
 
 

ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES 

 

 
 

Carta Convite nº 101/2020 

1 21 de fevereiro de 2020; às 09:00 

 

EDITAL 

 

 DE LICITACAO  

 

Modalidade Carta-Convite nº   101/2020.                                                            Processo nº  12/2020 

 

                 A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal o de SANTA MARIA DAS 

BARREIRAS, faz saber aos interessados que fará realizar, na Sala de Licitações, sede da Prefeitura 

Municipal, Avenida Rui Barbosa, 1 – Santa Maria das Barreiras – PA, Processo licitatorio sob a 

modalidade Carta-Convite, Pavimentação de Vias – Gereminas Lurnadeli, Vila 22 – PA Conceição, 

Vila PA Conceição  do Tipo Menor Preço Global por lote, melhores condições de pagamento, prazo de 

entrega e qualidade do objeto oferecido, conforme descrição contida no Anexo III e IV, parte 

integrante deste Edital tudo dentro das normas especificas que regulam o sistema e de acordo com este 

edital, da Constituição Federal, Constituição Estadual, Lei n 8.666-933, de 21.06.93, modificada pelas 

Leis n 8.883, de 08.06.94 e 9.648 de 27.05.98 e demais modificações posteriores. 

 

1.0 – DO ATO CONVOCATORIO – APRESENTACAO E ABERTURA DA PROPOSTA 

 

Pelo presente, este Órgão convida V. S.ª a informar, caso aja interesse, os preços dos itens, objeto 

desta LICITACAO, no anexo  especificado, para possível contratação e/ou compra. 

As propostas deverão ser apresentadas, com valores de todos os itens, ate a data e hora expressa na 

mesma, em envelope fechados, na sede deste Órgão, adjudicando-se a proposta que apresentar o 

melhor preço, melhores condições de pagamento, prazo de entrega e qualidade do objeto oferecido. 

A abertura das propostas se dará no dia  21  de fevereiro de 2020, às  9:00(nove) horas, podendo o 

objeto era adjudicado ao interessado. 

 

2.0 – OBJETO  

 

2.1 – A presente licitação tem por objeto os itens contidos no Anexo IV  - planilha de orçamentos e 

custos. 

I. Identificação 
Objeto:  Serviço de Fornecimento de mão de obra para pavimentação de 4.164,88 mt2, 

assentamento de paralelepípedo sobre colchão de areia, espessura 10 cm, rejuntado com 

argamassa traço 1:3(cimento e areia).na, em Santa Maria das Barreiras. 

 

Lote 1: Via Geremias Lurnadeli – 472,39 mt2 

Lote2: Vila 20 PA Conceição -     3.220, mt2 

Lote3: Vila 22 PA Conceição -      472,39 mt2 

 

 3.0 – DA PARTICIPACAO 

 

– Podem participar da Licitação – Carta-Convite todos os interessados que foram convidados e/ou 

aqueles devidamente cadastrados que manifestam interesse com antecedência de 24 (vinte e quatro) 

horas da apresentação da proposta, 
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4.0 – DOS DOCUMENTOS EXIGIDOS 

 

4.1 – Declaração, anexo IV – Declaração de conhecimento  

4.2 – Declaração – Anexo V – Não Emprego de Menor 

4.3 – Declaração – Anexo VI – Normas Ambientais 

4.4 – Certidão Negativa de Debitos Federais e Previdenciaria 

4.5 – Certidão Negativa de Debitos Trabalhistas 

4.6 – Certidão de FGTS  

4.7 -   

5.0 – DA PROPOSTA DE PRECOS  

 

5.1 – As propostas deverão ser apresentadas individualmente por cada participante, conf. Anexo III, e 

Planilha Orçamentária de Custo, Cronograma Físico Financeiro, composição de custo unitário; -Anexo 

IV,   deste edital sem emendas, rasuras ou ressalvas. 

 

ENVELOPE  II – Proposta 

 

EMPRESA: 

OBJETO: 

CARTA CONVITE:  Nº  101/2020 PMSMB 

DATA: 21.02.2020 

HORA:  09:00 

 

 

Obs:  A  proposta deverá ser acompanhada pelas declarações Anexo VI, VII, VIII; Certidão de débitos, 

conforme item 4.0 do convite 

 

Obs: A Liciante deverá apresentar por meio digital, pen drive,  em PDF e Editável, proposta, 

composição de custo unitário, planilha orçamentaria, físico financeiro 

 

 

6.0 DOS PROCEDIMENTOS E CRITERIOS DE JULGAMENTO 

 

6.1 A ausência de documentos e a apresentação dos documentos de habilitação em desacordo com o 

previsto no item 4.0, inabilitara o proponente. 

 

6.2 Para o julgamento da proposta mais vantajosa, levar-se[a em conta, como fator determinante, o 

melhor preço global e outros requisitos estabelecidos neste convite e os previstos na legislação 

pertinente. 

 

6.3 – será classificada a proposta que não atender as exigências do convite ou que contiver pré; os 

excessivos ou manifestantes inexeqüíveis. 
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6.4 – ocorrendo empate nos preços propostos, a licitação será decidida por sorteio. 

 

6.5 - Competira a Comissão de Licitação lavrar atas circunstanciadas da abertura e julgamento da 

licitação. 

 

6.6 - Julgada a licitação, o processo licitatorio será encaminhado ao {órgão responsável para a 

competente homologação}. 

 

7.0 – DOS RECURSOS 

 

7.1 – Será facultado aos licitantes, nos termos do art. 109  da Lei nº 8.666/93, interposição de recursos, 

conforme situações, prazo e condições ali estabelecidos, decaindo do direito, se ultrapassados os prazos 

previstos. 

 

8.0 – DAS PENALIDADES 

 

8.1 – O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas caracterizara a inadimplência da 

contratada, ou licitante vencedora, sujeitando-a as seguintes penalidades? Advertência multa, 

suspensão do direito de licitar e contratar com a Prefeitura de Santa Maria das Barreiras, Estado do 

Para, bem como a declaração de idoneidade, conforme previsto na Lei nº 866/93, salvo a 

superveniência comprovada de motivo de forca maior, desde que aceito Administração. 

 

9.0 – DOTACAO ORCAMENTARIA 

 

9.1 Os recursos financeiros para pagamento dos serviços objeto da presente licitação correrão por conta 

da dotação orçamentária: 

 

10 – PREFEITURA MUNICIPAL  

15 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TERRAS PATRIMONIAIS 

15.452.0501.1-021 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS 

4490.51.00.01 – OBRAS E INSTALAÇÕES/IMPOSTOS. 
 

10.0 -  DAS DISPOSICOES  GERAIS 

 

10.1 – A PREFEITURA DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS, reserva-se o direito de anular ou 

revogar esta licitação, ou alterar os quantitativos. 

