foi destinado o montante de R$ 
482.300,00 (quatrocentos e oitenta e dois mil e trezentos reais) a fupriatial programitiaa-x7  ---- 
15.244.2029.7k66.0001- Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentavel Locai Integrad ac  adl :lb.  ..— 

t w:ro: 
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CODE VASF r,) MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL -  MDR  
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAiBA 

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL -  CODE  VASF 

Por meio desta visa-se dotar a IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO INTERTRAVADO NO 

MUNICfP0 DE MAGALHAES DE ALMEIDA/MA. 

Análise de Custos:  

Por se tratar de uma obra de engenharia, os preços unitários foram analisados com base nas 

composições do SICRO/MA, DNIT - outubro/2020, SINAPI dezembro/2020 com valores de  BD!  de 

24,23% conforme Acordão 2.622/2013 TCU-Plenário proposto em projeto. Desta forma, concluída a 

análise, constatamos que os pregos unitários apresentados atendem ao disposto no  Art.  62  da Portaria 

Interministerial MPOG/MF/CGU ng 424/2016. Que estabelece regras e critérios para elaboração do 

orçamento de referência de obras e serviços de engenharia, contratados e executados com recursos 

dos orçamentos da União, e cia outras providências. 

Considerações Finais:  

A obra de IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO INTERTRAVADO no município de 

Magalhães de Almeida/MA consiste na necessidade premente de ser criada uma infraestrutura básica. 

Tem por objetivo beneficiar as vias públicas no município de Magalhães de Almeida, permitindo o 

deslocamento de transeuntes e acesso a serviços públicos, saúde, hospitais e supermercados. Com  a 

execução dessa obra melhora a qualidade de vida da população. A infraestrutura a ser criada, 

diminuirá a fila de doenças respiratórias (renite, asma,  etc...)  em posto de saúde, pois diminuirá a 

poeira em suspensão. 

Assim apresentamos parecer favorável quanto a retirada da cláusula suspensiva, pois foram 

atendidas as duas condições do item 9.6 do Convênio ng 8.123.00/2020, e aprovamos o valor total de 

R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), sendo R$ 295.464,49 (duzentos e noventa e cinco mil, 

quatrocentos e sessenta e quatro reais e quarenta e nove centavos) participação da Codevasf e R$ 

4.535,51 (quatro mil, quinhentos e trinta e cinco reais e cinquenta e um centavos) a contrapartida da 

convenente, considerando que os pregos praticados no orçamento proposto são condizentes com os 

de mercado e por concordar com as quantidades apresentadas na planilha orçamentária da obra. 

Informo ainda que, foram sanadas as pendências do projeto básico e licença ambiental, com 

aprovação do projeto, conforme item 9.6 do Convênio, o processo irá tramitar com a retirada da 

cláusula suspensiva tendo a Prefeitura Municipal de Magalhães de Almeida/MA, o restante do prazo 

de vigência para realizar o processo licitatório e a execução do objeto deste Convênio.  

Responsive'  pelas informardes: 
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ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA 

Rua Manoel Pires de Castro, 279 Centro / CEP 65.560-000. 
CNP) - 06.988.976/0001-09 

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO ATUAL DAS RUAS 

FOTOGRAFIA N°1 - COORDENADAS: S 3°23' 19,85" 0 42012'03,539" 



FOTOGRAFIA N°2 - COORDENADAS: S 3°23'21,78' 0 42°12'05,65" 
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ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA 

Rua Manoel Pires de Castro, 279 Centro / CEP 65.560-000. 
CNP) - 06.988.976/0001-09 
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FOTOGRAFIA N°3 - COORDENADAS: S 3°23'23,39" 0 42°12'04,14" 
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ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA 

Rua Mello& Pires de Castro, 279 Centro / CEP 65.560-000. 
CNPJ - 06.988.976/0001-09 
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ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA 

Rua Manoel Pires de Castro, 279 Centro / CEP 65.560-000. 
CNP3 - 06.988.976/0001-09 

FOTOGRAFIA N°4 - COORDENADAS: S 3°23'21,18" 0 42°12'01,82" 
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ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA 

Rua Manoel Pires de Castro, 279 Centro / CEP 65.560-000. 
CNP) - 06.988.976/0001-09 

FOTOGRAFIA N°5 - COORDENADAS: S 3°2321," 0 42°12'00,46" 
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ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA 

Rua Manoel Pires de Castro, 279 Centro / CEP 65.560-000. 
CNP) - 06.988.976/0001-09 
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Fl.  
Processo n2595110.000204/2020-61  

Rubrica:  

Ministério do Desenvolvimento Regional —  MDR  
Companhia de Desaiwofvimento dos Vales do $ilo Francisco e do  Parnaiba  — CODEVASF 

111Superintendfincia Regional — 8' SR 

Convênio que entre si celebram a COMPANHIA DE 

DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO  SAO  FRANCISCO E DO 

PARNAfBA CODEVASF e o Município de Magalhães de 

Almeida - MA, na forma abaixo. 

A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO  SAO  FRANCISCO E DO PARNAÍBA 

Codevasf, empresa pública federal cuja criação foi autorizada pela Lei n9 6.088, de 16.07.1974, entidade 

integrante da Administração Pública Indireta  (art.  42, H, "b", do Decreto-Lei ne 200, de 25.02.1967), vinculada 

ao Ministério da Integra*,  National  nos termos do Decreto p26.129,  de 20.06.2007, inscrita no CNPJ sob 

p900.399.857/000126, com sede no SGAN, Quadra 601, Lote I, Edifício Deputado Manoel Novaes, CEP 70830-

901  Brasilia (OF),  doravante denominada CONCEDENTE, por meio da 89 Superintendência Regional, situada na 

Rua Alexandre Moura, 25, Centro,  ern  São Luis (MA), neste ato representada por seu Superintendente 

Regional, JOAO FRANCISCO  JONES  FORTES BRAGA, brasileiro, portador de identidade ne 166229620014 

GEIUSP-MA e do CPF p2 206.958.453-49, e o MUNICÍPIO DE MAGALHAES DE ALMEIDA - MA, pessoa jurídica 

de direito público, inscrita no CNPJ/MF sob o ne 06.988.976/0001-09, com sede na Rua Manoel Pires de Castro, 

ri' 279, CEP: 65560000, Município de Magalhães de Almeida — MA, doravante simplesmente denominado 

CONVENENTE, neste ato representado por seu Prefeito, TADEU DE JESUS BATISTA DE SOUSA, brasileiro, CPF  

