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TERMO DE REFERÊNCIA 

 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CONSULTIVA, PARA 

ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, 

SINALIZAÇÃO E DEMAIS COMPLEMENTARES DE DIVERSAS RUAS EM 

DIVERSOS BAIRROS NO MUNICÍPIO DO PAULISTA/PE. 
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1. OBJETO. 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CONSULTIVA, PARA 

ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, 

SINALIZAÇÃO E DEMAIS COMPLEMENTARES DE DIVERSAS RUAS EM 

DIVERSOS BAIRROS NO MUNICÍPIO DO PAULISTA/PE. 

 
2. OBJETIVO. 

Estabelecer o detalhamento e especificações técnicas suficientes à contratação dos 

estudos e projetos básico e executivo referente à pavimentação, drenagem, 

sinalização, e demais complementares de diversas ruas em diversos bairros no 

município do Paulista/PE, contendo todos os elementos necessários para a 

compreensão e execução das soluções adotadas e consequentemente execução dos 

mesmos. 

3. JUSTIFICATIVA. 

 

O município do Paulista, segundo dados do IBGE é hoje o 6º município mais 

populoso do Estado de Pernambuco, com uma população estimada em 2020 de 

334.376 habitantes. Como é sabido, o bem-estar da população depende muito de 

investimentos em infraestrutura, e hoje, a mobilidade urbana do município não 

acompanha de maneira satisfatória este crescimento, gerando impactos negativos 

nos deslocamentos de veículos e, sobretudo de pedestres, inviabilizando de toda 

forma o desenvolvimento socioeconômico do município. 

O crescimento acelerado e os adensamentos verificados na região podem-se traduzir 

num problema se não houver estratégias por parte do poder público. O crescente 

fluxo veicular observado a cada ano, para o qual se devem buscar soluções que 

possam garantir à população uma boa mobilidade, com qualidade, segurança e 

rapidez de deslocamentos. 

Faz parte da atual administração municipal o Programa Acelera Paulista (PAP), 

que consiste em uma série de obras e investimentos na infraestrutura, saúde, 

políticas sociais, educação, cultura e em outras áreas importantes do município. A 

Proposta visa ampliar a rota do desenvolvimento, articulando e integrando ações de 

diversos segmentos. 

A Prefeitura Municipal do Paulista, por meio de sua Secretaria de Infraestrutura, 

vem estabelecer através deste Termo de Referência todos os parâmetros para 

contratação da empresa de engenharia consultiva para estudo e projetos, referente à 

pavimentação, drenagem, sinalização, e demais complementares de diversas ruas em 

diversos bairros no município do Paulista/PE 
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Para a composição das intervenções dos estudos das ruas e para efeito de 

financiamento os corredores viários foram divido em 02 (dois) “LOTES”, 

relacionado a seguir: 

 

 “LOTE 01”:Contempla os Bairros do Janga e Jaguaribe com uma 

extensão de aproximadamente 1.051,00m. 

 

  

 

 “LOTE 02”:Contempla os Bairro do Janga, Pau Amarelo, Nossa Senhora 

da Conceição, Nova Alameda e Maranguape II, com uma extensão de  

aproximadamente 10.417,00m. 

 

 

 

Nestes trechos do Lote 02, a que se refere o termo de referência, encontramos várias 

interferências hídricas, os quais necessitam de dimensionamento de Micro e 

Macrodrenagem ao longo do mesmo. 

 

 

 



 
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA  

 

 

 

 

 

 

4 
 

 

 

 

 

 

4. CARACTERÍSTICAS DA LICITAÇÃO.  

 

4.1. A licitação será realizada por modalidade a ser definida pela Comissão 

Permanente de Licitação. 

 

a) TIPO: MENOR PREÇO; 

b) JULGAMENTO: Por menor Preço Global; 

c) REGIME DE EXECUÇÃO: Empreitada por preço unitário; 

d) PREÇO GLOBAL MÁXIMO LOTE 1 E LOTE 2: R$ 320.436,60(Trezentos 

e vinte mil quatrocentos e trinta e seis reais e sessenta centavos);  

e) LOTE 1: R$ 25.798,16 (Vinte e cinco mil setecentos e noventa e oito reais 

e setenta e dois centavos); 
f) LOTE 2: 294.638,44 (Duzentos e noventa e quatro mil seiscentos e trinta e 

oito reais e quarenta e quatro centavos); 

g) PRAZO DE EXECUÇÃO LOTE 1: 01 (um) mês, totalizando 30(trinta) 

dias corridos, contados a partir da data de Emissão da Ordem de 

Serviços.; 
h) PRAZO DE EXECUÇÃO LOTE 2: 05 (cinco) meses, totalizando 150(cento 

e cinquenta) dias corridos, contados a partir da data de Emissão da 

Ordem de Serviços; 

i) PRAZO DE VIGÊNCIA PARA O LOTE 1 E LOTE 2: 12 (doze) meses 

corridos, contados a partir da assinatura do contrato.  

 

5. DOS VALORES/RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS. 

O valor máximo para a execução dos serviços que compõem a planilha para o lote 1 

e lote 2 é de: 

R$ R$ 320.436,60(Trezentos e vinte mil quatrocentos e trinta e seis reais e 

sessenta centavos. 

No Preço global máximo do certame, onde já estão inclusos:  

 Todos os encargos sociais e fiscais envolvidos na execução dos serviços, 

apresentados pela Contratada para prestação dos serviços especificados neste 

Termo de referência; 

 Custos com todo pessoal técnico e administrativo e Encargos Financeiros; 

 Custos com o transporte para os deslocamentos dentro do município; 
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Imagem 01 – Limite Municipal do Paulista 

 Custos de fardamentos, EPI´s e para equipe técnica; 

 Taxa de Licenciamento nos órgãos competentes, quando for o caso; 

 Os valores referentes ao pagamento de ART/RRT. 

 

 

Para elaboração do orçamento foi utilizada: Composições de custo, TABELA DE 

CONSULTORIA DNIT JULHO/2021/ COTAÇÕES. 

5.1. As despesas em decorrência deste objeto correrão por conta da seguinte 

dotação orçamentária: 

FONTE DE RECURSO: 10010000 

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 20101  

AÇÃO: 2117 – Supervisão e Elaboração de Projetos de Obras da Infraestrutura do 

Município 

NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.35 – Serviços de Consultoria. 

 

 

 

 

 

6. LOCALIZAÇÃO. 

6.1. LOCALIZAÇÃO DA ÁREA EM ESTUDO 
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A seguir, apresenta-se identificação do trecho por bairros do presente objeto, com suas 

respectivas coordenadas (Fonte: Google Earth). São elas: 

 Lote 01 
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 Lote 02 

 

 

 

ESTE NORTE ESTE NORTE

JANGA TRECHO DA RUA HOSANA ALVES DO NASCIMENTO 298163.12 9121917.51 298100.47 9121569.09

JAGUARIBE RUA FAZENDINHA 291610.68 9124415.86 291745.65 9124880.37

LOTE 01

BAIRRO LOGRADOURO
COORDENADAS INICIAIS COORDENADAS FINAIS
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7. DOS SERVIÇOS Á EXECUTAR. 