 

10.2 – Em casos de divergências entre o valor unitário e o global, prevalecera aquele que serviu de base 

para o julgamento. 

 

10.3 – A critério da Comissão julgadora poderão ser recusadas as propostas que contiverem rasuras 

emendas ou entrelinhas que possa dificultar o julgamento. 
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10.4 – Quando houver divergência entre o valor em algarismo e por extenso, prevalecera  o ultimo. 

 

10.5 – Qualquer alteração na qualidade especificada ou na quantidade (acréscimo ou redução) do 

produto adquirido, poderá ser determinada pela Administração Publica Municipal, nos limites 

estipulados no  &1. do Artigo 65 da Lei nº 8.666/93 mediante aditamento no contrato. 

 

10.6 – Nenhuma indenização será devida as proponentes pela elaboração e apresentação da proposta 

que trata o presente convite. 

 

10.7 – A simples apresentação das pospostas implicara  a aceitação integral das condições fixadas nesta 

Carta Convite, bem como a observância dos regulamentos e normas legais pertinentes. 

 

10.8 – Reserva-se a Administração Publica o direito de fazer a adjudicação pelo melhor pré; as 

melhores condições de pagamento, prazo de entrega e qualidade do objeto oferecido, bem como 

revogar a licitação por interesse publico superveniente devidamente justificado, podendo anula-la por 

ilegalidade, de oficio ou por provocação. 

 

10.9 – A seu critério exclusivo, a Comissão de Licitação poderá solicitar parecer técnico para 

julgamento das pospostas. 

 

10.10 – Maiores informações poderão ser obtidas na sede da PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA 

MARIA DAS BARREIRAS, Administração, sito a Rua Rui Barbosa nº 1, centro – SANTA MARIA 

DAS BARRREIRAS/PA – Cep: 68565000 ou pelo telefone 0xx94.3119.3105. 

 

10.11 – Fica eleito o foro da Comarca de Conceição do Araguaia, para solucionar quaisquer questões 

oriundas desta licitação (observando o imperativo legal do art. 55,   2º , da Lei nº 8.666/93. 

 

 

Nota: O presente edital estará disponível pelo portal da transparência: 

www.santamariadasbarreiras.pa.gov.br.  

 

 
SANTA MARIA DAS BARREIRAS - PA, 30  de  janeiro  de 2020 

 

 

 

 

Marcio Neiva 

Presidente da CPL 
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ANEXO I– TERMO DE REFERENCIA 

 

CARTA CONVITE Nº. 101/2020 –– PROCESSO Nº  12/2020 
 

 
TERMO DE REFERENCIA 

 
Processo nº 12 

 

-------------------. 
Marcio Neiva 

Presidente CPL 

 
 
 

MODALIDADE: Carta Convite nº 101 /2020 

 

 

 

OBJETO: Serviço de Fornecimento de mão de obra para pavimentação de 4.164,88 mt2 mt2, 

assentamento de paralelepípedo sobre colchão de areia, espessura 10 cm, rejuntado com 

argamassa traço 1:3(cimento e areia).na Lote 1: Via Geremias Lurnadeli – 472,39 mt2, Lote2: 

Vila 20 PA Conceição -     3.220, mt2, Lote3: Vila 22 PA Conceição -      472,39 mt2,  em Santa 

Maria das Barreiras.  A presente licitação será efetuada dentro das normas legais da LEI 8.666/93; obedecendo 

aos termos do edital Carta Convite nº 101/2020,  e de acordo com presente termo de referencia;  

Lote 1: Via Geremias Lurnadeli – 472,39 mt2, valor global de R$ 70.420,98; 

Lote2: Vila 20 PA Conceição -     3.220, mt2, valor Global de R$ 164.02431 

Lote3: Vila 22 PA Conceição -      472,39 mt2, valor global de R$ 77.463,81 
Valor máximo previsto será no limite da planilha orçamentaria apresentada  e o mínino de 70% (setenta) por cento.    

O Município de Santa Maria das Barreiras poderá exigir o cumprimento das Leis e de normas legais de efeito civil, 

trabalhista e técnica de engenharia que não foram contempladas nos termos do edital no limite previsto em Lei e 

suas regulamentações. A Fiscalização da Obra será feita em conjunto com o depto de engenharia da Prefeitura 

Municipal de Santa Maria das Barreiras. Prazo Previsto para conclusão será de 90(noventa) dias após a emissão da 
ordem de serviço. Os pagamentos serão vinculados ao tesouro municipal,  e mediante atesto de execução do depto 

de Engenharia da PMSMB.   Toda adequação que não foi prevista no projeto anexo e for necessária irá receber 

auxilio da PMSMB mediante aval do Depto de engenharia da Prefeitura Municipal de Santa Maria das Barreiras.  .        

 

 
Marcio Neiva 

Presidente CPL 
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ANEXO II  
 

 

CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL 

 

 

 

À 

Prefeitura Municipal de Santa Maria das Barreiras- PMSMB 

Av. Rui  Barbosa nº 1 

Santa Maria das Barreiras - PA 

Att.: Comissão Permanente de Licitação. 

 

 

      Ref: Tomada de Preços nº ______/____ 

 

 

  Prezados Senhores: 

 

  Apresentamos a V.Sas. nossa proposta para (Descrição dos serviços a serem 

executados), pelo preço global correspondente a R$ ..................... (....................), com prazo de 

execução de ......... dias corridos. 

  Informamos que o prazo de validade de nossa proposta é de (não inferior a sessenta) 

dias corridos, a contar da data da abertura da licitação. 

  Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todos os termos desta 

Tomada de Preços, seus anexos, inclusive com o prazo e a forma de pagamento e que visitamos o local 

da obra e temos pleno conhecimento dos serviços a atender. 

......................(..........), ........ de ............................. de ........... 

 

__________________________________________ 

Nome e assinatura do representante legal da empresa 

 

 
 

 

 



 
 

ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES 

 

 
 

Carta Convite nº 101/2020 

7 21 de fevereiro de 2020; às 09:00 

 

 

 

ANEXO III 

 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO 

 

 

 
 

          A EMPRESA: ________________________________,  com sede a ______________________,  inscrita 

no cadastro Geral de contribuintes do Ministério da Fazenda CGC/MF n.º ______________________,    
representada por seu ____________________________,  ao final assinado, D E C L A R A   que recebeu todos 

os documentos necessários ao esclarecimento de sua participação no certame e de que tomou conhecimento de 

todas as informações para o cumprimento das obrigações objeto desta licitação, conforme item 2.1 do Edital de 
Carta Convite nº  101/2020 – PMSMB. 

 

          E, por ser a expressão da verdade, e firmada a presente DECLARAÇÃO, para todas efeitos legais e de 

Direito.  
 