Ile  241.074.413-34, residente e domiciliado na Rua Benedito Romão, N* 840, Centro, CEP:65560000, Município 

de Magalhães de Almeida - MA, neste Estado, resolvem celebrar o presente convênio, cadastrado no Sistema 

de Gestão de Conviinlos e Contratos de Repasse — SICONV sob ne 900910, de acordo com a autorização 

expressa na RESOLUÇÃO REGIONAL Ne 180 DO CONTE DE GESTÃO EXECUTIVA DA CODEVASF, datada em 18 

de junho de 2020, constante no processo administrativo ne 59580.000204/2020-61, que será regido pelas 

disposições contidas na Lei n8.666, de 21.06.1993, no que couber, estando sujeito ainda ao Decreto ne 6.170, 

de 25.07.2007, e alterações posteriores, ao Decreto p293.872, de 23.12.1986 e à Portaria Interministerial 

MPOGJMF/CGU ne 424, de 30.12.2016, e alterações posteriores, mediante as cláusulas e condições seguintes: 

1. CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO  

O presente convênio tem por objetivo a pavimentação em bloco  inter  travado no Município 

de Magalhães de Almeida — MA,  conforms  Plano de Trabalho devidamente inserido e aprovado no SICONV, 

constante no processo administrativo ne 59580.000204/2020-61, que Integra o presente instrumento 

Independentemente de transcrição. 

2. CLAUSULA SEGUNDA — DO PLANO DE TRABALHO  

Para alcance do objetivo pactuado, os participes obrigam-se a cumprir o Plano de Trabalho elaborado 

pelo(a) CONVENENTE e aprovado pela CONCEDENTE, que passa a fazer parte integrante deste instrumento, 

independentemente de transcrição. 

2.1. As obras, serviços ou aquisições objeto deste convênio serão executados nas condições constantes do 

Plano de Trabalho, nos termos do projeto básico, contendo os elementos qup_clispõem o inciso IX do  art.  69 da 

www,codevasEgov.br  
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Lei n2 8.666, de 21.06.1993, e o inciso XXVII do §12 do  art.  12 da Portaria Interministerial MPOG/MF/CGU n2 

424/2016. 

3. CLAUSULA TERCEIRA DA VIGÉNCIA  

O prazo de execução do objeto do presente convênio é de 36 (trinta e  sets)  meses, contados a partir 

da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado, desde que observadas as previsões da Portaria. 

3.1. Nos termos do  art.  36 da Portaria Interministerial MPOG/MF/CGU n2 424/2016, caso seja necessário 

alteração ao convênio, o convenente deve apresentar sua proposta em, no  minima,  60 (trinta)  dies  antes do 

termino de sua vigência, vedada alteração do objeto. 

4. CLÁUSULA QUARTA — DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS 

0 valor total do convênio proposto é R$ 300.000,00 (trezentos mil  reels),  com recursos alocados do 

seguinte modo: 

R$ 295.464,49 (duzentos e noventa e  claw  mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais e 

quarenta e nove centavos) correspondentes à participação financeira da C.ODEVASF, correndo as 

despesas h conta do (s) Programa (s) de Trabalho n2 (s) 15.244.2217.7k66.0021, consoante a Nota (s) 

de Empenho n2 (s) 2020NE800041, emitida (s) em 22 de junho de 2020. 

b) R$ 4.535,51 (quatro mil, quinhentos e trinta e cinco  reels  e cinquenta e um centavos) referentes 

contrapartida do (a) convenente. 

4.1. Os valores a cargo da CONCEDENTE serão liberados de acordo com o cronograma de desembolso 

constante do Plano de Trabalho. 

4.2. A contrapartida deverá ser depositada na conta bancária especifica do convênio, em conformidade com os 

prazos estabelecidos no cronograma de desembolso. 

S. CLAUSULA QUINTA — DAS OBRIGAÇÕES DOS PARTICIPES  

Como forma mirtua de cooperação na execução do objeto previsto na cláusula primeira, são 

obrigações dos participes, sem prejuízos de outros encargos assumidas neste instrumento, ou devidos por 

força de lei ou ato normativo: 

5.1. Compete a CONCEDENTE:  

a) transferir os recursos financeiros previstos no plano de trabalho; 

b) assessorar a execução técnica dos trabalhos e os procedimentos licitatórios, no que couber; 

c) monitorar e acompanhar a conformidade física e financeira durante a execução,  alem da avaliação da 

execução física e dos resultados, do objeto conveniado; 

cl) prorrogar "de oficio" o prazo de vigência do presente instrumento antes do seu término, nos casos 

previstos no § 32, conforme disposto no  art.  27, VI da Portaria interministerial MPOG/N1F/CGU n2 

424/2016; 

e) Analisar os pleitos de prorrogação considerando a previsão do § § 32, 42 do  art.  27 da Portaria 

interministerial MPOG/MF/C.GU n2  424/2016, abaixo transcritos: 

www.codevestgov.br  
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e.1.. Os prazos de vigência de que trata o inciso V do caput poderão, excepcionalmente, ser 

prorrogados: 

I- no caso de atraso de liberação de parcelas pelo concedente ou mandatária; 

11 - em havendo a paralisação ou o atraso da execução por determinação judicial, 

recomendação ou determinação de órgãos de controle ou em razão de caso fortuito, força 

maior ou interferências imprevistas; ou 

111 - desde que devidamente justificado peio convenente e aceito pelo concedente ou 

mandatária, nos casos em que o objeto do instrumento seja voltado pare: 

a) aquisição de equipamentos que exijam adequação ou outro aspecto que venha 

retardar a entrega do bem; ou 

b) execução de obras que não puderam ser iniciadas ou que foram paralisadas por 

eventos climáticos que retardaram a execução. 

e.2. A prorrogação de que trata o § 32 deverá ser compativel com o período em que houve o atraso e 

deverá ser viável para conclusão do objeto pactuado. 

f) comunicar ao(a) CONVENENTE e ao chefe do Poder Executivo (governador ou prefeito) do ente 

beneficiário do convênio qualquer situação de irregularidade relativa à prestação de contas do uso dos 

recursos envolvidos que motive suspensão ou impedimento de liberação  de novas parcelas; 

g) verificar a realização do procedimento licitatório  pet',  CONVENENTE, atendo-se à documentação no 

que tange: à contemporaneidade do certame; aos preços do licitante vencedor e sua compatibilidade 

com os preços de referência; ao respectivo enquadramento do objeto conveniado com o efetivamente 

licitado; e, ao fornecimento pelo CONVENENTE de declaração expressa firmada por representante 

legal do órgão ou entidade convenente, ou registro no S1CONV que a substitua, atestando o 

atendimento as disposições legais aplicáveis, conforme prevê o  art.  62,  It,  "d" da Portaria 