 

7.1. O escopo básico de trabalho para elaboração do objeto do presente 

Termo de Referência consistirá das atividades abaixo discriminadas e 

especificadas:  

 

I. Estudos: 

 Estudo Topográficos; 

 Estudos Geoctécnicos;  

 Estudos Hidrológicos; e 

 Estudo de Tráfego 

JANGA RUA JOÃO PEREIRA DE OLIVEIRA 299188.17 9123499.76 297726.12 9123780.40

PAU AMARELO RUA SÃO JOSÉ DO EGITO 299147.51 9124613.22 297890.21 9124660.54

RUA EQUADOR - trecho 01 297179.41 9125835.79 297723.00 9126807.00

RUA EQUADOR - trecho 02 297968.83 9127245.20 298111.39 9127504.57

RUA FUNILÂNDIA 297672.39 9127857.75 296863.61 9126381.34

RUA LUIZ GONZAGA 294377.56 9122683.68 294706.50 9123137.16

RUA ATAÚFO ALVES 294423.00 9122969.00 294650.00 9122793.00

RUA CANTOR NELSON GONÇALVES 294532.56 9122636.24 294896.16 9123131.43

ESTRADA DO CATOLÉ (MATADOURO) 292500.00 9122364.00 292991.72 9122522.27

RUA VINICIUS DE MORAIS 294956.87 9122283.94 295069.19 9122197.61

RUA JOÃO CABRAL DE MELO NETO (Trecho 01) 295258.04 9122262.10 295161.60 9122124.90

RUA JOÃO CABRAL DE MELO NETO (Trecho 02) 295049.98 9121973.63 295000.11 9121905.54

RUA ANGELITO CLAUDINO DE SANTANA 295034.57 9122361.23 295518.99 9122002.24

RUA MANOEL DE FRANÇA 294986.75 9122318.69 295478.21 9121954.65

RUA SEBASTIÃO BERNARDO DE LIMA 294953.17 9122286.98 295068.04 9122391.94

NOVA ALAMEDA

LOTE 02

MARANGUAPE II

NOSSA SENHORA DA 

CONCEIÇÃO
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II. Projetos: 

 Projeto Geométrico; 

 Projeto Terraplenagem; 

 Projeto de Pavimentação; 

 Projeto de Drenagem; 

 Projeto de Sinalização; 

 Projeto de Acessibilidade; 

 Projeto de Obras de Artes Especiais; 

 

III. Planilha de Quantitativos e Orçamento; 

IV. Cronograma Físico-Financeiro; 

V. Especificações Técnicas dos Serviços. 

 

7.2. FORMA E PRAZOS DE RECEBIMENTOS  

 

Deverão ser entregues à CONTRATANTE os produtos abaixo relacionados: 

 

Ao termino dos primeiros 30 (trinta) dias, deverá ser efetuada a primeira entrega -  

Projeto Conceitual, nele deve constar todas as informações, empasses, 

características e especificações técnicas da referida ligação dos trechos 

mencionados acima. 

 

I. ANALISE: Será verificado o atendimento das especificações e demais dados 

pertinentes à elaboração dos projetos e, quando encontrada alguma 

irregularidade, será fixado prazo para sua correção e entrega. 

 

 Deverá ser entregue 1 (um) volume impresso e meio digital a ser 

analisado pela Contratante. 

 

II. APROVAÇÃO: Após a aceitação dos serviços, bem como, o cumprimento de 

todas as exigências contratuais para os projetos, será efetivado o recebimento 
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definitivo, por técnico/gestor designado, em conformidade com as instruções 

para entrega dos abaixo: 

 

 Entrega: 2 (dois) volumes impressos e meio digital; 

1 via original, assinadas, apresentados em meio digital 

assinados (CD).    

 

III. CONTEÚDO DOS PROJETOS: 

 

a) Arquivos dos desenhos de projetos, para manuseio em programas tipo 

“CAD” (extensão DWG - 2010) e para confecção através de plotter 

conforme modelos de padronização de Carimbo adotadas pelos Projetos 

da SEINFRA. 

b) Plantas na escala de 1:500 e perfis do projeto geométrico e de drenagem 

nas escalas 1:1.000 (horizontal) e 1:100 (vertical). 

c) Seções transversais das vias na escala 1:500 e da estrutura do pavimento, 

1:50. 

d) Apresentação do Projeto no formato A3. 

e) Arquivos dos relatórios de projetos contendo: 

 Memorial Justificativo com apresentação Estudos Topográficos, 

Geotécnicos, Hidrológicos e Tráfego, da concepção dos Projetos 

Geométricos, Terraplenagem, Pavimentação, Drenagem, Sinalização, 

Acessibilidade e Obras de Artes Especiais; 

 Dimensionamento de Pavimentação (Paralelo e/ou Asfalto); 

 Notas de Serviço de Pavimentação; 

 Dimensionamento das bacias hidráulicas de micro e macrodrenagem; 

 Dimensionamento do Sistema de Drenagem; 

 Notas de Serviço de Drenagem, com coordenadas e identificações de 

todos os dispositivos; 

 Mapa de Cubação de todas as obras; 

 Memórias de cálculo; 

 Composições; 
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 Plano de execução das obras; 

 Especificações técnicas dos serviços a executar; 

 Orçamento da obra; 

 Curva ABC; 

 Cronograma físico-financeiro. 

IV.  FORMA DE APRESENTAÇÃO: 

1. Capa; 

2. Sumário: 

2.1. Apresentação; 

2.2. Mapas de Localização; 

2.3. Relatório Fotográfico; 

2.4. Estudos; 

         2.4.1. Estudo Topográfico; 

                     2.4.2. Estudos Geotécnicos; 

                     2.4.3. Estudos Hidrológicos; 

                     2.4.4. Estudo de Tráfego; 

2.5. Projetos; 

2.5.1. Projeto Geométrico; 

2.5.2. Projeto Terraplenagem; 

2.5.3. Projeto de Pavimentação; 

2.5.4. Projeto de Drenagem; 

2.5.5. Projeto de Sinalização; 

2.5.6. Projetos de Acessibilidade; 

2.5.7. Projeto de Obras de Artes Especiais; 

2.6. Planilha Orçamentária; 

2.7. Cronograma Físico-Financeiro; 
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2.8. Memória de Cálculo; 

2.9. Curva ABC; 

2.10 Especificações Técnicas; 

 

V.  INSTRUÇÕES PARA ENTREGA: 

 

1. ESTUDOS E PROJETO BÁSICO 

 

Consiste na entrega do dos Estudos e Projeto Básico que deverá conter as 

soluções para a pavimentação das ruas, incluindo-se memorial descritivo, 

especificações técnicas, acompanhada de memória de cálculo dos 

quantitativos físicos, plantas de detalhamento, mapa de localização e as 

devidas ART/RRT referente aos serviços. Nesta etapa estão incluídos: 

Estudos Geotécnicos, Hidrológicos, Topográficos e Tráfego, Projeto 

Geométrico, resumo de Terraplenagem, de Pavimentação, de Drenagem, de 

Acessibilidade e OAE. 

 

2. PROJETO EXECUTIVO  

Consiste na entrega do Projeto Executivo e as devidas ART/RRT dos 

serviços, e deverá conter o detalhamento dos elementos construtivos 

referentes a todos os projetos básicos, anteriormente descrito, cumprindo 

todos os condicionantes e sanadas todas as dúvidas e exigências da etapa 

anterior. 

VI. CRONOGRAMA DE ENTREGA LOTE 1 

 

No decorrer dos serviços deverão ser apresentados, nos prazos 

estabelecidos no cronograma físico financeiro de desembolso máximo, os 

projetos previstos, que serão avaliados por uma comissão formada por 1 

(um) técnico da área de Engenharia e Arquitetura e 1(um) gestor desta 

Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos, conforme descrito abaixo: 

1ª Etapa (15 dias):  

 Consiste na entrega de 75% dos Estudos Geotécnicos, e 100% Estudos 

Hidrológicos, Topográficos e Tráfego. Projeto Básico com todas as 

concepções do referido projeto, mencionado neste Termo de 

Referência, sendo concluída, portanto na etapa seguinte; 
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2° Etapa (1° mês): 

 Consiste na entrega de 25% restante dos Estudos Geotécnicos, e 100% 

dos Projetos executivo que consiste na conclusão da entrega do Projeto 

Executivo listados neste termo de referência, com todas as suas 

respectivas informações para a execução do referido projeto, 

Especificações Técnicas, Planilha Orçamentaria e Cronograma de 

Obra. 

VII. CRONOGRAMA DE ENTREGA LOTE 2 

No decorrer dos serviços deverão ser apresentados, nos prazos 

estabelecidos no cronograma físico financeiro de desembolso máximo, os 

projetos previstos, que serão avaliados por uma comissão formada por 1 

(um) técnico da área de Engenharia e Arquitetura e 1(um) gestor desta 

Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos, conforme descrito abaixo: 

1ª Etapa (1º mês):  

 Consiste na entrega de todos os projetos conceituais. 