 

 
SANTA MARIA DAS BARREIRAS,      DE         DE 2.020 
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ANEXO  IV 

 

 

 

DECLARAÇÃO 

 
 

A empresa ____________________________________________________CNPJ no. 

_____________________, declara, sob as penas da lei, que, até a presente data, que não  possui trabalhadores 
menores de 18 anos realizando trabalho noturno, perigoso ou insalubre e qualquer trabalho a menores de 16 

anos, segundo determina o inciso V do artigo 27 da Lei Federal 8.666/93 (com redação dada pela Lei nº. 9854 de 

27 de outubro de 1999), salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos, na forma da Lei  
 

Data e local 

                                                                           .  

Assinatura do Diretor ou Representante Legal 
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ANEXO V 

 

 

 

DECLARAÇÃO AMBIENTAL 

 

 

 

 

A EMPRESA: ________________________________,  com sede a ______________________,  inscrita no 

cadastro Geral de contribuintes do Ministério da Fazenda CGC/MF n.º ______________________,    
representada por seu ____________________________,  ao final assinado, DECLARA para os devidos fins que 

está de acordo e se compromete a obdecer todas as normas e condições ambientais previstas na legislação vigente. 
 

 
SANTA MARIA DAS BARREIRAS,      DE         DE 2.020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



 
 

ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES 

 

 
 

Carta Convite nº 101/2020 

10 21 de fevereiro de 2020; às 09:00 

 

ANEXO VI   xxx   - 

MINUTA DO CONTRATO 
 
 

CONTRATO N.º  

 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE 

EMPREITADA PARA OS SERVIÇOS DE A 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA 
DAS BARREIRAS - PA E A EMPRESA,  

CONSOANTES AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES 

SEGUINTES: 

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS – PA , com sede a Av. RUI BARBOSA Nº 01,  
nesta cidade, inscrita no cadastro Geral de contribuintes do Ministério da Fazenda CGC/MF n.º 
10.249.381/0001-09, como CONTRATANTE, representada por seu titular,                     , e a empresa                        
, como CONTRATADA, por seu representante legal,  

 
CLÁUSULA I-ORIGEM DO CONTRATO: 

Este contrato Administrativo tem como origem a Carta Convite Nº             de   2.020  , homologada pelo Ex.mo 

Sr. Prefeito Municipal. 
 

CLÁUSULA II-LEGISLAÇÀO: 

As cláusulas e condições deste contrato, moldan-se às disposições de Lei federal n.º.666, de 21/06/93 e suas 

alterações na Lei 8.883, de 08/06/94, a qual CONTRATANTE e CONTRATADA está sujeita. 
 

CLÁUSULA III-OBJETO E SEUS ELEMENTOS CARACTERÍSTICOS: 

Este contrato tem como objeto:  Serviço de Fornecimento de mão de obra para pavimentação de xxxx 

mt2, assentamento de paralelepípedo sobre colchão de areia, espessura 10 cm, rejuntado com 

argamassa traço 1:3(cimento e areia).na localidade xxxx, em Santa Maria das Barreiras, de  acordo com a 

proposta, planilha orçamentária da empresa e demais elementos que passam a fazer parte deste contrato 

independente de transcrição e/ou traslado. 

 
CLÁUSULA IV-REGIME DE EXECUÇÃO: 

As obras serão realizadas no regime de EXECUÇÃO INDIRETA.  

 

CLÁUSULA V-PREÇO: 

O preço global contratado é de R$   

 

CLÁUSULA VI-MODALIDADE DE PAGAMENTO: 
O preço global será pago conforme medição compatibilizadas com a planilha orçamentária integrante do 

presente contrato. 
 

CLÁUSULA VII-PRAZOS: 

 

O prazo para a EXEUÇÃO de  será de  XXX (XXXXX)  contados a partir do dia da assinatura do contrato. 
Somente será processado, recebidos e decididos pedidos de prorrogação de prazo nos casos previstos no art. 57 , 
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parágrafo 1º, incisos I a VI da Lei 8.666/93, e alterações posteriores, regulamente comprovado, e que venham 

impedir ou retardar a execução da obra. 

 
LÁUSULA VIII-RECURSOS FINANCEIROS: 

As despesas deste contrato correrão por conta dos recursos do Tesouro Municipal.   

 

CLÁUSULA IX-DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 

10 – PREFEITURA MUNICIPAL  

15 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TERRAS PATRIMONIAIS 

15.452.0501.1-021 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS 

4490.51.00.01 – OBRAS E INSTALAÇÕES/IMPOSTOS. 
 

CLÁUSULA X-RESPONSABILIDADES: 
A contratada é responsável direta e exclusivamente, pela execução integral da obra ora contratada, respondendo 

diretamente pelos danos que, por si, seus prepostos empregados ou subcontratados, por dolo ou culpa, causar a 

PMSMB, ao patrimônio público ou a terceiros, não sendo elidida essa responsabilidade pela fiscalização e/ou 
acompanhamento da obra pela PMSMB. 

 

CLÁUSULA XI-PENALIDADES: 
Em caso de inexecução total ou parcial do contrato, independente de rescisão, será iniciado e instruído pela 

PMSMB processo de declaração de inidoneidade da contratada para licitar, contratar ou subcontratar com o 

Estado, com o conseqüente cancelamento do Certificado de Registro Cadastral da Firma. 

 

CLÁUSULA XII-RESCISÃO: 

O presente contrato poderá ser rescindido: 

a) Unilateralmente, nos casos enumerados nos incisos I a XII, do art. 78 da Lei Federal n.º.666, de 21/06/93. 

b) Amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzidas a termo no processo da licitação, 

c) Judicialmente, nos termos da legislação processual. 
 

CLÁUSULA XIII-EXECUÇÃO DAS OBRAS: 

 

A Contratada deverá obedecer rigorosamente o disposto nos documentos deste Contrato, permanecendo 

responsável pela segurança, eficiência, adequação dos métodos e mão de obra, materiais e equipamentos 
utilizados, bem como atender, na execução, as exigências das normas técnicas vigentes. 

A contratada deverá, a suas custas, demolir ou refazer quaisquer partes das obras ou serviços que, a juízo da 

fiscalização não tenham sido executados de acordo com o estipulado nos documentos do Contrato. 
A Contratada deverá colocar as suas expensas, em local de boa visibilidade no canteiro das obras, placas 

indicativas, conforme modelo fornecido pela PMSMB, com referências necessárias à divulgação do 

empreendimento e cumprimento da legislação vigente. 
 