Interministerial MPOG/MF/CGU n2 424/2016; 

h) comunicar ao CONVENENTE a aprovavgo de seu processo licitatório por meio de correspondência 

oficiai; 

i) comunicar is Câmaras  Municipals  e Assembleias Legislativas da assinatura do termo e da liberação de 

recursos financeiros, no prazo de 2 (dais) dias úteis, contado da data da liberação, em conformidade 

com a Lei n2 9.452, de 20 de março de 1997; 

acompanhar, avaliar e aferir a execução do objeto pactuado, assim como verificar a regular aplicação 

das parcelas de recursos, condicionando sua liberação ao cumprimento de metas previamente 

estabelecidas; 

k) analisar e manifestar-se acerca da execução física e financeira do objeto pactuado; 

I) notificar o CONVENENTE, quando não apresentada a prestação de contas dos recursos aplicados ou 

constatada a mi aplicação dos recursos püblicos transferidos, e instaurar, se foro caso, a competente 

Tomada de Contas Especial. . rps  ,_•,, ve± 
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m) Analisar e verificar se se encontra preenchida a previsão do  art.  5G-A da Portaria Regulamentadora 

que disr.iõe quando o objeto envolver a aquisição de equipamentos ou a execução de custeio, em 

casos devida manta justificados pelo convenente e aceitos pelo concedente, poderá ser aceito: 

I - licitação realizada antes da assinatura do instrumento, desde que:a) fique demonstrado que a 

contratação é economicamente mais vantajosa para o convenente, se comparada  corn  a realização de 

uma nova licitação; 

b) a licitação tenha seguido as regras estabelecidas na legislação especifica de que trata o  art.  49, 

inclusive quanto à obrigatoriedade da existência de previsão de recursos orçamentários que 

assegurassem o pagamento das obrigações decorrentes de serviços a serem executados; e 

c) o objeto da licitação guarde compatibilidade com o objeto do instrumento, caracterizado no piano 

de trabalho, sendo vedada a utilização de objetos genéricos ou indefinidos; 

II- adesão h ata de registro de preços, mesmo que o registro tenha sido homologado em data anterior 

ao inicio da vigência do instrumento, desde que: 

a) a ata esteja vigente; 

b) a ata permita motivadamente a adesão; 

c) fique demonstrado que a adesão é mais vantajosa para o convenente, se comparada com a 

realização de uma nova licitação; e 

d) a especificação dos itens a serem adquiridos esteja de acordo com o piano de trabalho aprovado; a 

Ill - contrato celebrado em data anterior ao inicio da vigência do instrumento, desde que: 

a) a licitação tenha seguido as regras estabelecidas na legislação especifica de que trata o  art  49, 

inclusive quanto à obrigatoriedade da existência de previsão de recursos orçamentários que 

assegurassem o pagamento das obrigações decorrentes do processo licitatório; 

b) o contrato esteja vigente; 

c) fique demonstrado que o aproveitamento do contrato é economicamente mais vantajoso para o 

convenente, se comparado  corn  a realização de uma nova licitação; e 

d) a empresa vencedora da licitação venha mantendo, durante a execução do contrato, todas as 

condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

Parágrafo único. Nos casos de que trata o caput: 

I - somente serio aceitas as despesas que ocorrerem durante o período de vigência do instrumento de 

transferência voluntária; e 

H - a liberação dos recursos está condicionada à conclusão da análise técnica e ao aceite do processo 

licitatorio pelo concedente ou mandatária,  ern  atenção ao disposto no inciso ll do caput do  art.  41. 

5.2. Compete  KO}  CONVENENTE: 

a) encaminhar A CONCEDENTE suas propostas ou pianos de trabalhos, na forma e prazos estabelecidos; 

b) definir por etapa, ou fase, a forma de execução, direta ou indireta, do objeto ajustado; 
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c) elaborar os projetos técnicos relacionados ao objeto pactuado, reunir toda documentação jurídica e 

institucional necessária h celebração do instrumento, de acordo com os normativos do programa, bem 

como apresentar documentos de titularidade dominial da  Area  de intervenção, licenças e aprovações 

de projetos emitidos pelo Órgão ambiental competente, órgão ou entidade da esfera municipal, 

estadual, distrital ou federal e concessionárias de serviços públicos, conforme o caso, e nos termos da 

legislação aplicável; 

d) executar e fiscalizar os trabalhos necessários à consecução do objeto pactuado no instrumento, 

observando prazos e custos, designando profissional habilitado no local da intervenção com a  

respective  Anotação de Responsabilidade Técnica -  ART;  

e) assegurar, na sua integralidade, a qualidade técnica dos projetos e da execução dos produtos e 

serviços estabelecidos nos instrumentos, em conformidade com as normas brasileiras e os normativos 

dos programas, ações e atividades, determinando a correção de vícios que possam comprometer a 

fruição do beneficio pela população beneficiaria, quando detectados pelo concedente, mandatária ou 

pelos órgãos de controle; 

f) selecionar as  Areas  de intervenção e os beneficiários finais em conformidade com as diretrizes 

estabelecidas pelo concedente ou mandatária, podendo estabelecer outras que busquem refletir 

situações de vulnerabilidade econômica e social, informando ao concedente ou a mandatária sempre 

que houver alterações; 

g) realizar, sob sua inteira responsabilidade, sempre que optar pela execução indireta de obras e 

serviços, o processo licitatór(o nos termos da Lei n2 8.666, de 1993, e demais normas pertinentes 1 

matéria, assegurando a correção dos procedimentos legais, a suficiência do projeto básico, da planilha 

orçamentária discriminativa do percentual de Encargos  Socials  e de Bonificação e Despesas Indiretas - 

BDI utilizados, cada qual com o respectivo detalhamento de sua composição, por item de orçamento 

ou conjunto deles, alem da disponibilização da contrapartida, quando for o caso; 

h) apresentar declaração expressa firmada por representante legal do onzio ou entidade convenente, ou 

registro no SICONV que a substitua, atestando o atendimento is disposições legais aplicáveis ao 

procedimento licitatário; 

i) exercer, na qualidade de contratante, a fiscalização sobre o contrato administrativo de execução ou 

fornecimento - CTEF; 

j) estimular a participação dos beneficiários finais na elaboração e implementação do objeto do 

Instrumento, bem como na manutenção do patrimônio gerado por estes investimentos; 

k) notificar os partidos  politicos,  os sindicatos de trabalhadores e as entidades empresariais com sede no 

ente, quando ocorrer a liberação de recursos financeiros, como forma de incrementar o controle 

social, conforme consagrado pela Lei n2 9.452, de 1997, facultada a notificação por meio eletrônico; 