2ª Etapa (2º mês):  

 Consiste na entrega de 75% dos Estudos Geotécnicos, e 100% Estudos 

Hidrológicos, Topográficos e Tráfego. Projeto Básico com todas as 

concepções do referido projeto, mencionado neste Termo de 

Referência, sendo concluída, portanto na etapa seguinte; 

3ª Etapa (3º mês):  

 Consiste na entrega de 25% restante dos Estudos Geotécnicos, e 25% 

dos Projetos Básico com todas as concepções do referido projeto, 

mencionado neste Termo de Referência, sendo concluída, portanto na 

etapa seguinte.;  

4ª Etapa (4º mês):  

 Consiste na entrega dos 75% restante dos Projetos Básicos e os 

Projetos executivos de Geometria, Terraplanagem, Pavimentação, 

Drenagem, Sinalização, Acessibilidade e OAE; 

5° Etapa (5° mês): 

 Consiste na conclusão da entrega do Projeto Executivo listados neste 

termo de referência, com todas as suas respectivas informações para a 
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execução do referido projeto, Especificações Técnicas, Planilha 

Orçamentaria e Cronograma de Obra. 

 

7.3. ESCOPO:   

 

Além de todos os serviços descritos neste Termo de referência e seus Anexos, a 

CONTRATADA, deverá cumprir: 

a) Mobilizar e desmobilizar equipamentos especializados para execução dos 

serviços; 

b) Construir as instalações de apoio aos serviços, quando necessário; 

c) Realizar todos os Serviços Técnicos Profissionais Especializados listados na 

Planilha de Serviços do Termo de referência; 

d) Executar, com o emprego de mão-de-obra apropriada, fornecendo material 

adequado e utilizando os equipamentos mais indicados, todos os serviços de 

engenharia listados na Planilha de Serviços e todos os anexos deste Termo 

de referência; 

e) Locação topográfica; 

f) Movimentação e transportes internos dentro do local trabalhado; 

g) Suprimento de água e energia elétrica, em qualquer que seja a utilização ou 

local; 

h) Iluminação das áreas de trabalho; 

i) Transporte e montagem de equipamentos incorporados aos serviços; 

j) Impostos e encargos sociais trabalhistas em geral; 

k) Despesas referentes às importações de materiais e equipamentos. 

8. DOS REQUISITOS DA HABILITAÇÃO.  

 

QUALIFICAÇÕES: A licitante deverá apresentar os documentos previstos no 

Edital e no Item abaixo: 

 

8.1. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:  

 

8.1.1 QUALIFICAÇÃO OPERACIONAL DA EMPRESA 
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a) Certidão atualizada de registro da empresa nos Conselhos – 

CREA/CAU; 

 

 

b) Capacidade Técnico-Operacional, apresentação dos seguintes 

documentos: 

Comprovação de que a empresa licitante desempenhou atividade 

pertinente e compatível em características e quantidades com o objeto 

desta licitação, através da apresentação de atestados fornecidos por 

pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprovem ter a 

mesma executado satisfatoriamente, obras e serviços de características 

semelhantes e de complexidade tecnológica e operacional, compatíveis 

com o objeto desta licitação, limitadas a execução das seguintes parcelas 

de maior relevância técnica e valor significativo, discriminadas no item 

abaixo: 

 Serviços lote 1 
 

Unidade 

 

PROJETOS 

0,5 km Elaboração de Projeto Executivo de Geometria  

0,5 km Elaboração de Projeto Executivo de Terraplenagem  

0,5 km Elaboração de Projeto Executivo de Pavimentação 

0,5 km Elaboração de Projeto Executivo de Drenagem  

0,5 km Elaboração de Projeto Executivo de Sinalização 

0,5 km Elaboração de Projetos de Acessibilidade 

 

 

 Serviços lote 2 

 

Unidade 

 

PROJETOS 

5,0 km Elaboração de Projeto Executivo de Geometria  

5,0 km Elaboração de Projeto Executivo de Terraplenagem  

5,0 km Elaboração de Projeto Executivo de Pavimentação 

5,0 km Elaboração de Projeto Executivo de Drenagem  

5,0 km Elaboração de Projeto Executivo de Sinalização 

5,0 km Elaboração de Projetos de Acessibilidade 

1 und Elaboração de OAE (Canais ou pontilhões) 
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I. Comprovações de acervos técnicos, que realizou serviços de qualidade 

adequada e natureza semelhante ao objeto; 

 

II. O quantitativo mencionado equivale a 50% do quantitativo total do item 

especificado na planilha orçamentária base da licitação; 

 

Obs.: Nos atestados deverão constar, explicitamente, todos os dados 

necessários à comprovação das características dos projetos executados, 

além das datas de início e término dos serviços. Será permitido o 

somatório de atestados para comprovar o quantitativo mínimo exigido para 

a habilitação técnico-operacional. 

1. A(s) certidão (ões) e/ou atestado(s) apresentado(s) deverá (ão) conter as 

seguintes informações básicas: 

I- Nome do contratado e do contratante; 

II- Identificação do objeto do contrato (tipo ou natureza do serviço); 

III- Localização do serviço (município, comunidade, gleba); 

IV- Serviços executados (discriminação). 

 

 

 

8.1.2 QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL: 

 

Comprovação de a Licitante possuir em seu quadro permanente, na data da 

licitação e constante da Certidão de Registro de Pessoa Jurídica do CREA OU 

CAU, engenheiro (s)/ arquiteto (s) detentor (es) de atestado (s) e/ou certidão 

(ões) de responsabilidade técnica por execução de serviços compatíveis com o 

objeto licitado:   

 
 

PROFISSIONAL FORMAÇÃO DO PROFISSIONAL  

 

Coordenador 

Profissional de nível superior com formação em Engenharia, com 

experiência profissional, devidamente comprovada através de 

CAT´s que comprove a experiência com Responsabilidade Técnica 

ou Coordenação de Projeto Executivo de Infraestrutura Rodoviária. 

 

Engenheiro 

 

Profissional de nível superior com formação em Engenharia civil, 

com experiência profissional, devidamente comprovada através de 

CAT´s de Elaboração de Projeto Executivo de Geometria, 

Terraplenagem, Pavimentação, Drenagem, Interseções Sinalização e 

OAE; 
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Arquiteto 

Profissional de nível superior com formação em Arquitetura com 

experiência profissional, devidamente comprovada através de 

CAT´s que comprove a experiência em Elaboração de Projetos de 

Paisagismo, Urbanismo e Sinalização. 

A. A comprovação do vínculo empregatício do responsável técnico com a 

empresa, nos termos do artigo 30, §1º, inciso I da Lei federal nº 8.666/93 e 

suas alterações, deverá ser feita da seguinte forma: 

 

I- No caso de empregado da licitante: mediante apresentação de cópias 

autenticadas do Contrato de trabalho, das anotações da CTPS – Carteira 

de Trabalho e Previdência Social, nos termos da CLT – Consolidação 

das Leis do Trabalho e do Decreto nº 61.799/67, ou da Ficha de 

Registro do Empregado; 

 

II- No caso de proprietário, sócio ou dirigente: mediante apresentação 

de cópia do Estatuto ou Contrato Social, devidamente registrado no 

órgão competente; 

 

III- No caso de profissional (is) autônomo(s): mediante apresentação de 

cópia do(s) contrato(s) de prestação de serviços OU declaração de 

compromisso, firmado(s) anteriormente à sessão de abertura de 

propostas entre a licitante e o(s) profissional(is) em questão; 

 

IV- A contratada deverá apresentar declaração de que o engenheiro 

preposto ou responsável técnico indicado irá compor o quadro técnico 

durante a execução do objeto. Esta declaração deverá estar contida na 

habilitação; 

 

Observação: É vedada a indicação de um mesmo profissional como 

responsável técnico por mais de uma empresa licitante, fato este que 

desqualificará todas as proponentes envolvidas. 

B. No decorrer da execução do serviço, os profissionais de que trata este 

subitem poderão ser substituídos, nos termos do artigo 30, §10, da Lei n° 

8.666, de 1993, por profissionais de experiência equivalente ou superior, 

desde que a substituição seja aprovada pela Administração; 

 

C. A licitante deverá apresentar a declaração de conhecimento de todas as 

informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações 

objeto da licitação, devendo a declaração ser firmada pelo representante 

legal da licitante ou procurador designado pela empresa. No caso de 
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consórcio a “declaração de conhecimento” deve estar assinada por, pelo 

menos, um dos consorciados.  