CLÁUSULA XIV-FISCALIZAÇÃO: 

A Contratante fiscalizará a execução das obras contratadas a fim de verificar se no seu desenvolvimento estão 

sendo fielmente observados os documentos do contrato. A fiscalização será exercida no interesse exclusivo do 
serviço público, não excluindo nem diminuindo a responsabilidade da contratada, inclusive perante terceiros, por 

qualquer irregularidade. Compete à fiscalização desde a expedição da Ordem de Serviço até a aceitação 

definitiva da obra, solucionar dúvidas de natureza executiva, promover a medição dos serviços realizados, com 
vistas aos pagamentos requeridos e processados pela contratada. 



 
 

ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES 

 

 
 

Carta Convite nº 101/2020 

12 21 de fevereiro de 2020; às 09:00 

 

 

CLÁUSULA XV-RECEBIMENTO DA OBRA: 
 

A Fiscalização, ao considerar concluídas as obras comunicará o fato a Secretaria de Obras do Município, que 

lavrará o Termo correspondente, nos exatos termos contratados. 
 

CLÁUSULA XVI-CONDIÇÕES GERAIS: 

Ao Contrato se aplicam s seguintes disposições gerais: 

a) Os casos omissos serão resolvidos pela Administração, sempre que suscitados pela CONTRATADA, 

b) Na execução das obras serão empregados materiais de primeira qualidade, bem como observada a melhor 
técnica, 

c) De toda e qualquer má execução, trabalho defeituoso ou executado fora das especificações será notificado a 
CONTRATADA que se obrigará a repará-los prontamente, correndo por sua conta e risco as despesas de tais 
reparos, sem que daí decorra alterações no prazo fixado neste Contrato. 

d) A aceitação da obra não exonerará a CONTRATADA, nem seus técnicos, da responsabilidade técnica por 
futuros eventos decorrentes ou relacionados com a execução das obras e serviços, inclusive, pelo prazo de 

05(cinco) anos e que alude o art. 1.245, do Código Civil. 

 
CLÁUSULA XVII-FORO: 

 

Para a solução de quaisquer dúvidas, litígios ou ações decorrentes, deste Contrato Administrativo, ficam eleitos 

pelos contratantes, o foro de Conceição do Araguaia - PA, com a renúncia de qualquer outro, especial, 
privilegiado ou de eleição que tenham ou venham a ter. 

 

CLÁUSULA XVIII-ASSINATURA: 
 

E, por estarem justos e contratados, firmam o ato em 04(quatro) vias de igual teor e forma, na presença de 02 

(duas) testemunhas abaixo, para que sejam produzidos os efeitos legais e pretendidos. 
 

Santa Maria das Barreiras  (PA),       de                de                  . 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE  SANTA MARIA DAS BARREIRAS 

CONTRATANTE  

 
 

CONTRATADA 

 
TESTEMUNHAS:  
 

 

 

 

 

 

 



 
 

ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES 

 

 
 

Carta Convite nº 101/2020 

13 21 de fevereiro de 2020; às 09:00 
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PROJETO BÁSICO 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NA VILA CASA DE TÁBUA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RUA GEREMIAS LUNARDELI 
 
 

 

 

 

(Santa Maria das Barreiras) / PA 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Dezembro / 2019 



 

 

                                                            
 

 

 
PROJETO BÁSICO – PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO 

 
 

VILA CASA DE TÁBUA – (Santa Maria das Barreiras) / PA 
 

 
 

1 - INTRODUÇÃO 
 

Com base nos fundamentos no art. 7o da Lei no 8.666 de 21.06.93 e suas 
alterações posteriores, este projeto básico visa fornecer elementos e subsídios que possibilitem 
viabilizar o fornecimento de mão de obra para as Obras de Pavimentação de Vias em 
Paralelepípedo na Vila Casa de Tábua, no município de Santa Maria das Barreiras, como 
abaixo relacionadas. 

Essas obras serão executadas em conformidade com a metodologia e 
especificações anexas, em consonância com as Normas Técnicas Brasileiras vigentes . 

 

1- APRESENTAÇÃO 

Este Projeto prevê a Pavimentação de Vias em Paralelepípedo com Área de 

1.498,00 m², na Vila Casa de Tábua-,Município de Santa Maria das Barreiras. 

2 – CONCEPÇÃO DO PROJETO 
A Pavimentação em Paralelepípedo a ser construída terá área de 1.498.00 m² , com meio 

fio e sarjeta , os serviços de construção ocorrerão conforme especificações técnicas anexas. 
3- DESCRIÇÃO 
Generalidades. 
O presente memorial descritivo descreve de um modo geral os trabalhos necessários ao 
fornecimento de mão de obra para a  execução da Obra de Pavimentação com Serviços 
Preliminares, e Pavimentação  
Serviços Iniciais 
Os Serviços iniciais consistirão na colocação de placa de identificação da obra , na Limpeza 
mecanizada da via, na carga , transporte e  descarga de entulho e na locação da obra 
Terraplenagem 
Consiste nos serviços de movimentação de terra, regularização e execução de base. 
Drenagem Superficial 
Consiste nos serviços de escavação e execução de meio fio e sarjeta. 
Pavimentação 
Consiste nos serviços de assentamento de paralelepípedo e rejuntamento 
A  obra será entregue perfeitamente limpa 
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES 
- Todos os empreiteiros deverão por obrigação acatar as ordens da fiscalização da obra 
- Qualquer sobra de material existente por ocasião do término dos serviços deverá ser retirada 
imediatamente do local da obra 
- Toda e qualquer modificação que venha a surgir por ocasião dos serviços deverá ser 
comunicada antecipadamente a Prefeitura, através de oficio para que sejam tomadas as medidas 
cabíveis. 

 
5 - APOIO INSTITUCIONAL 

 
As instituições que darão apoio na viabilidade do empreendimento são: 
 
- Prefeitura Municipal de Santa Maria das Barreiras no financiamento da obra, na 

realização dos procedimentos licitatórios, contratação de empresas, pagamentos devidos, 



 

 

                                                            
 

fiscalização e recebimento das obras, bem como apoio logístico, social e técnico ao 
empreendimento. 

 
Também poderão ser envolvidos os munícipes locais, principalmente suas 

lideranças, buscando desta forma atender amplamente aos interesses dos que vão efetivamente 
utilizar as vias.  

 
 
6 - SOLUÇÃO ALTERNATIVA E AVALIAÇÃO DOS BENEFÍCIOS SOCIAIS 

 
Considerando o diagnóstico das áreas envolvidas e também a necessidade de 

melhorar as Vias urbanas do município , propõe-se a Pavimentação de vias, com execução de 
serviços que proporcionem melhores condições de transito e moradia as pessoas. 

A solução ora apresentada, em nosso entendimento, se apresenta como uma 
alternativa viável para a questão, uma vez que possibilita, em curto prazo, uma resposta quase 
imediata aos reclames da comunidade local em relação as obras de melhorias das Vias . 