I) operar, manter e conservar adequadamente o patrimônio público gerado pelos investimentos 

decorrentes  do ipSttUrne.ntc5.  _ 7r” !;,41,•2 - 
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rn) prestar contas dos recursos transferidos pela CONCEDENTE; 

n) fornecer à CONCEDENTE, a qualquer tempo, informações sobre as ações desenvolvidas para viabilizar 

o acompanhamento e avaliação do processo; 

o) prever no edital de licitação e no CTEF que a responsabilidade pela qualidade das obras, materiais e 

serviços executados ou fornecidos é da empresa contratada para esta finalidade, inclusive a promoção 

de readequações, sempre que detectadas impropriedades que possam comprometer a consecução do 

objeto ajustado; 

p) realizar no SIC.ONV os atos e os procedimentos relativos à formalização, execução, acompanhamento, 

prestação de contas; 

q) instaurar processo administrativo apuratório, inclusive processo administrativo disciplinar, quando 

constatado o desvio ou malversação de recursos públicos, irregularidade na execução do contrato ou 

gestão financeira do instrumento, comunicando o fato à CONCEDENTE; 

r) registrar no SiCONV o extrato do edital de licitação, o preço estimado pela Administração Pública para 

a execução do serviço e a proposta de preço total ofertada por cada licitante com a sua respectiva 

inscrição no Cadastro  National  de Pessoas Jurídicas CNPJ, o termo de homologação e adjudicação, o 

extrato do CTEF e seus respectivos aditivos, a Anotação de Responsabilidade Técnica -  ART  dos 

projetos, dos executores e da fiscalização de obras, e os boletins de medições; 

s) manter um canal de comunicação efetivo, ao qual se tiara ampla publicidade, para o recebimento pela 

União de manifestações dos cidadãos relacionadas ao convênio, possibilitando o registro de 

sugestões, elogios, solicitações, reclamações e denúncias; 

t) quando o objeto do instrumento se referir h execução de obras de engenharia, incluir nas placas e 

adesivos indicativos das obras informação sobre canal para o registro de denúncias, reclamações e 

elogios, conforme previsto no 'Manual de Uso da Marca do Governo Federal - Obras' da Secretaria de 

Comunicação Social da Presidência da Republica; 

u) cumprir as normas do Decreto na 7.983, de 08/04/2013, nas licitações que realizar para a contratação 

de obras ou serviços de engenharia com os recursos transferidos pela União; 

v) comprovar o pagamento do projeto básico ou executivo, quando este for meta prevista no plano de 

trabalho, como condição para a liberação da segunda  parcels;  

w) somente adjudicar o objeto licitatório empreendido para consecução do convênio após a Codevasf ter 

deferido/aprovado o certame, que  sera  comunicado através de correspondência oficial do 

CONCEDENTE; 

x) somente dar a ordem de serviço para a realização do objeto conveniado quando houver a liberação da 

primeira parcela dos recursos deste convênio pelo CONCEDENTE, nos termos previstos no piano de 

trabalho. 

y) Atentar e cumprir, conforme previsto no  art.  50 da Portaria Regulamentado: 
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y.1. Os editais de licitação para consecução do objeto conveniado serão publicados após a assinatura 

do respectivo instrumento. 

§ 12 Nos convênios ou contratos de repasse voltados para a execução de obras, a publicação dos 

editais de licitação para execução do objeto ficará condicionada, também, 6 emissão do laudo de 

análise técnica pelo concedente ou mandatária. 

§ 22 A publicação dos extratos dos editais de licitação deverá observar as disposições da 

legislação especifica aplicável ao respectivo processo licitatório, observado o disposto no  art.  49. 

§ 39  0 prazo para inicio do procedimento licitatorio  sell  de ate sessenta  dies  e poderá ser 

prorrogado uma única vez, desde que motivado pelo convenente e aceito pelo concedente ou 

mandatária. (Incluido pela Portaria Interminsiteria I n2 558, de 10 de outubro de 2019) 

§ 420 prazo de que trata o § 32 será contado: 

I - da data de assinatura, em instrumentos celebrados sem cláusula suspensiva; ou 

II - do aceite do termo de referência ou da emissão do  ',ludo  de análise técnica, em instrumentos 

celebrados com cláusula  suspensive.  

5.3. Quando o(a) CONVENENTE se tratar de consorcio público (conforme Lei n2 11.107, de 06.04.2005), os 

entes que o constituirem são solidariamente responsáveis pelas obrigações e encargos assumidos neste 

instrumento, ou devidos por força de lei ou ato normativo. 

6. CLAUSULA SEXTA - DAS CONDUTAS VEDADAS 

vedada, sob pena de nulidade do ato e responsabilidade do agente, a prática das seguintes 

condutas: 

a) realizar despesas a titulo de taxa de administração, de gerência ou similar; 

b) pagar, a qualquer título, servidor ou empregado público, integrante do quadro de pessoal de 

órgão ou entidade pública da Administração Direta ou Indireta, por serviços de consultoria ou 

assistência técnica, salvo nas hipóteses previstas em leis especificas e na Lei de Diretrizes 

Orçamentária; 

c) alterar o objeto do convênio, exceto no caso de ampliação da execução do objeto pactuado ou 

para redução ou exclusão de meta, sem prefuizo da funcionalidade do objeto contratado; 

d) utilizer,  ainda que em caráter emergencial, os recursos para finalidade diversa da estabelecida 

neste instrumento, ressalvado o custeio da implementação das medidas de preservação 

ambiental inerentes às obras constantes do Plano de Trabalho, quando foro caso; 

e) realizar de despesas em data anterior à vigência deste instrumento; 

efetuar pagamento em data posterior à vigência deste instrumento, salvo se expressamente 

autorizada pela autoridade competente da CONCEDENTE e desde que o fato gerador da despesa 

tenha ocorrido durante a vigência do presente instrumento; 

6) realizar despesas com taxas bancárias, multas, juros ou correção monetária, inclusive referentes a 

pagamentos ou recolhimentos fora dos prazos, exceto, no que se refere às multas e decorrentes 

F ' 
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de atraso na transferência de recursos pela CONCEDENTE, e desde que os prazos para pagamento 

e os percentuais sejam os mesmos aplicados no mercado; 

h) transferir recursos para clubes, associações de servidores ou quaisquer entidades congêneres, 

exceto para creches e escolas para o atendimento pré-escolar; 

I) realizar despesas  corn  publicidade, salvo a de caráter educativo, informativo ou de orientação 

social, da qual não constem nomes, simbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal e 

desde que previstas no Plano de Trabalho; 

J) executar, dar ordem de serviço ou contratar o objeto conveniado sem prévia anuência da 

Codevasf. 