 

9. DA ACEITABILIDADE, CLASSIFICAÇÃO E CRITÉRIO DE 

JULGAMENTO DA PROPOSTA. 

 

O Responsável Técnico da Secretaria de Infraestrutura examinará as propostas 

habilitadas quanto à compatibilidade dos preços ofertados com o valor estimado 

para a contratação e à conformidade da proposta com as especificações técnicas do 

objeto e com os requisitos estabelecidos neste Termo de referência.  

 

9.1. Serão desclassificadas as propostas;  

 

9.1.1 Que não atendam às exigências deste Termo de referência;  

9.1.2 Com preços unitários e globais superiores ao do orçamento básico;  

 

9.2. Não se admitirá propostas que apresente preços globais ou unitários 

simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e 

salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que neste Projeto 

não tenha estabelecido limites mínimos exceto quando se referirem a materiais e 

instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie à parcela 

ou à totalidade da remuneração.  

 

9.3. Após Parecer Técnico realizado por profissional, designado pela 

Secretaria de Infraestrutura, e caso seja apresentada proposta que não esteja em 

conformidade com o Item do CRITÉRIO DE JULGAMENTO DA PROPOSTA 

deste Termo de referência, o licitante será notificado pela Comissão Permanente de 

Licitação - CPL para ajustá-la ao estabelecido. O não atendimento da diligência no 

prazo fixado ou recusa em fazê-lo caracteriza desclassificação da proposta.  

 

9.4. Será considerada vencedora desta licitação a empresa que ofertar o 

menor preço global, desde que, atenda todas as especificações definidas e seus 

anexos.  

 

9.5. Serão desclassificadas as propostas que apresentarem preço unitário e 

globais superiores aos estimados na planilha orçamentária.  

 

9.6.  Todas as licitantes deverão apresentar as propostas de preços em arquivo 

digital (CD-ROM), além do documento escrito e assinado, nos moldes descritos no 

Edital da Licitação.  

9.7. Todas as licitantes deverão apresentar as composições de preços unitários 

para todos os serviços discriminados na planilha orçamentária, contendo os 
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insumos básicos, mão de obra, materiais, equipamentos, seguros, taxas e encargos 

de qualquer natureza, fazendo parte da proposta de preço.  

 

9.8. A planilha de preços deverá estar formatada para arredondamento com 

02 (duas) casas decimais, função ARRED.  

 

10. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO. 

 

10.1. O pagamento ocorrerá por prazo não inferior a 30 (trinta) dias (execução 

boletim de medição), mediante a apresentação da Nota Fiscal/Fatura, emitida em 

reais; 

 

10.2. Somente poderão ser considerados, para efeito de pagamento, os serviços 

efetivamente executados pela Contratada e atestado pelo Contratante, através do 

fiscal do Contrato e está de acordo com o Termo de referência, demais anexos e 

com o contrato; 

 

10.3. A cada pagamento será verificada a regularidade com o FGTS, INSS, e 

demais impostos, tributos e encargos devidos;  

 

10.4. A Nota fiscal com defeitos ou vícios deverá ser ratificada, substituída ou 

complementada, sendo que o prazo de pagamento reiniciará após a regularização, 

sem quaisquer ônus para o Contratante.  

 

10.5. Para efeito do Cronograma de Desembolso Máximo, será utilizado o 

Cronograma Físico-Financeiro com Margem de liquidação e pagamento superior 

em até 10% previsto por etapa.  

 

 

11. DO REAJUSTE. 

 

11.1. REAJUSTE DE PREÇO: 

 

I. Na hipótese da execução dos serviços contratados ultrapassarem o prazo 

de 12 (doze) meses da apresentação da proposta, sem que a culpa recaia 

sobre a CONTRATADA, os preços contratuais poderão ser reajustados, 

obedecendo ao Índice Nacional da Construção Civil – INCC de acordo 

com a coluna compatível com o objeto, fornecido pela Fundação Getúlio 

Vargas – FGV. Conforme fórmula abaixo transcrita: 

 

R= (Ii – I0)/ I0 x V onde: 
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R= Valor da parcela de reajustamento procurado 

I0= Índice de preço verificado no mês de apresentação da proposta 

que deu origem ao contrato 

Ii= Índice de preço referente ao aniversário da proposta 

V= Valor a preços iniciais da parcela do contrato de obra ou serviço 

a ser reajustado. 

II. Enquanto não divulgado o índice correspondente do mês de aniversário 

da proposta, o reajuste será calculado de acordo com o último índice 

conhecido, cabendo a correção de cálculo quando publicado o índice 

correto; 

 

III. O reajuste do preço deverá ser apresentado em Fatura/Nota fiscal 

complementar. 

12. SERVIÇOS EXTRAS E EXCEDENTES. 

 

12.1. Os serviços extras/excedentes somente poderão ser executados mediante 

autorização prévia do CONTRATANTE e formalização do respectivo Termo 

Aditivo, fundamentado pela Justificativa Técnica e Memória de Cálculo, observado 

os seguintes nortes: 

 

12.2. Se estiverem previstos em tabelas de referência legítimas, devem ser pagos 

considerando-se o deságio entre o preço global orçado pela Administração, quando 

da elaboração do orçamento básico para licitação e o preço global da proposta 

vencedora, o chamado Fator “K”;  

 

12.3. Quando os serviços extras não estiverem contidos em tabelas de referências 

legitimas, serão realizadas as necessárias composições unitárias de custos e 

serviços, aplicando sobre o valor encontrado o deságio entre o preço global orçado 

pela administração, quando da elaboração do orçamento básico para licitação e 

preço global da proposta vencedora, o chamado fator “K”; 

 

12.4. Eventuais serviços excedentes deverão ser pagos de acordo com os preços 

unitários constantes da proposta vencedora, carecendo de específica autorização do 

CONTRATANTE.  

 

13. DA FISCALIZAÇÃO. 

 

13.1. A FISCALIZAÇÃO será feita por servidor, designado pela Secretaria de 

Infraestrutura, através de portaria quanto à regularidade e assiduidade dos serviços 

executados. Como também exercerá a gestão e o controle do contrato, o qual será 
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responsável pela emissão da Ordem de Serviços devendo ser observado o disposto 

no art. 67 da Lei nº. 8.666/93.  

13.2. A CONTRATADA, através do seu Coordenador, deverá manter esse 

representante informado de seus procedimentos e atividades durante toda vigência 

do contrato, ficando obrigada a fornecer todos os elementos de seu conhecimento e 

competência que sejam necessários ao processo de acompanhamento e monitoria 

por parte da Secretaria de Infraestrutura  e Serviços Públicos. 

 

14. ARMAZENAMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS.  

 

a) O armazenamento dos materiais necessários aos serviços é de 

responsabilidade da CONTRATADA, assim como seu controle e guarda, 

será de sua responsabilidade exclusiva.   

 

b) Todos os equipamentos a serem instalados, assim como os materiais 

adquiridos serão armazenados pela CONTRATADA, imediatamente após a 

emissão da O.S, cabendo a mesma a prestar os seguintes serviços: descarga, 

recebimento, vistoria, registro, armazenamento e transporte horizontal e 

vertical até o local de montagem, estando estes custos incluídos no 

respectivo preço unitário.   

 

15. CONTROLE TECNOLÓGICO E GEOMÉTRICO.  

 

15.1.  CONTROLE TECNOLÓGICO  

 

a) Todos os ensaios, testes e provas a que devam ser submetidos os materiais a 

serem empregados nos serviços, serão realizados pela CONTRATADA, às 

suas expensas, acompanhados pela CONTRATANTE, que aprovará ou não 

os resultados.  

b) Serão obedecidas as normas brasileiras e, na falta dessas, e a critério da 

CONTRATANTE, serão adotadas outras normas.  

 

c) A CONTRATATADA utilizará o laboratório idôneo para realizar todos os 

ensaios e testes necessários ao controle tecnológico, sendo este atestado pela 

CONTRATANTE.  

 

d) Os encargos e a operação do laboratório serão por conta da 

CONTRATADA.  

 

15.2. CONTROLE GEOMÉTRICO  
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a) Caberá à CONTRATADA, sem ônus para a CONTRATANTE, a execução 

de todos os serviços topográficos auxiliares para locação, marcação e 

controle geométrico de todos os serviços.   