 
Quanto aos benefícios, entendemos que o mais relevante é que a Pavimentação 

das Vias proporcionará aos municípes melhores condições de trafegabilidade e a população em 
geral mais qualidade de vida e saúde.  

O presente projeto básico foi estimado no montante de: 
 

 

PAVIMENTAÇÃO EM 
PARALELEPÍPEDO 

 

 
Número de famílias 

beneficiadas 

 
Custo total da 

obra (R$) 

 
Custo por família 

(R$ / fam) 

CONSTRUÇÃO 50 72.198,69 1.443,97 

Total 50 72.198,69 1.443,97 

7 - PRAZO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS 

 
Para a realização completa das obras objeto deste Projeto Básico, estima-se o 

prazo de execução em 120(Cento e Vinte) dias corridos. O prazo de vigência será o prazo de 
execução adicionado em mais 45 (quarenta e cinco) dias corridos para realização dos 
procedimentos licitatórios. 

. 
8 - ANEXOS DO PROJETO BÁSICO 

O presente projeto básico referente é composto pelos seguintes itens: 
 

a. Especificações Técnicas e Metodologia Executiva Básica; 
b. Planilha Orçamentária de Quantitativos e Preços Referenciais; 
c. Memorial Descritivo 
d. Memória de Cálculo 
e. Projetos; 

 
 

Santa Maria das Barreiras ,Dezembro de 2019. 
 
 
 

 
                                                           
 
 
 
 
 

Jonas Lima Nerys 
Engenheiro Civil 

CREA Nº 4.794/D-GO 



 

 

                                                            
 

 

 

 

 

Considerando as informações técnicas contidas neste projeto básico e o que 
determina o Art. 7 da Lei n.° 8.666/93 e demais legislações vigentes que regem a matéria, o Exmº 
Sr. José Barbosa de Faria, Prefeito Municipal, resolve: 

a) APROVAR o Projeto Básico e o Plano de Trabalho referente à 
Fornecimento de Mão de Obra de Pavimentação de Vias em 
Paralelepípedo  localizada na Vila Casa de Tábua município de Santa 
Maria das Barreiras – PA; 

b) APROVAR e garantir a disponibilidade orçamentária da estimativa de custo 
de R$ 72.198,69 (Setenta e Dois Mil, Cento e Noventa e Oito  Reais e 
Sessenta e Nove Centavos) financiados pela Prefeitura Municipal de Santa 
Maria das Barreiras; 

 
 

Santa Maria das Barreiras, Dezembro de 2019. 
 
 

                                               

 

 

 
  

  

 

 José Barbosa de Faria 
Prefeito Municipal  

P.M.Santa Maria das Barreiras 
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS  
 

 

MUNICÍPIO  :  SANTA MARIA DAS BARREIRAS 
OBRA  :  PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO   

LOCAL :  Rua Geremias Lunardeli – Vila Casa de Tábua 

 

1.0 - CONSIDERAÇÕES 

 

1.1 – Estas Especificações destinam-se a estabelecer as Normas e condições para 

os Serviços de Pavimentação da Av  Geremias Lunardeli , Vila Casa de 

Tábua, município de Santa Maria das Barreiras. As especificações destinam-

se definir perfeitamente todos os materiais e serviços a serem  executados   

 

1.2 - A obra será executada de acordo com as especificações, projetos, normas 

específicas e normas da ABNT. 

 

1.0 - SERVIÇOS PRELIMINARES 

1.1 -  Placa da Obra 

Será confeccionada em zinco nas dimensões 2,0 x 1,5 m e afixada em vigotas de 

madeira. 

 

1.2 - Limpeza Mecanizada do terreno com remoção de camada vegetal utilizando 

motoniveladora : 

         

        Será executada mecanicamente a raspagem do toda a via com remoção de 

camada vegetal 

1.3- Carga e descarga mecânica de solo utilizando caminhão basculante 5,0 m³/1t 

e pá carregadeira sobre pneus 105 HP cap 1,72 m³. (Bota fora) 

 Todo entulho proveniente da limpeza da área será removida do local com 

carga mecânica utilizando pá carregadeira e caminhão basculante. 

1.4 -  Transporte local com caminhão basculante de 6m³, rodovia com 

revestimento primário (bota fora) 

Todo o entulho será removido para local pré-determinado através de caminhão 

basculante. 

1.5 – Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços 

acompanhamento e greide: 

 

A via será rigorosamente locada, de acordo com a planta da situação e níveis 

definidos nos projetos de arquitetura . 

 

 

 

 

2.0- SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM 
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 2.1- Escavação e carga material de 1ª categoria, utilizando trator de esteira 

cat d-6 e pá carregadeira cat 950 170 hp. 

O material de revestimento será escavado nas jazidas com trator de esteira e 

pá carregadeira. 

2.2 – Regularização e compactação de subleito até 20 cm de espessura 

Toda a via será regularizada com motoniveladora e compactada para receber 

a camada de base. 

2.3 – Material de Jazida (ao natural) para base de pavimentação, sem 

transporte (pedregulho ou piçarra)  

Material granular escavado para base. 

2.4- Carga e descarga mecânica de solo utilizando caminhão basculante 5,0 

m³ e pá carregadeira 105 hp, cap 1,72 m³. 

O material de jazida,  será carregado em caminhão basculante com a 

utilização de pá carregadeira e caminhão toco. 

 

2.5  - Transporte local com caminhão basculante 6,0 m³, rodovia com 

revestimento primário – bota fora, DMT- 3,0 km. 

O material de revestimento será transportado em caminhão basculante 6,0 m³ 

em estrada de terra. 

2.6- Base de solo estabilizado sem mistura, compactação 100 % proctor 

normal exclusive escavação e carga e transporte de solo. 

Compactação da base com utilização de rolo compactador, grade de disco, 

motoniveladora e caminhão pipa. 

 

3.0- DRENAGEM  

3.1- Meio Fio 

- Meio fio c/ sarjeta executados com extrusora sarjeta (30x8 cm) meio fio (15x 10 cm 

x 23 cm) 

Será executado com extrusora em concreto fck= 15 mpa. 

 

4.0- PAVIMENTAÇÃO  

4.1- Pavimentação em Paralelepípedo 

8.1.1- Carga e descarga mecânica de solo utilizando caminhão basculante 5,0 

m³ e pá carregadeira sobre pneus 105 hp. 

- Consiste nos serviços de carga mecânica da areia para formação dos 

colchões de assentamento. 

8.1.2- Transporte local com caminhão basculante 6,0 m³ DMT=10,0 km 

Transporte da areia de assentamento em caminhão basculante. 

8.1.3- Colchão de areia para pavimentação em paralelepípedos de blocos de 

concreto intertravado. 