T. CLAUSULA StTIMA - DA pusuaDADE 

Como condição de eficácia deste convênio, a CONCEDENTE providenciará a sua publicação, por 

extrato, no Diário Oficial da União, no prazo de até 20 (vinte) dias a contar de sua assinatura, nos termos do  

art.  32, da Portaria Interministerial fv1POG/MF/CGU n2 424/2016. 

7.1. Aos atos de celebração, alteração, liberação de recursos, acompanhamento da execução e a prestação de 

contas deste convênio  sera  dada publicidade em sitio eletrônico especifico denominado Portal dos Convênios. 

7.2. A CONCEDENTE notificará, facultada a comunicação por meio eletrônico, no prazo de até 10 (dez) dias, a 

celebração do instrumento à Assembleia Legislativa ou a Câmara Legislativa ou à  Camara  Municipal do  

CON  VENENTE, conforme o caso. 

7.2.1. No caso de liberação de recursos, o prazo para notificação, facultada a comunicação por meio eletrônico,  

sera  de 2 (dois) dias úteis. 

7.3. A CONVENENTE deverá dar ciência da celebração do instrumento ao conselho local ou Instância de 

controle social da  area  vinculada ao programa de governo que originou a transferencia, quando houver. 

7.4. Em nenhuma hipótese, e em qualquer tempo,  sera  permitida a divulgação das ações e resultados advindos 

deste convênio, por alguma das partes, sem citar explicitamente a participação em igual destaque, da outra, 

sob pena de rescisão e imediata retratação da infração cometida, observadas as prescrições do § 12 do  art.  37 

da Constituição Federal. 

7.4.1. Fica vedado aos participes utilizar nos empreendimentos resultantes deste convênio, nomes, simbolos ou 

imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos. 

8. CLAUSULA OITAVA - DA ALTERACÃO 

Este convênio poderá ser alterado mediante proposta, devidamente formalizada e justificada, a ser 

apresentada à CONCEDENTE em, no  minim,  60 (sessenta) dias antes do termino de sua vigência, vedada a 

alteração do objeto aprovado, observado o disposto no  art.  36 da Portaria interministerial tviPOG/MF/CGU n2 

424/2016. 
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9. CIÁUSULA NONA — DA LIBERACÂO DOS RECURSOS 

9.1. A liberação de recursos obedecerá ao cronograma de desembolso previsto no Piano de Trabalho e 

guardará consonância com as metes e fases ou etapas de execução do objeto do instrumento e observará o  art_  

41 da Portaria Interministerial MPOG/MF/CGU n° 424/2016 e aplicáveis. 

9.2. Para liberação das parcelas, devem ser cumpridas as condicionantes abaixo: 

a) A liberação da primeira parcela ou parcela única ficará condicionada à conclusão da anâlise técnica e ao 

aceite do processo licitatário pelo concedente ou mandatária; 

b) A liberação das demais parcelas, está condicionada a execução de no mínimo 70% (setenta por cento) das 

parcelas liberadas anteriormente; 

c) A conta corrente especifica  sera  nomeada fazendo-se menção ao instrumento pactuado e devera ser 

registrada com o número de inscrição no CNP.I do argio ou da entidade convenente ou da unidade executora. 

d) Comprovação do aporte da contrapartida pactuada que, se financeira, devera ser depositada na conta 

bancária especifica do instrumento em conformidade com os prazos estabelecidos no cronograma de 

desembolso; 

e) Situação regular com a execução do piano de trabalho, com execução de no  minima  70% (setenta por cento) 

das parcelas liberadas anteriormente 

9.3. Os recursos serão depositados e geridos na conta bancária especifica do convênio, constante no Plano de 

Trabalho, e, enquanto não empregados na sua finalidade, serão obrigatoriamente aplicados: 

a) em caderneta de poupança de instituição financeira pablica federal, se a previsão de seu uso for 

igual ou superior a um mês; e 

b) em fundo de aplicação financeira de curto prazo, ou operação de mercado aberto lastreada em 

titulo da divide pública, quando sua utilização estiver prevista para prazos menores. 

9.4. Quando da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção do instrumento, os rendimentos das aplicações 

financeiras deverão ser devolvidos à CONCEDENTE, observada a proporcionalidade. 

9.5. As receitas oriundas dos rendimentos da aplicação no mercado financeiro não poderão ser computadas 

como contrapartida devida pelo(a)CONVENENTE. 

9.6. Os recursos do presente convênio restarão suspensos enquanto não for(em) implementada(s) a(s) 

seguinte(s) condição(ões): 

a) Projeto de Engenharia, acompanhado de ART/CREA do engenheiro responsável pela elaboração do 

projeto específico, designando a obra objeto do convênio, consoante disposições dos  arts.  12  e 22, da Lei n2  

6.496, de 07.12.1977 e da Resolução CONFEA n2  425, de 18.12.1998, par se referir à execução de projetos de 

obras e serviços de engenharia (item 9.2.19 do Acórdão n2  463/2004-TCU-Plenário) e a indicação do 

representante da convenerde responsivel pelo acompanhamento e fiscalização da execução do objeto do 

convênio a ser celebrado (Lei n. 8.666/93,  art.  67 c/c 116), com sua respectiva  ART;  

b) Comprovação do exercício pleno da propriedade do imóvel; 

c) !keno  ambiental prévia, na forma disciplinada pelo CONAMA; 

r  
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d)  Term*  de Referenda na forma disciplinada na portada regularnentadora; 

9.6.1. A(s) pendência(s) existente(s) deverá(ao) ser sanada(s) ate 30 de novembro do exerdclo seguinte ao da 

assinatura do instrumento na forma do  art.  21, §72  c/c  art.  24, §12  da Portaria Intenninisterial 

MPOG/MF/CGU n2 424/2016. 

10. a.AusuLA DEZ — DA CONTRATACAO COM TERCEIROS 

0(A) CONVENENTE deve fazer incluir nos contratos celebrados à conta dos recursos do convênio 

cláusula que obrigue o contratado a conceder livre acesso aos documentos e registros contábeis da empresa, 

referentes ao objeto contratado, para os servidores da CONCEDENTE e dos órgãos de controle interno e 

externo  (art.  43 da Portaria interministerial NAPOG/MF/CGO n2 424/2016). 

10.1. 0(A) CONVENENTE está obrigado(a) a observar as disposições contidas na Lei Federal de Licitações e 

Contratos Administrativos e demais normas federais pertinentes ao assunto, quando da contratação de 

terceiros. 