 

16. LEGISLAÇÃO, NORMAS E REGULAMENTOS. 

 

16.1. Na execução do objeto do contrato, deverá ser observado o que estabelece os 

documentos abaixo relacionados, assim como toda a legislação municipal, estadual 

e federal pertinentes independente de citação;  

 

16.2. Normas brasileiras elaboradas pela ABNT (Associação Brasileira de Normas 

Técnicas), regulamentadas pelo INMETRO (Instituto Nacional de Metrologia); 

 

16.3. A contratada deverá adotar todas as medidas de segurança, em consonância 

com a portaria Nº 3.214/1978 do Ministério do Trabalho, legislação e normais 

vigentes sobre segurança, medicina e higiene do trabalho; 

 

16.4. Normas das concessionárias locais de serviços, Corpo de Bombeiros, 

GEREM, entre outros; 

 

16.5. Outras normas aplicáveis ao objeto do Contrato; 

 

16.6. Instruções e resoluções dos órgãos do sistema CREA/CONFEA.  

 

17. RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS 

 

A) Provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, 

mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias 

da comunicação escrita do contratado; 

B) Definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade 

competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o 

decurso do prazo de observação, ou vistorias que comprove a adequação do 

objeto aos termos contratuais, observados o disposto no art.69 desta dei 

8.666/93. 

 

18. RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS.   

 

18.1. OS SERVIÇOS SERÃO RECEBIDOS CONFORME ESTABELECIDO NO 

ITEM 7.2 FORMA E PRAZOS DE RECEBIMENTOS DESTE TERMO DE 

REFERENCIA. 
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19. MEDIÇÕES DOS SERVIÇOS.  
 

A medição dos serviços será mensal, realizada pela equipe técnica da Secretaria de 

Infraestrutura, mediante emissão de boletins de medição e acompanhamento das 

respectivas Memórias de Cálculos, conforme item VI. CRONOGRAMA DE 

ENTREGA: 

 

19.1. Após a emissão do Boletim de Medição e aprovação da CONTRATANTE E 

CONTRATADA, está emitirá a respectiva Nota Fiscal, que deverá ser atestado pela 

FISCALIZAÇÃO do CONTRATANTE, onde deverão constar, rigorosamente, as 

seguintes informações:  

 

 Modalidade e o número da Licitação; 

 Número do Contrato; 

 Objeto do Contrato; 

 Número da Anotação de Responsabilidade Técnica – ART; 

 Número do Boletim de Medição. 

 Relatório fotográfico contendo, no mínimo, quatro fotos dos serviços 

executados no período. Cópia da garantia de execução do contrato; 

19.2. Ocorrendo erro ou omissão, a quantidade a mais ou a menos será computada 

na medição do mês subsequente àquele em que a Secretaria de Infraestrutura 

manifestar o seu reconhecimento;  

 

20. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA. 

 

20.1. Constituem obrigações da CONTRATADA, além de outras previstas neste 

Termo de referência e na legislação pertinente, as seguintes: 

 

20.2. Fornecer todos os materiais e equipamentos necessários à prestação do 

serviço, proteção à saúde e segurança dos empregados;  

 

20.3. Cumprir fielmente todas as condições estipuladas no contrato, de forma que 

os serviços estabelecidos sejam permanentemente executados e mantidos com 

esmero e perfeição, sob a sua inteira responsabilidade;  

 

20.4. Responsabilizar-se por acidentes, indenizações a terceiros, seguros de vida, 

assistência médica e quaisquer outros, em decorrência da negligência, imprudência, 

descuido, irresponsabilidade, etc. dos empregados, na sua condição de 
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empregadora, sem qualquer solidariedade por parte da Prefeitura Municipal do 

Paulista/PE;  

 

20.5. Avocar para si os ônus decorrentes de todas as reclamações e /ou ações 

judiciais e/ou extrajudiciais, por culpa ou dolo, que possam eventualmente ser 

alegadas por terceiros, contra a parte contratante;  

 

20.6. Responsabilizar-se por quaisquer danos ou prejuízos que por ventura sejam 

causados por seus empregados, a qualquer título, às instalações, patrimônio e 

pessoal da unidade, procedendo imediatamente o respectivo reembolso, em cada 

caso;  

 

20.7. Limitar-se exclusivamente ao serviço constante do objeto;  

 

20.8. Responsabilizar-se pela qualidade do serviço prestado, assegurando a 

Contratante o direito de fiscalizar, sustar ou recusar o serviço em desacordo com as 

cláusulas contratuais;  

 

20.9. Organizar o conjunto de equipes de campo disponibilizadas aos serviços, 

devidamente qualificadas, uniformizadas e com identidade visual própria, associada 

à identidade do Município, que será fornecida pela Contratante quando da 

assinatura do contrato, de modo a evidenciar que os trabalhos objeto deste 

instrumento estejam sendo realizados pela Contratada a serviço do Município;  

 

20.10. Realizar as intervenções necessárias dentro dos prazos e requisitos 

previstos neste instrumento e seus anexos e na Ordem de Serviço;  

 

20.11. Responsabilizar-se pela logística de equipes, veículos e materiais, de 

modo a realizar os serviços dentro dos prazos pactuados;  

 

20.12. Adotar todas as medidas de segurança, em consonância com a Norma 

Regulamentadora nº 18 que tratada das Condições e Meio Ambiente de Trabalho na 

Indústria da Construção, publicada através da Portaria GM nº 3.214 de 08 de junho 

de 1978 e posteriores alterações e atualizações publicadas através da Portaria DSST 

nº 02de 20 de maio de 1992, das Portarias SSST nº 04de 04 de julho de 1995, nº 

07de 03 de março de 1997, nº 12 de 06 de maio de 1997, nº 20de 17 de abril de 

1998 e nº 63de 28 de dezembro de 1998, das Portarias SIT nº 30 de 13 de dezembro 

de 2000 e de 20 de dezembro de 2001, nº 13 de 09 de julho de 2002, nº 114de 17 de 

janeiro de 2005, nº 157 de 10 de abril de 2007, nº 15de 03 de julho de 2007, nº 40de 

07 de março de 2008 e nº 201 de 21 de janeiro de 2011, bem como com as demais 

legislações vigentes sobre segurança, medicina e higiene do trabalho;  
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20.13. Assumir integralmente quaisquer ônus referentes à realização dos ensaios 

a que este documento se refere;  

 

20.14. Manter, durante a vigência do contrato, todas as condições de habilitação, 

incluindo a atualização de documentos de controle das arrecadações de tributos e 

contribuições federais/SRF, Dívida Ativa, FGTS, CND/INSS, e outras legalmente 

exigíveis junto à Contratante;  

20.15. Substituir, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, por solicitação do 

CONTRATANTE e embasada em justa causa, qualquer funcionário da 

CONTRATADA a serviço do objeto da licitação, por outro com as mesmas 

qualificações técnicas do funcionário substituído;  

 

20.16. O profissional indicado para comprovação da qualificação técnico-

profissional, na fase de habilitação, deverá permanecer durante toda a execução dos 

serviços. Podendo ser substituído, apenas, com autorização prévia da 

CONTRATANTE e desde que seja por outro com a mesma qualificação ou 

superior.  

 

20.17. Responsabilizar-se por tirar dúvidas e responder aos questionamentos dos 

licitantes e órgãos de controle, mesmo após o encerramento da vigência do seu 

contrato, desde que os questionamentos/dúvidas estejam relacionados aos produtos 

elaborados e entregues pela CONTRATADA.    

 

21. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE. 

 

21.1. Garantir o cumprimento de todas as cláusulas contratuais e fazer manter o 

bom desempenho e qualidade dos serviços contratados; 

 

21.2. Fiscalizar as obras e serviços, de acordo com o cronograma físico-financeiro 

pré-estabelecido; 

 

21.3. Fornecer todas as informações solicitadas pela contratada, para que não 

ocorram atrasos no andamento dos serviços; 

21.4. Efetuar os pagamentos de acordo com o cronograma previsto; 

 

21.5. Suspender os serviços, caso a contratada não esteja cumprindo fielmente com 

o objeto de acordo com o contratado.   