Fornecimento do colchão de areia. 

8.1.4- Pavimentação em Paralelepípedo assentado sobre colchão de areia. 

Consiste nos serviços de assentamento de blocos de paralelepípedo espessura 

média de 10cm . 
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- Considerações na confecção e no assentamento dos blocos. 

- A face que servirá de pista de rolamento (a de melhor acabamento) deverá: 

a) Ter acabamento áspero e uniforme 

- Execução do pavimento em paralelepípedo 

a) A sub-base deverá ter declividade idêntica as do pavimento acabado. 

b) Executar todos os meios fios e sarjetas antes da colocação dos blocos de 
paralelepípedo 

c) Marcar nas laterais das peças, a partir do topo, as alturas de acabamento. 

d) Colocar sarrafos guias sobre a sub-base nas laterais nivelados com os pontos 
marcados.  O sarrafo do meio da pista será colocado esticando-se linha entre os 
sarrafos laterais ou observando a superelevação do eixo da pista. 

e) Aplicar a areia nivelando-a com os sarrafos. O acerto da areia será feito com régua 
puxada sobre os sarrafos. Não transitar sobre a areia aplicada. A espessura da areia 
aplicada será uniforme. 

f) Aplicar os blocos com espaçamento de 2 a 3 mm. A colocação dos blocos se fará 
transitando-se por sobre os blocos já assentados. Encostar o bloco ao bloco já 
assentado, ar uma leve pancada lateral e deixa-lo assentar sobre a areia.  

g) Compactar uma primeira vez. Aplicar areia de rejuntamento e compactar 
novamente até atingir o nível final, nivelando com as sarjetas. 

h) Varrer o excesso de areia 

 

 

A obra será entregue em perfeito estado de conservação e limpeza.  

Todos os Serviços serão executados em administração direta pela Prefeitura 

Municipal de Santa Maria das Barreiras, exceto a Confecção e fornecimento 

de Placa de Obra e o fornecimento de mão de obra de assentamento de 

paralelepípedo. 

 

. 

Santa Maria das Barreiras, Dezembro  de 2019. 

 



OBRA :

LOCAL:

B.D.I 25,44%

ITEM SINAP DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS QUANT. UNID.
PREÇO S/ 

BDI
VALOR UNIT TOTAL

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 74209/001 Placa da obra (2,0x3,0 m) 3,00 m2 472,39 592,57 1.777,71

1.777,71

2.0 PAVIMENTAÇÃO 

21. Pavimentação em Paralelepípedo

2.1.1 73790/004

ASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDO SOBRE

COLCHAO DE AREIA ESPESSURA 10CM,

REJUNTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3

(CIMENTO E AREIA), CONSIDERANDO

APROVEITAMENTO DO PARALELEPIPEDO

1.498,00 m2 37,48 47,01 70.420,98     

70.420,98     

72.198,69VALOR TOTAL

DATA BASE: SINAPI JULHO/ 2019 com Desoneração

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Total Item 1.0

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DA RUA GEREMIAS LUNARDELI

VILA CASA DE TABUA- SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Total Item 2.0



MÊS 01 MÊS 02 MÊS 03 MÊS 04

100,00%
1.777,71              -                       

15,00                   30,00                   30,00                   25,00                   

10.563,15            21.126,29            21.126,29            17.605,25            

TOTAL 72.198,69 100,00% 12.340,86         21.126,29         21.126,29         17.605,25         

                                    PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 1.777,71

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

2.0

PAVIMENTAÇÃO 

                      EXECUÇÃO DE PAVIMENTO 

2,46%

08/19

70.420,98 97,54%

Cronograma Físico- Financeiro



 

 

                                                            
 

 
PROJETO BÁSICO 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NA VILA 20-PA CONCEIÇÃO- 
SERRA AZUL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AV PRINCIPAL 
 
 

 

 

 

(Santa Maria das Barreiras) / PA 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Novembro / 2019 



 

 

                                                            
 

 

 
PROJETO BÁSICO – PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO 

 
 

VILA 20 – (Santa Maria das Barreiras) / PA 
 

 
 

1 - INTRODUÇÃO 
 

Com base nos fundamentos no art. 7o da Lei no 8.666 de 21.06.93 e suas 
alterações posteriores, este projeto básico visa fornecer elementos e subsídios que possibilitem 
viabilizar o fornecimento de mão de obra para as Obras de Pavimentação de Vias em 
Paralelepípedo na Vila 20, no município de Santa Maria das Barreiras, como abaixo 
relacionadas. 

Essas obras serão executadas em conformidade com a metodologia e 
especificações anexas, em consonância com as Normas Técnicas Brasileiras vigentes . 

 

1- APRESENTAÇÃO 

Este Projeto prevê a Pavimentação de Vias em Paralelepípedo com Área de 

3.220,00 m², na Vila 20- PA Serra Azul ,Município de Santa Maria das Barreiras. 

2 – CONCEPÇÃO DO PROJETO 
A Pavimentação em Paralelepípedo a ser construída terá área de 3.220.00 m² , com meio 

fio e sarjeta , os serviços de construção ocorrerão conforme especificações técnicas anexas. 
3- DESCRIÇÃO 
Generalidades. 
O presente memorial descritivo descreve de um modo geral os trabalhos necessários ao 
fornecimento de mão de obra para a  execução da Obra de Pavimentação com Serviços 
Preliminares, e Pavimentação  
Serviços Iniciais 
Os Serviços iniciais consistirão na colocação de placa de identificação da obra , na Limpeza 
mecanizada da via, na carga , transporte e  descarga de entulho e na locação da obra 
Terraplenagem 
Consiste nos serviços de movimentação de terra, regularização e execução de base. 
Drenagem Superficial 
Consiste nos serviços de escavação e execução de meio fio e sarjeta. 
Pavimentação 
Consiste nos serviços de assentamento de paralelepípedo e rejuntamento 
A  obra será entregue perfeitamente limpa 
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES 
- Todos os empreiteiros deverão por obrigação acatar as ordens da fiscalização da obra 
- Qualquer sobra de material existente por ocasião do término dos serviços deverá ser retirada 
imediatamente do local da obra 
- Toda e qualquer modificação que venha a surgir por ocasião dos serviços deverá ser 
comunicada antecipadamente a Prefeitura, através de oficio para que sejam tomadas as medidas 
cabíveis. 

 
5 - APOIO INSTITUCIONAL 

 
As instituições que darão apoio na viabilidade do empreendimento são: 
 
- Prefeitura Municipal de Santa Maria das Barreiras no financiamento da obra, na 

realização dos procedimentos licitatórios, contratação de empresas, pagamentos devidos, 



 

 

                                                            
 

fiscalização e recebimento das obras, bem como apoio logístico, social e técnico ao 
empreendimento. 