10.1.1. Para aquisição de bens e serviços comuns,  sera  obrigatório o uso da modalidade pregão, nos termos da 

Lei n2 10.520, de 17.07.2002, e do regulamento previsto no Decreto n2 5.450, de 31.05.2005, sendo utilizada 

preferencialmente a sua forma eletrônica. 

10.1.2. A inviabilidade da utilização do pregão na forma eletrônica devera ser devidamente justificada pela 

autoridade competente do(a) CONVENENTE. 

10.1.3. As atas e as informac.aes sobre os participantes e respectivas propostas das licitações, bem como as 

Informações referentes as dispenses e inexigibilidades, deverão ser registradas pelo(a) CONVENENTE no 

sicoNv. 

11. CLAUSULA ONZE — DOS PAGAMENTOS 

Os recursos deverão ser mantidos na conta bancária especifica do convênio e somente poderão ser 

utilizados para pagamento de despesas constantes do Plano de Trabalho ou para aplicação no mercado 

financeiro, nas hipóteses previstas em lei ou na Portaria Interrninisterial MPOG/NIF/CGU ra 424/2016, no 

capitulo Ill,  art.  52 e demais aplicáveis. 

11.1. Os pagamentos à conta do presente convênio deverão ser realizados exclusivamente mediante crédito na 

conta bancária de titularidade dos fornecedores e prestadores de serviços. 

11.2. Antes da realização de cada pagamento, o(a) CONVENENTE incluirá no SICONV, no  minim,  as seguintes 

informações: 

a) a destinação do recurso; 

b) o nome e CNPJ ou CPF do fornecedor, quando for o caso; 

c) o contrato a que se refere o pagamento realizado; 

d) a meta, etapa ou fase do Plano de Trabalho  relative  ao pagamento; e 

e) Informação das notas fiscais ou documentos contábeis. 
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11.3. Excepcionalmente, mediante mecanismo que permita a identificação pela instituição financeira 

depositária, poderá ser realizado no decorrer da vigência do instrumento, um único pagamento por pessoa 

física que não possua conta bancária, até o limite de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais). 

11.4. Para obras de engenharia com valor superior à R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais) poderá haver 

liberação do repasse de recursos para pagamento de materiais ou equipamentos postos em canteiro, que 

tenham peso significativo no orçamento da obra conforme disciplinado pela CONCEDENTE, desde que: 

a) seja apresentado pelo convenente Termo de Fiel Depositário; 

b) a aquisição de  materials  ou equipamentos constitua etapa especifica do piano de trabalho; 

c) a aquisição destes tenha se dado por procedimento licitatário distinto do da contratação de serviços de 

engenharia ou, no caso de única licitação: 

c.1) haja previsão no ato convocatório; 

c.2) o percentual de BDI aplicado sobre os  materials  ou equipamentos tenha sido menor que o praticado sobre 

os serviços de engenharia; 

c.3) haja  justificative  técnica e econômica para essa forma de pagamento; 

c.4) o fornecedor apresente garantia, como carta fiança bancária ou instrumento congênere, no valor do 

pagamento pretendido; e 

d) haja adequado armazenamento e guarda dos respectivos materiais e equipamentos postos em canteiro. 

12. CLAUSULA DOZE - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCAU7ACÃO  

A execução deste convênio será acompanhada e fiscalizada de forma a garantir a regularidade dos 

atos praticados e a plena execução do objeto, respondendo o(a) CONVENENTE pelos danos causados a 

terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na execução do presente convênio, devendo ser observado o Capitulo 

IV,  art.  53 da Portaria Interministerial MPOG/MF/CGU n2 424/2016. 

12.1.  CAA)  CONVENENTE obriga-se a assegurar o livre acesso dos servidores da CONCEDENTE e os do controle 

interno do Poder Executivo Federal, bem como do Tribunal de Contas da União aos processos, documentos, 

informações referentes á execução do presente convênio, bem como aos  locals  de execução do seu objeto. 

12.2. A execução do convênio será acompanhada por um representante da CONCEDENTE, especialmente 

designado e registrado no SICONV, que anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas 

consecução do objeto, adotando as medidas necessárias à regularização das falhas observadas. 

12.2.1. A CONCEDENTE deverá registrar no SICONV os atos de acompanhamento da execução do objeto, 

conforme disposto no  art.  42 da Portaria Interministerial MPOG/MF/CGU n2 424/2016. 

12.3.2. A CONCEDENTE, no exercício das atividades de fiscalização e acompanhamento da execução do objeto, 

poderá: 

a) valer-se do apoio técnico de terceiros; 

b) delegar competência ou firmar parcerias com outros órgãos ou entidades que se situem próximos 

ao local de aplicação dos recursos,  corn  tal finalidade; e 
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c) reorientar ações e decidir quanto à aceitação de justificativas sobre impropriedades identificadas 

na execução do instrumento. 

12.3. No acompanhamento e fiscalização do objeto serão verificados: 

a) a comprovação da boa e regular aplicação dos recursos, na forma da legislação aplicável; 

b) a compatibilidade  antra  a execução do objeto, o que foi estabelecido no Plano de Trabalho, e os 

desembolsos e pagamentos, conforme os cronogramas apresentados; 

c) a regularidade das informações registradas peio CONVENENTE no SICONV; e 

d) o cumprimento das metas do Plano de Trabalho nas condições estabelecidas. 

12.4. A CONCEDENTE comunicara ao(h) CONVENENTE e ao interveniente, quando houver, quaisquer 

irregularidades decorrentes do uso dos recursos ou outras pendanclas de ordem técnica ou legal, e suspendera 

a liberação dos recursos, fixando prazo de 45 (quarenta e cinco) dias para saneamento ou apresentação de 

informações e esclarecimentos, podendo ser prorrogado por igual periodo. 

12.4.1. Recebidos os esclarecimentos e informações solicitados, a CONCEDENTE disporá do prazo de 

45 (quarenta e cinco) dias para apreciá-los e decidir quanto à aceitação das justificativas apresentadas, sendo 

que a apreciação fora do prazo previsto não implica aceitação das justificativas apresentadas. 

12.4.2. Caso as justificativas não sejam acatadas, a CONCEDENTE abrirá prazo de 45 (quarenta e cinco) dias 

para o convenente regularizar a pendência e, havendo dano ao erário, deverá adotar as medidas necessárias ao 

respectivo ressarcimento. 