 

22. DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 

 

22.1. De conformidade com o Art. 86, Lei 8666/93 e alterações, em caso de atraso 

injustificado, inexecução parcial ou inexecução total do compromisso assumido 
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com a Prefeitura Municipal do Paulista, a adjudicatária ficará sujeita, sem prejuízo 

das responsabilidades civil e criminal, ressalvados os casos devidamente 

justificados e comprovados, a critério da Administração, e ainda garantida prévia e 

ampla defesa, às seguintes sanções, cumulativamente ou não: 

 

a) Advertência por escrito; 

b) Multa de 0,2% (dois décimos por cento) ao dia, calculada apenas sobre a 

entrega realizada com atraso, até o décimo dia corrido, após o que, aplicar-

se-á a multa prevista na alínea “c”; 

c) Multa de 3% (três por cento) do valor do contrato, ainda não executado, 

pelo descumprimento de cláusula contratual ou norma de legislação 

pertinente; 

d) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 

contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; e 

e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 

Pública. 

Parágrafo Primeiro – Não incorrerá nas multas referidas nas alíneas “b” e “c”, 

supra, quando ocorrer prorrogação do prazo, em razão de impedimentos 

comprovados para a execução da obrigação assumida, ou de concessão de prazos 

adicionais, prévia e expressamente ajustados para a realização de trabalhos de 

acréscimos, nos casos legalmente permitidos. 

Parágrafo Segundo – As importâncias referentes às multas serão havidas da 

garantia contratual desde que o valor desta comporte imediato implemento 

extrajudicial – dos pagamentos porventura devidos à CONTRATADA ou, ainda, 

mediante ação judicial nos termos da lei. 

Parágrafo Terceiro – As multas de que trata esta Cláusula serão entendidas como 

independentes e cumulativas. 

Parágrafo Quarto – Na hipótese de rescisão por qualquer dos motivos previstos 

no Art. 78 da Lei 8666/93 e alterações, desde que cabíveis à presente contratação, 

será aplicada multa de 10% (dez por cento) do valor total do contrato, sem prejuízo 

da penalidade a que alude a letra “c” do caput desta Cláusula. 

Parágrafo Quinto – Na aplicação de qualquer penalidade à CONTRATADA, será 

assegurado o direito a ampla defesa, devendo qualquer contestação sobre a 

aplicação de sanções ser feita por escrito. 
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Parágrafo Sexto - A imposição de qualquer penalidade não exime a contratada do 

cumprimento de suas obrigações, nem de promover as medidas necessárias para 

reparar ou ressarcir eventuais danos causados ao contratante. 

 

23. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS. 

 

a) Cientificar-se que os custos dos serviços de conservação de acesso às 

ocorrências de materiais de construção e caminho de serviço correrão às 

expensas e riscos da CONTRATADA; 

b) A empresa vencedora deverá apresentar garantia de execução do contrato, 

em até 10 dias (dez) da assinatura do contrato, no percentual de 5% (cinco 

por cento) do valor global contratado, mediante uma das modalidades 

previstas no Art. 56, §1º, da Lei nº 8.666/93, que deverá estar vigente 

durante todo o período do contrato; 

c) A inadimplência, por parte da CONTRATADA, com a não apresentação da 

garantia dentro do prazo estabelecido acima, caracteriza descumprimento de 

cláusula contratual ensejando a aplicação das penalidades cabíveis, nos 

moldes previstos na cláusula 26 deste instrumento; 

d) Será admitida a participação de Microempresas e Empresas de Pequeno 

Porte, conforme a Lei Complementar nº 123/2006. 

e) Será admitida a participação de empresas sob regime de consórcio, devendo, 

ainda, as mesmas apresentarem o Termo de Compromisso de Constituição 

de Consórcio, no qual deverá constar a indicação do percentual de cada 

empresa na constituição do consórcio e obedecida as seguintes cláusulas: 

I. Indicação da empresa líder; 

II. Responsabilidade solidária das empresas consorciadas, perante a 

Contratante, pelas obrigações e atos do consórcio, tanto durante a fase da 

licitação quanto na execução do contrato; 

III. Prazo de duração do consórcio que deve coincidir com o prazo da 

vigência do contrato administrativo firmado. 

IV. Compromisso de que não será alterada a constituição ou 

composição do consórcio sem prévia anuência da Contratante, visando 

manter válidas as premissas que asseguraram a habilitação do consórcio 

original; 
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V. Compromisso de que o Consórcio não se constitui nem se constituirá em 

pessoa jurídica diversa de seus integrantes e de que o consórcio não 

adotará denominação própria; 

VI. Obrigação das consorciadas de apresentar, antes da assinatura do 

contrato decorrente da licitação, o Termo de Constituição do Consórcio, 

devidamente  

VII. Aprovado pelo órgão da sociedade de cada participante, que for 

competente para autorizar a alienação de bens do ativo permanente, nos 

termos do que dispõem os artigos 278 e 279 da Lei no 6.404/76. 

VIII. Para efeito de Habilitação, será considerada a soma dos atestados 

de todas as empresas formadoras do consórcio em atendimento ao Art. 

33, III da Lei 8.666/1993. 

IX. Caso a empresa precise esclarecer qualquer dúvida sobre o 

projeto, deverá entrar em contato com a CPL – Comissão Permanente de 

Licitações :Telefone(81) 99942-1338. 
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24. DOS ANEXOS. 

 

24.1. Serão entregues junto a este Termo de referência todas Planilhas, necessários 

para a execução do objeto licitado (Impressos e em Mídia digital): 

 

ANEXO I: ESPECIFICAÇÕES TÉCNICA. 

ANEXO II: PLANILHA ORÇAMENTARIA:  

 Orçamento Básico; 

 Resumo/Produtos; 

 Orçamento dos Produtos 01 a 08; 

 Memória de Equipe; 

 Fator k; 

 Demonstrativo Despesas Gráficas; 

 Demostrativo dos Custos Administrativos; 

 Demonstrativo de Encargos Sociais; 

 Mapa de Cotações; 

 Composição de sondagem e ensaios; 

 Cronograma físico financeiro.; 

ANEXO III: MAPA DE LOCALIZAÇÃO 

ANEXO IV: RELATORIO FOTOGRAFICO DAS DIVERSAS RUAS 

ANEXO V: Declaração de Disponibilidade Financeira 
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ANEXO I 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICA 
 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PARA ELABORAÇÃO DO OBJETO DO 

PRESENTE TERMO DE REFERÊNCIA DAS ATIVIDADES ABAIXO 

DISCRIMINADAS 

 

1. ESTUDOS GEOTÉCNICOS E HIDROLÓGICOS 

Os estudos geotécnicos terão como objetivo a identificação, caracterização e 

determinação da capacidade de suporte dos solos, dos subleitos, das ruas, dos 

empréstimos, das jazidas e das cotas de fundações das estruturas para drenagem das 

águas pluviais, para estabelecer parâmetros e definir soluções. 

A. Estudo do Subleito 

Deverão ser efetuadas sondagens para identificação e coleta de amostras dos 

horizontes do solo. Em razão da heterogeneidade dos solos, o espaçamento 

máximo é de 200m entre furos de sondagens, ou no mínimo dois furos por rua. 

Entretanto, este espaçamento estabelecido poderá ser reduzido quando as 

condições geotécnicas locais indicarem a presença de bolsões de solo 

compressível no leito da rua. 

Destas sondagens serão coletadas amostras para a realização dos seguintes 

ensaios, em conformidade com métodos de ensaios – DNIT (antigo DNER) 

correlacionados com a finalidade de emprego do material. 

 Análise Granulométrico.....................DNER – DPT ME 80-64; 

 Limite de Liquidez.............................DNER – DPT ME 44-64; 

 Limite de Plasticidade........................DNER – DPT ME 82-63; 

 Compactação......................................DNER – DPT ME 47-64; 

 I.S.C. (CBR)………………………...DNER – DPT ME 50-64. 
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B. Estudo das Jazidas 

Será executado o número de sondagens e coleta de amostras necessárias para 

identificação e análise dos solos para os fins a que se destinam, obedecendo aos 

métodos de ensaios específicos, conforme estabelecido no neste termo de 

referência para caracterização dos solos e os abaixo relacionados: 

 Compactação              DNER – DPT ME 48-64; 

 I.S.C.    DNER – DPT ME 50-64 (Caso II – sub-base/base). 