 
Também poderão ser envolvidos os munícipes locais, principalmente suas 

lideranças, buscando desta forma atender amplamente aos interesses dos que vão efetivamente 
utilizar as vias.  

 
 
6 - SOLUÇÃO ALTERNATIVA E AVALIAÇÃO DOS BENEFÍCIOS SOCIAIS 

 
Considerando o diagnóstico das áreas envolvidas e também a necessidade de 

melhorar as Vias urbanas do município , propõe-se a Pavimentação de vias, com execução de 
serviços que proporcionem melhores condições de transito e moradia as pessoas. 

A solução ora apresentada, em nosso entendimento, se apresenta como uma 
alternativa viável para a questão, uma vez que possibilita, em curto prazo, uma resposta quase 
imediata aos reclames da comunidade local em relação as obras de melhorias das Vias . 

 
Quanto aos benefícios, entendemos que o mais relevante é que a Pavimentação 

das Vias proporcionará aos municípes melhores condições de trafegabilidade e a população em 
geral mais qualidade de vida e saúde.  

O presente projeto básico foi estimado no montante de: 
 

 

PAVIMENTAÇÃO EM 
PARALELEPÍPEDO 

 

 
Número de famílias 

beneficiadas 

 
Custo total da obra 

(R$) 

 
Custo por família 

(R$ / fam) 

CONSTRUÇÃO 80 153.149,91 1.914,37 

Total 80 153.149,91 1.914,37 

7 - PRAZO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS 

 
Para a realização completa das obras objeto deste Projeto Básico, estima-se o 

prazo de execução em 120(Cento e Vinte) dias corridos. O prazo de vigência será o prazo de 
execução adicionado em mais 45 (quarenta e cinco) dias corridos para realização dos 
procedimentos licitatórios. 

. 
8 - ANEXOS DO PROJETO BÁSICO 

O presente projeto básico referente é composto pelos seguintes itens: 
 

a. Especificações Técnicas e Metodologia Executiva Básica; 
b. Planilha Orçamentária de Quantitativos e Preços Referenciais; 
c. Memorial Descritivo 
d. Memória de Cálculo 
e. Projetos; 

 
 

Santa Maria das Barreiras ,Novembro de 2019. 
 
 
 

 
                                                           
 
 
 
 
 

Jonas Lima Nerys 
Engenheiro Civil 

CREA Nº 4.794/D-GO 



 

 

                                                            
 

 

 

 

 

Considerando as informações técnicas contidas neste projeto básico e o que 
determina o Art. 7 da Lei n.° 8.666/93 e demais legislações vigentes que regem a matéria, o Exmº 
Sr. José Barbosa de Faria, Prefeito Municipal, resolve: 

a) APROVAR o Projeto Básico e o Plano de Trabalho referente à 
Fornecimento de Mão de Obra de Pavimentação de Vias em 
Paralelepípedo  localizada na Vila 20- PA Serra Azul município de Santa 
Maria das Barreiras – PA; 

b) APROVAR e garantir a disponibilidade orçamentária da estimativa de custo 
de R$ 153.149,91 (Cento e Cinquenta e Três Mil, Cento e Quarenta e Nove 
Reais e Noventa e Um Centavos) financiados pela Prefeitura Municipal de 
Santa Maria das Barreiras; 

 
 

Santa Maria das Barreiras Novembro de 2019. 
 
 

                                               

 

 

 
  

  

 

 José Barbosa de Faria 
Prefeito Municipal  

P.M.Santa Maria das Barreiras 



OBRA :

LOCAL:

B.D.I 25,44%

ITEM SINAP DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS QUANT. UNID.
PREÇO S/ 

BDI
VALOR UNIT TOTAL

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 74209/001 Placa da obra (2,0x3,0 m) 3,00 m2 472,39 592,57 1.777,71

1.777,71

2.0 PAVIMENTAÇÃO 

21. Pavimentação em Paralelepípedo

2.1.1 73790/004

ASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDO SOBRE

COLCHAO DE AREIA ESPESSURA 10CM,

REJUNTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3

(CIMENTO E AREIA), CONSIDERANDO

APROVEITAMENTO DO PARALELEPIPEDO

3.220,00 m2 37,48 47,01 151.372,20   

151.372,20   

153.149,91VALOR TOTAL

DATA BASE: SINAPI JULHO/ 2019 com Desoneração

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Total Item 1.0

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DA AV PRINCIPAL

AV PRINCIPAL-VILA 20- SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Total Item 2.0
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS  
 

 

MUNICÍPIO  :  SANTA MARIA DAS BARREIRAS 
OBRA  :  PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO   

LOCAL :  Av Principal – VILA 20 

 

1.0 - CONSIDERAÇÕES 

 

1.1 – Estas Especificações destinam-se a estabelecer as Normas e condições para 

os Serviços de Pavimentação da Av  Principal na Vila 20- PA 

Conceição(Serra Azul), município de Santa Maria das Barreiras. As 

especificações destinam-se definir perfeitamente todos os materiais e serviços 

a serem  executados   

 

1.2 - A obra será executada de acordo com as especificações, projetos, normas 

específicas e normas da ABNT. 

 

1.0 - SERVIÇOS PRELIMINARES 

1.1 -  Placa da Obra 

Será confeccionada em zinco nas dimensões 2,0 x 1,5 m e afixada em vigotas de 

madeira. 

 

1.2 - Limpeza Mecanizada do terreno com remoção de camada vegetal utilizando 

motoniveladora : 

         

        Será executada mecanicamente a raspagem do toda a via com remoção de 

camada vegetal 

1.3- Carga e descarga mecânica de solo utilizando caminhão basculante 5,0 m³/1t 

e pá carregadeira sobre pneus 105 HP cap 1,72 m³. (Bota fora) 

 Todo entulho proveniente da limpeza da área será removida do local com 

carga mecânica utilizando pá carregadeira e caminhão basculante. 

1.4 -  Transporte local com caminhão basculante de 6m³, rodovia com 

revestimento primário (bota fora) 

Todo o entulho será removido para local pré-determinado através de caminhão 

basculante. 

1.5 – Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços 

acompanhamento e greide: 

 

A via será rigorosamente locada, de acordo com a planta da situação e níveis 

definidos nos projetos de arquitetura . 
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2.0- SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM 

 2.1- Escavação e carga material de 1ª categoria, utilizando trator de esteira 

cat d-6 e pá carregadeira cat 950 170 hp. 

O material de revestimento será escavado nas jazidas com trator de esteira e 

pá carregadeira. 

2.2 – Regularização e compactação de subleito até 20 cm de espessura 

Toda a via será regularizada com motoniveladora e compactada para receber 

a camada de base. 