12.5. A utilização dos recursos em desconformidade com o pactuado no instrumento ensejara obrigação do 

CONVENENTE devolvê-los devidamente atualizados, conforme exigido para a quitação de débitos para com a 

Fazenda Nacional, com base na variação da Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - 

SELIC, acumulada mensalmente, até o Ultimo dia do mas anterior ao da devolução dos recursos, acrescido esse 

montante de 1% (um por cento) no  mars  de efetivação da devolução dos recursos à conta única do Tesouro. 

12.6. Nos termos do  art.  54 da Portaria interministerial MPOG/PAF/CGU ne 424/2016, a execução física do 

objeto pactuado será acompanhada pela CONCEDENTE, com nomeação de um fiscal por Determinação do 

Superintendente Regional e registrado no SICONV, que fará, no  minims),  três visitas à obra, para fiscalização 

em campo, além da avaliação técnica do projeto, bem como para: 

a) Contato com os responsáveis pelo convênio e pessoal para acompanhamento em campo; 

b) Registro fotográfico dos serviços, materiais, placas,  pantos  de referenda  etc;  

c) Georreferenciamento dos  locals  de execução, camlnhamentos  etc;  

d) Contato com beneficiários/comunidade/produtores com vistas ao levantamento de Informações e 

nível de satisfação quanto ao objetivo do atendimento. 

13. CLAUSULA TREZE — DA GLOSA DE DESPESAS 

Serão glosadas as despesas porventura realizadas em desacordo com as finalidades deste convênio e 

as decorrentes de multas, juros ou correção monetária, referentes a pagamento ou recolhime tuados 

fora do prazo. 
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14. CIAUSULA QUATORZE — DA RESTITUIÇÃO DOS RECURSOS  

0(A) CONVENENTE compromete-se a restituir à CONCEDENTE o valor transferido, atualizado 

monetariamente, desde a data do recebimento, acrescido de juros legais, na forma da legislação aplicável aos 

débitos para a Fazenda Nacional, nos casos previstos na Portaria interministerial MPOG/MF/C.GU n2 424/2016. 

15. CLAUSULA QUINZE — DA PRESTAÇÃO DE CONTAS  

15.1. A prestação de contas inicia-se concomitantemente com a liberação da primeira parcela dos recursos 

financeiros que deverá ser registrada pelo CONCEDENTE no SICONV. 

15.2. 0 registro e a verificação da conformidade financeira, parte integrante do processo de prestação de 

contas, deverão ser realizados durante todo o perlado de execução do instrumento, conforme disposto no  art.  

56 da Portaria regulamentadora. 

15.3. 0 prazo para apresentação da prestação de contas final será de até 60 (sessenta) dias após o 

encerramento da vigência ou a conclusão da execução do objeto, o que ocorrer primeiro. 

15.4. Quando a prestação de contas não for encaminhada no prazo estabelecido no instrumento, a 

CONCEDENTE estabelecerá o prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias para sua apresentação. 

15.5. Casa o convênio em questão não tenha havido qualquer execução fisica, nem utilização dos recursos, o 

recolhimento à conta única do Tesouro deverá ocorrer sem a incidência dos juros de mora, sem prejuizo da 

restituição das receitas obtidas nas aplicaçaes financeiras realizadas. 

15.6. Cabe ao representante legal da entidade sem fins lucrativos, ao prefeito e ao governador sucessor prestar 

contas dos recursos provenientes de instrumentos firmados pelos seus antecessores. 

15.7. Na impossibilidade de atender ao disposto no § 42, deverá ser apresentado ao concedente justificativa 

que demonstre o  impedimenta  de prestar contas e as medidas adotadas para o resguardo do patrimônio 

público. 

15.8.5e, ao término do prazo estabelecido, o CONVENENTE não apresentar a prestação de contas nem devolver 

os recursos, a CONCEDENTE registrará a inadimplência no SICONV por omissão do dever de prestar contas e 

comunicará o fato ao órgão de contabilidade analitica a que estiver vinculado, para fins de instauração de 

tomada de contas especial sob aquele argumento e adoção de outras medidas para reparação do dano ao 

erário, sob pena de responsabilização solidária. 

15.9. Quando a impossibilidade de prestar contas decorrer de ação ou omissão do antecessor, o novo 

administrador solicitará ao concedente a instauração de tomada de contas especial. 

15.10. Os saldos financeiros de recursos de repasse remanescentes, inclusive os provenientes das receitas 

obtidas nas aplicap5es financeiras realizadas, não utilizadas no objeto pactuado, serão devolvidos à Conta 

única do Tesouro, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção do 

instrumento, sob pena da imediata instauração de tomada de contas especial do responsável, providenciada 

pela autoridade competente do órgão ou entidade CONCEDENTE. 
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15.11. A devolução  sera  realizada observando-se a proporcionalidade dos recursos transferidos e os da 

contrapartida previstos na celebração independentemente da época em que foram aportados pelas partes. 

15.10. A prestação de contas final tem por objetivo a demonstração e a verificação de resultados e deve conter 

elementos que permitam avaliar a execução do objeto e o alcance das metas previstas. 

15.11. A prestação de contas  sera  composta, além dos documentos e informaçaes registradas pelo cortvenente 

no 5ICONV, pelo seguinte: 

a) Relatório de Cumprimento do Objeto; 

b) declaração de realização dos objetivos a que se propunha o instrumento; 

c) comprovante de recolhimento do saldo de recursos, quando houver; e 

d) termo de compromisso por meio do qual o convenente  sera  obrigado a manter os documentos relacionados 

ao instrumento. 

15.11.1. A CONCEDENTE deverá registrar no SICONV o recebimento da prestação de contas. 

15.11.2. A análise da prestação de contas para avaliação do cumprimento do objeto,  sera  feita no 

encerramento do instrumento, cabendo este procedimento ao concedente ou ti mandatária com base nas 

inforrnaçaes contidas nos documentos relacionados nos incisos do caput deste artigo. 

15.11.3. A conformidade financeira deverá ser realizada durante o período de vigência do instrumento, 

devendo constar do parecer final de análise da prestação de contas somente impropriedades ou 

Irregularidades não sanadas até a finalização do documento conclusivo. 

15.11.4. 0 Relatório de Cumprimento do Objeto deverá conter os subsídios necessários para a avaliação e 

manifestação do gestor quanto a efetiva conclusão do objeto pactuado. 

1.5.11.5. A analise da prestação de contas, além do ateste da conclusão da execução física do objeto, conterá os 

apontamentos relativos a execução financeira não sanados durante o período de vigência do instrumento. 

15.11.6. Objetivando a complementação dos elementos necessários à análise da prestação de  conies  dos 

instrumentos, poderá ser utilizado subsidiariamente pelo concedente ou  pea  mandatária, relatórios, boletins 

de verificação ou outros documentos produzidos pelo Ministério Iniblico ou peia Corte de Contas, durante as 

atividades regulares de suas funceles. 