Para execução de aterros com areia ou para camadas de assentamento de 

tubulações, será indicado areal em operação comercial, sendo apresentada 

sondagem da respectiva jazida. Da mesma forma será indicada jazida de pedra 

(pedreira) as quais estejam em operação comercial sendo apresentado o 

resultado do ensaio do grau de resistência do material fornecido (ensaio de 

abrasão “Los Angeles”), bem como ensaio mineralógico com destaque para a 

indicação de não reatividade com os componentes de cimento. 

C. Estudos Hidrológicos 

Os estudos hidrológicos estabelecerão os parâmetros necessários para 

equacionamento e dimensionamento dos projetos de microdrenagem e 

macrodrenagem, quando competir. 

Elementos de referência para os Estudos Hidrológicos: 

 As Ortofotocartas nas escalas 1:2000 e 1:10000; 

 Série cronológica de precipitações pluviométricas atualizada, no município do 

Paulista, não apresentando defasagem superior a 5 anos com relação a data do 

projeto de drenagem (coletar dados do Instituto Nacional de Meteorologia); 

 Os levantamentos topográficos; 

 Estabelecer equação da chuva, histograma mensal e correlações intensidade x 

duração x frequência. 

Das ortofotos serão delimitadas com a precisão necessária e requeridas para a 

delimitação das bacias e sub-bacias hidrográficas de contribuição para cada 

sistema de drenagem. 

O tempo de recorrência a ser utilizado para obras de micro-drenagem urbana é 

de 10 anos. 
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2. ESTUDOS TOPOGRÁFICOS 

Deverão ser utilizadas as técnicas de posicionamento GPS de Posicionamento 

Relativo Estático e Estático Rápido. 

Após processados os dados obtidos em campo, serão armazenados os relatórios que 

apresentam as condições gerais dos equipamentos, condições de processamento, 

coordenadas finais e a respectiva qualidade atingida. 

A. Transporte de coordenadas: 

Deverão ser implantados pontos Inter visíveis de amarração georeferenciados 

com aparelhos Receptores Geodésicos de uma frequência (L1), com as seguintes 

Características: 

 Precisão mínima pós processados de 20mm + 2 ppm, para um desvio padrão 

de 68,7%; 

 Observável básica: Códigos C/A e/ou Y e fase da portadora;  

 Combinação entre observáveis: Duplas diferenças. 

Deverão ser considerados os seguintes fatores influentes na precisão: 

 Proximidade da estação de referência; 

 Condições atmosféricas na região do rastreio de base e móvel; 

 Configuração geométrica da constelação de satélites; e 

 Disposição de obstruções que prejudiquem a recepção dos sinais. 

B. Condições a serem obedecidas durante o rastreio: 

 Distância máxima de linha de base de 15 km (quinze quilômetros); 

 PDOP máximo: 8, recomendável <6; 

 Razão Sinal/Ruído mínima do sinal GPS: >8, recomendável >12; 

 Horizonte mínimo de rastreamento (máscara): 15°; 

 Operar sempre no modo 3D, sendo necessários no mínimo 5 satélites 

rastreados simultaneamente para a inicialização e um mínimo de 4, durante a 

execução do levantamento; 

 Intervalo de gravação: 1 s; 
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 Processamento off-line, com programa dotado de algoritmos de combinação 

de observáveis (fase e portadora), busca de ambiguidades e com capacidade 

de processar a fase da portadora e receptores com um mínimo de 8 canais. 

C. Transporte de Cotas: 

 Deve ser efetivado transporte de cotas a partir de referências altimétricas de 

nível (RN) oficiais do IBGE, podendo ser um ponto mais próximo como: Chapa 

cravada ao lado esquerdo da porta principal da Igreja Matriz Nossa Senhora do 

Ò ou Chapa cravada em um bueiro na margem direita da Rodovia PE060. Não 

serão aceitos RN´s de cotas de partida, arbitradas. 

 Para os pontos, serão transportadas cotas por meio de nivelamento geométrico 

classe IIN da ABNT, com nível de precisão de 1,5 mm/km, sendo as visadas 

equilibradas a partir de 2,00 m e distância máxima de 80,00m (ré e vante) com a 

observação dos 3 fios estadimétricos e tolerância máxima admissível de 

fechamento de 20mm = k, sendo K o comprimento do nivelamento em Km. 

D. Levantamento Planialtimétrico Cadastral: 

O Levantamento deverá ser efetuado com Teodolito Eletrônico – Estação Total, 

com precisão angular, máxima de 7”, e linear de 5mm+2ppm. Deverá ser 

lançada poligonal eletrônica com trajeto próximo ao contorno das áreas a 

levantar, possibilitando a leitura dos pontos de amarração escolhidos com base 

nos pontos de coordenadas transportadas.  

 Os levantamentos planimétricos cadastrais serão realizados pelo lançamento de 

irradiações ou de poligonais auxiliares para posicionamento, entre outros 

elementos das testadas das edificações, cercas, muros divisórios. 

Deverá ser realizado levantamento cadastral de todos os elementos disponíveis, 

que configurem geometria da área ou impacte com a elaboração dos serviços, 

tais como: meios-fios, postes, muros, cercas, edificações, mobiliários urbanos 

elementos de drenagem, caixas de inspeção e poços de visita e árvores. 

 Deverão também ser feitas medições complementares a trena, apoiadas nos 

pontos irradiados ou de poligonais já posicionados, de modo a detalhar 

suficientemente o cadastro, com definição de todos os muros e cercas divisórias 

porventura existentes, principalmente no limite de cada um dos lotes, 

fechamento do contorno de todas as edificações. O cadastro resultante destes 

levantamentos deve ser desenhado na escala de 1:1000, sendo os cortes 1:200 na 

horizontal e 1:20 na vertical, e serem desenvolvidos em arquivos digitais. 



 
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA  

 

 

 

 

 

 

35 
 

 As linhas poligonais principais ou de apoio ao levantamento cadastral deverão 

apresentar a seguinte precisão: 

O erro angular máximo desses trabalhos deve ser de dez segundos, vezes a raiz 

quadrada de N, sendo N o número de vértice da poligonal; 

O erro linear não poderá exceder ao estabelecido pela relação de 1:20.000. 

E. Rede Altimétrica:  

Apoiado na poligonal tomando como base o transporte de cotas deverá ser 

implantada uma rede de RN’s por toda a extensão da área com equidistância de 

500m, deverá ser gerada uma malha altimétrica contemplando entre outros as 

soleiras das edificações, redes de drenagem e meios-fios existentes.  

Os desníveis de toda área deverão ser representados através de curvas de nível 

não dispensando o emprego dos pontos cotados do levantamento. 

F. Desenho 

Os desenhos deverão ser obtidos com o emprego de utilitários específicos ou de 

programas tipo CAD desenvolvidos em linguagem compatível com o software 

utilizado. Não serão aceitos os arquivos obtidos a partir do emprego de mesa 

digitalizada ou através de escaneamento mesmo seguido de vetorização. 

3. PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO GEOMÉTRICO 

Será estabelecida a característica e hierarquia da via de acordo com a Lei do Uso do 

Solo, subsidiada pelo Plano Diretor do Município.  

O projeto geométrico será composto dos elementos estabelecidos: 

 Alinhamento Horizontal; 

 Alinhamento Vertical; 

 Seções Transversais; 

 Notas de Serviço do Greide. 

3.1 Alinhamento Horizontal: 

O alinhamento horizontal será desenvolvido com base no eixo de locação 

estabelecido para cada via, obedecendo a melhor adequação quanto a geometria 

definida por normas e especificações técnicas e, a inferência em imóveis e 

estruturas para serviços de utilidade pública.  
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3.2 Alinhamento Vertical: 

O alinhamento vertical será lançado em perfil, em observância as soleiras das 

edificações, as cotas obrigadas existentes e evitando-se ondulação excessiva. A 

rampa mínima a ser admitida é de 0,25% e as curvas de concordância vertical 

com comprimento mínimo de 10m. O projeto será desenhado nas escalas: 

Horizontal – 1:250 e Vertical – 1:25. Em casos especiais poderão ser também 

utilizadas as escalas, horizontal – 1:500 e vertical – 1:50. 