15.12. Incumbe à CONCEDENTE decidir sobre a regularidade da aplicação  dos recursos transferidos e, se 

extinta, ao seu sucessor. 

15.13. A autoridade competente do concedente ou a mandatária terá o prazo de um ano, contado da data do 

recebimento, para analisar a prestação de contas do instrumento, com fundamento no parecer técnico 

expedido pelas  areas  competentes. 

15.14. A analise da prestação de contas pela CONCEDENTE poderá resultar em: 

a) aprovação; 

b) aprovação com ressalvas, quando evidenciada impropriedade ou outra falta de natureza formal de que não 

resulte dano ao erário; ou 

c) rejeição com a determinacio da imediata instauração de tomada de contas especial. 
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15.15. 0 ato de aprovação da prestação de contas deverá  sec  registrado no SICONV, cabendo ao CONCEDENTE 

prestar declaração expressa acerca do cumprimento do objeto e de que os recursos transferidos tiveram boa e 

regular aplicação. 

15.16. Caso a prestação de contas não seja aprovada, exauridas todas as providências cablveis para 

regularização da pendência ou reparação do dano, a autoridade competente, sob pena de responsabilização 

solidaria, registrara o fato no SICONV e adotara as providências necessárias à instauração da Tomada de Contas 

Especial, com posterior encaminhamento do processo à unidade setorial de contabilidade a que estiver 

jurisdicionado para os devidos registros de sua competência. 

16. CLÁUSULA DEZESSEIS — DA DENÚNCIA E  OA  RESCISÃO  

O Instrumento poderá ser denunciado a qualquer tempo, ficando os participes responsáveis somente 

pelas obrigações e auferindo as vantagens do tempo em que participaram voluntariamente da avença, não 

sendo admissivel clausula obrigatória de permanência ou sancionadora dos denunciantes. 

16.1.Quando da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção do instrumento, os saldos financeiros 

remanescentes, inclusive os provenientes das receitas obtidas das aplicações financeiras realizadas, serão 

devolvidos à conta única do Tesouro, no prazo improrrogável de trinta dias do evento, sob pena da imediata 

instauração de tomada de contas especial do responsável, providenciada  pale'  autoridade competente do órgão 

ou entidade titular dos recursos. 

16.2. Em sendo evidenciados pelos Órgãos de controle ou Ministério Publico vícios insanáveis que impliquem 

nulidade da licitação realizada, o concedente  clever*  adotar as medidas administrativas necessárias h 

recomposição do erário no montante atualizado da parcela já aplicada, o que pode incluir a reversão da 

aprovação da prestação de contas e a instauração de Tomada de Contas Especial, independentemente da 

comunicação do fato ao Tribunal de Contas da União e ao Ministério Público. 

16.3. Quando da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção do instrumento, o contedente ou mandatária 

deverão, no prazo  maxima  de sessenta dias, contado da data do evento, providenciar o cancelamento dos 

saldos de empenho 

16.4. Constituem motivos para rescisão do instrumento: 

a) o inadimplemento de qualquer das clausulas pactuadas; 

b) a constatação, a qualquer tempo, de falsidade ou  in-  correção de informação em qualquer documento 

apresentado; 

c) a verificação de qualquer circunstância que enseje a instauração de tomada de contas especial; e 

d) a ocorrência da inexecução financeira mencionada no § 82 do  art.  41 da Portaria Interministerial 

MPOG/MF/CGU n2 424/2016, e comprovada segundo instruido no § 92 desse mesmo artigo. 

16.4.1. A rescisão do convênio, quando resulte dano ao erário, ensejará a instauração de tomada de contas 

especial, além de Imediata extração de documentação comprobatdria deste e envio ao MINISTERIO PÚBLICO 

FEDERAL (MPF) para propositura de competente ação de Improbidade admInistrattva  (art.  1 u't,  art.  

129,11 e 37, 842  da CF/1988; Lei n2  8.429(1992;  LC  75/1993,  art.  52,1, "h"). 
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17. CLAUSULA DEZESSETE - DOS BENS REMANESCENTES 

Os bens adquiridos, produzidos, transformados ou construidos que remanescerem na data de 

conclusão ou extinção deste convênio serão de propriedade da CONVENENTE,  que será responsável pela 

propriedade, guarda, uso e manutenção dos mesmos, não podendo ser invocada no futuro em desfavor da 

CONC.EDENTE qualquer responsabilização pela mi utilização/conservação destes. 

17.1. Consideram-se bens remanescentes os equipamentos e materiais permanentes adquiridos com recursos 

do convénio ou necessários à consecução do objeto, mas que não se incorporam a este. 

18. CLAUSULA DEZOITO - DA ADESÃO AO CÓDIGO DE CONDUTA ÉTICA E DE INTEGRIDADE DA CODEVASF  
A CONVENENTE, no ato de assinatura do presente termo, por meio de seu representante legal abaixo 

subscrito, vem afirmar aderência, ciência e concordância com as normas, políticas e práticas estabelecidas no 

código de Conduta Ética e Integridade da CODEVASF e compromete-se a respeitá-las a cumpri-Ias 

integralmente, bem como fazer com que seus empregados o façam quando no exercício de suas atividades nas 

suas dependências ou da CODEVASF. 

19.CIÁUSULA DEZENOVE - DO FORO 

Fica eleito o foro de São Luis (MA), para dirimir quaisquer dúvidas suscitadas na execução deste 

instrumento, renunciando as partes a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

19.1. É obrigatória a previa tentativa de solução administrativa com a participação da Advocacia-Geral da 

em caso de os participes serem da esfera federal, administração direta ou indireta, nos termos do  art.  

11 da Medida Provisória n2 2.180-35, de 24.08.2001. 

E, por estarem de acordo com as condk6es aqui estipuladas, lavrou-se o presente instrumento em 3  

(tees) vies  de igual teor e para o mesmo efeito que, lido e achado conforme, é assinado pelas partes e pelas 

testemunhas. 

0 FRA  ISCO  JO ES RTES 
ntende e Regional - a  SR 

cODE VA%  

DE JESUS BATISTA D SOUSA 
PREFEITO MUNICIPAL 

TESTEMUNHAS:  

1. / *C*7   

NOME: j  
CPF:  

2. eLvJ& Aktia' 
NOME: 
CPF: tjd.W.N113-3 -,;11" 

www.codavasf.gov.br  ! 
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02 SITUACAO  
Tltulo do Projeto: 
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