As cotas mínimas de greide serão definidas em observância aos parâmetros do 

estudo hidrológico e ao regime de drenagem adequado as contribuições e 

declividades. 

3.3   Seção Transversal: 

A seção transversal do pavimento será estabelecida por parábola geométrica com 

flecha de 1/50 a 1/65 da largura da pista de rolamento projetada. 

 As definições quanto à corte e aterro e as cubações correspondentes 

serão determinadas através de seções transversais.  

3.4   Nota de Serviço do Greide: 

Será emitida nota de serviço, correspondente as seções transversais do 

pavimento com indicações das cotas do eixo e dos bordos esquerdo e direito, 

para cada rua. 

3.5 Terraplenagem: 

O detalhamento da terraplenagem obedecerá aos parâmetros definidos nos 

estudos geotécnicos e hidrológico e no projeto geométrico. 

 Os estudos geotécnicos definirão as condições de capacidade de suporte dos 

solos do subleito das ruas e as cotas de fundação para outras estruturas – 

aterro, reforço do subleito, sistema de drenagem – e intervenções necessárias 

ao projeto e, o empolamento do solo. 

 A existência de solos compressíveis no subleito das ruas ou em área destinada 

as fundações de outras estruturas ou intervenções pertinentes ao projeto, será 

registrada e especificada as soluções técnicas necessárias e adotadas para 

cada caso.  

4. PROJETO EXECUTIVO DE PAVIMENTAÇÃO 
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O projeto de dimensionamento do pavimento será condicionado aos parâmetros dos 

estudos geotécnicos. A determinação das camadas que compõe a estrutura de 

pavimento em paralelepípedo será através da Fórmula de Peltier. Quanto ao 

dimensionamento de pavimento flexível o método escolhido é do Engº. Murilo 

Lopes de Sousa. 

Será apresentada seção tipo de cada pavimento projetado estabelecendo as camadas 

e suas respectivas espessuras.  

À CONTRATANTE caberá a definição, quanto ao tipo de pavimento a ser adotado 

para cada rua. O critério eletivo é o de baixo custo, considerando o tempo de vida 

útil para o tráfego previsto e, o menor valor monetário para conservação e 

manutenção. 

5. PROJETO DE SINALIZAÇÃO (HORIZONTAL E VERTICAL) 

O Projeto de Sinalização terá como elemento definidor o tráfego da área, em 

conjunto com o Projeto Geométrico da via. 

Deverá a contratada executar o projeto obedecendo às normas pré-estabelecidas 

pela ABNT, juntamente com anuência e consulta prévia à Secretaria de 

Infraestrutura, uma vez que, cabe a referida companhia apresentar os parâmetros 

básicos e as especificações técnicas que nortearão a concepção do mencionado 

desenho. 

Deverão ser fornecidas plantas com indicação e detalhes da sinalização horizontal e 

vertical, para a perfeita execução do projeto. 

6. PROJETO EXECUTIVO DE DRENAGEM 

O Projeto de Drenagem será fundamentado nas bacias hidrográficas, na drenagem 

existente, nos estudos hidrológicos e no Projeto Geométrico, considerando também 

uma consulta que deverá ser realizada sobre a situação da drenagem existente e sua 

área de abrangência. Dispondo a solução técnica adotada à aprovação da 

CONTRATANTE. 

Serão calculadas vazões, cotas mínimas e máximas e, seções das estruturas 

necessárias à captação e transporte das águas, especificando o destino final. 

Às condições atuais do curso receptor da drenagem projetada quanto ao tipo de 

seção e revestimento, vazão e assoreamento será verificada. 
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O regime de drenagem será adequado à baixa declividade de planície e às 

contribuições provenientes de áreas de elevada declividade que se deslocam em 

velocidades altas. A influência das marés é outro parâmetro a ser considerado.  

O projeto Geométrico definirá as características das ruas, relativos à situação, 

declividades longitudinais e transversais, sentido de escoamento das águas, poços 

de visita com tampão e caixas coletoras dotadas com gaveta ou grade e canaleta a 

céu aberto com tampas fechadas e vazadas. 

Quanto à drenagem existente e pertencente à bacia, objeto de intervenção ou 

receptora do sistema projetado é necessário conhecer a localização, tipo de rede 

(galeria, canal, canaleta), seção, declividade, capacidade de vazão e estado de 

conservação e manutenção.   

O projeto de drenagem deverá considerar o aspecto econômico associado à 

condição de autolimpeza da rua, em especial, da linha d’água em razão da presença 

de detritos e lixo. Razão pela qual se recomenda a utilização e funcionalidade da 

máxima capacidade de transporte das sarjetas das ruas e adoção da velocidade 

mínima. 

 É obrigatório apresentação da memória de cálculo do projeto. 

 Os detalhes executivos do projeto serão apresentados em nível de 

localização, dimensões, cotas de montante e jusante, declividades, extensões 

e especificações de materiais. 

 Serão também, apresentados os projetos tipos de todos os dispositivos de 

drenagem indicados em projeto. 

7. PROJETO EXECUTIVO COMPLEMENTRAES 

(URBANIZAÇÃO\ESTRUTURAS) 

Com base nos estudos desenvolvidos e aprovados, e no levantamento 

topográfico realizado, será elaborado o projeto complementar para estruturas de 

contenção (quando necessário) urbanização e paisagismo das ruas que se fizer 

necessário, que se constituirá de: 

 Passeios e Calçadas 

 Arborização paisagística, com a recomendação de utilizar espécies regionais 

já aclimatadas, assim como complementar a flora existente na faixa de 

domínio em pontos estratégicos, quando necessário; 

 Tratamento paisagístico de interseções; 
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 Projeto-tipo e detalhes de revestimento vegetal para proteção contra erosão de 

taludes de corte e aterro; 

 Tratamentos especiais; 

 Especificações técnicas de todos os serviços. 

8. PLANILHA DE QUANTITATIVOS E ORÇAMENTOS 

Deverão ser levantados todos os quantitativos relativos aos SERVIÇOS 

PROJETADOS, inclusive elaborada a MEMÓRIA DE CÁLCULO dos mesmos, 

bem como especificada as unidades relativas a cada item, não sendo admitida 

utilização de verba.  

Os preços unitários devem ser obtidos nas Tabelas produzidas por um órgão 

governamental, preferencialmente SINAPI,  posteriormente as , DER-PE ou DNIT 

ou alguma aprovada pelos órgãos de controle. Todavia, caso o serviço não conste, o 

projetista poderá usar a tabela que mais se adequar ao caso. 

 Elaborar orçamento nas duas formas, onerado e desonerado, mostrando-se a 

mais vantajosa para administração pública. 

Caso algum serviço não esteja previsto nas tabelas de referência, deve-se fazer a 

composição de preços, utilizando, obrigatoriamente, os insumos constantes nas 

citadas tabelas ou obtido por meio de cotação de preços (apresentar fontes), obtidas 

no mercado. 

As planilhas do orçamento deverão conter indicações precisas quanto a: unidades 

de medidas e valor do BDI. Sobre o valor do custo unitário de cada item, deverá 

incidir o percentual de BDI – bonificação e despesas indiretas. A partir da 

multiplicação do valor do custo unitário com BDI pela quantidade, obter-se-á o 

custo total do item. O percentual de BDI deverá estar salientado na planilha 

conforme indicado em modelo a ser fornecido pela Secretaria de Infraestrutura 

explicitado no final do orçamento, bem como o detalhamento do mesmo, conforme 

orientações apresentadas a seguir, para os casos específicos que se fizer necessário: 

9. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

O projetista, à luz de todos os Projeto Executivos Específicos, deverá apresentar 

Cronogramas Físico-Financeiros, contemplando todos os serviços previstos, numa 

sequência lógica e exequível. 

10. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS SERVIÇOS 



 
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA  

 

 

 

 

 

 

40 
 

As especificações técnicas, inerentes a todos os itens de serviço, deverão ser 

apresentadas pela CONTRATADA para a elaboração dos PROJETOS DE 

PAVIMENTAÇÃO e deverão também constar aquelas de caráter complementar e 

até especial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