2.3 – Material de Jazida (ao natural) para base de pavimentação, sem 

transporte (pedregulho ou piçarra)  

Material granular escavado para base. 

2.4- Carga e descarga mecânica de solo utilizando caminhão basculante 5,0 

m³ e pá carregadeira 105 hp, cap 1,72 m³. 

O material de jazida,  será carregado em caminhão basculante com a 

utilização de pá carregadeira e caminhão toco. 

 

2.5  - Transporte local com caminhão basculante 6,0 m³, rodovia com 

revestimento primário – bota fora, DMT- 3,0 km. 

O material de revestimento será transportado em caminhão basculante 6,0 m³ 

em estrada de terra. 

2.6- Base de solo estabilizado sem mistura, compactação 100 % proctor 

normal exclusive escavação e carga e transporte de solo. 

Compactação da base com utilização de rolo compactador, grade de disco, 

motoniveladora e caminhão pipa. 

 

3.0- DRENAGEM  

3.1- Meio Fio 

- Meio fio c/ sarjeta executados com extrusora sarjeta (30x8 cm) meio fio (15x 10 cm 

x 23 cm) 

Será executado com extrusora em concreto fck= 15 mpa. 

 

4.0- PAVIMENTAÇÃO  

4.1- Pavimentação em Paralelepípedo 

8.1.1- Carga e descarga mecânica de solo utilizando caminhão basculante 5,0 

m³ e pá carregadeira sobre pneus 105 hp. 

- Consiste nos serviços de carga mecânica da areia para formação dos 

colchões de assentamento. 

8.1.2- Transporte local com caminhão basculante 6,0 m³ DMT=10,0 km 

Transporte da areia de assentamento em caminhão basculante. 

8.1.3- Colchão de areia para pavimentação em paralelepípedos de blocos de 

concreto intertravado. 

Fornecimento do colchão de areia. 

8.1.4- Pavimentação em Paralelepípedo assentado sobre colchão de areia. 
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Consiste nos serviços de assentamento de blocos de paralelepípedo espessura 

média de 10cm . 
- Considerações na confecção e no assentamento dos blocos. 

- A face que servirá de pista de rolamento (a de melhor acabamento) deverá: 

a) Ter acabamento áspero e uniforme 

- Execução do pavimento em paralelepípedo 

a) A sub-base deverá ter declividade idêntica as do pavimento acabado. 

b) Executar todos os meios fios e sarjetas antes da colocação dos blocos de 
paralelepípedo 

c) Marcar nas laterais das peças, a partir do topo, as alturas de acabamento. 

d) Colocar sarrafos guias sobre a sub-base nas laterais nivelados com os pontos 
marcados.  O sarrafo do meio da pista será colocado esticando-se linha entre os 
sarrafos laterais ou observando a superelevação do eixo da pista. 

e) Aplicar a areia nivelando-a com os sarrafos. O acerto da areia será feito com régua 
puxada sobre os sarrafos. Não transitar sobre a areia aplicada. A espessura da areia 
aplicada será uniforme. 

f) Aplicar os blocos com espaçamento de 2 a 3 mm. A colocação dos blocos se fará 
transitando-se por sobre os blocos já assentados. Encostar o bloco ao bloco já 
assentado, ar uma leve pancada lateral e deixa-lo assentar sobre a areia.  

g) Compactar uma primeira vez. Aplicar areia de rejuntamento e compactar 
novamente até atingir o nível final, nivelando com as sarjetas. 

h) Varrer o excesso de areia 

 

 

A obra será entregue em perfeito estado de conservação e limpeza.  

Todos os Serviços serão executados em administração direta pela Prefeitura 

Municipal de Santa Maria das Barreiras, exceto a Confecção e fornecimento 

de Placa de Obra e o fornecimento de mão de obra de assentamento de 

paralelepípedo. 

 

. 

Santa Maria das Barreiras, Agosto  de 2019. 

 



MÊS 01 MÊS 02 MÊS 03 MÊS 04

100,00%
1.777,71              -                       

15,00                   30,00                   30,00                   25,00                   

22.705,83            45.411,66            45.411,66            37.843,05            

TOTAL 153.149,91 100,00% 24.483,54         45.411,66         45.411,66         37.843,05         

                                    PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 1.777,71

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

2.0

PAVIMENTAÇÃO 

                      EXECUÇÃO DE PAVIMENTO 

1,16%

08/19

151.372,20 98,84%

Cronograma Físico- Financeiro
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PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NA VILA 22-PA CONCEIÇÃO- 
SERRA AZUL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AV PRINCIPAL 
 
 

 

 

 

(Santa Maria das Barreiras) / PA 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Novembro / 2019 



 

 

                                                            
 

 

 
PROJETO BÁSICO – PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO 

 
 

VILA 22 – (Santa Maria das Barreiras) / PA 
 

 
 

1 - INTRODUÇÃO 
 

Com base nos fundamentos no art. 7o da Lei no 8.666 de 21.06.93 e suas 
alterações posteriores, este projeto básico visa fornecer elementos e subsídios que possibilitem 
viabilizar o fornecimento de mão de obra para as Obras de Pavimentação de Vias em 
Paralelepípedo na Vila 22, no município de Santa Maria das Barreiras, como abaixo 
relacionadas. 

Essas obras serão executadas em conformidade com a metodologia e 
especificações anexas, em consonância com as Normas Técnicas Brasileiras vigentes . 

 

1- APRESENTAÇÃO 

Este Projeto prevê a Pavimentação de Vias em Paralelepípedo com Área de 

1.610,00 m², na Vila 22- PA Serra Azul ,Município de Santa Maria das Barreiras. 

2 – CONCEPÇÃO DO PROJETO 
A Pavimentação em Paralelepípedo a ser construída terá área de 1.610,00 m² , com meio 

fio e sarjeta , os serviços de construção ocorrerão conforme especificações técnicas anexas. 
3- DESCRIÇÃO 
Generalidades. 
O presente memorial descritivo descreve de um modo geral os trabalhos necessários ao 
fornecimento de mão de obra para a  execução da Obra de Pavimentação com Serviços 
Preliminares, e Pavimentação  
Serviços Iniciais 
Os Serviços iniciais consistirão na colocação de placa de identificação da obra , na Limpeza 
mecanizada da via, na carga , transporte e  descarga de entulho e na locação da obra 
Terraplenagem 
Consiste nos serviços de movimentação de terra, regularização e execução de base. 
Drenagem Superficial 
Consiste nos serviços de escavação e execução de meio fio e sarjeta. 
Pavimentação 
Consiste nos serviços de assentamento de paralelepípedo e rejuntamento 
A  obra será entregue perfeitamente limpa 
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES 
- Todos os empreiteiros deverão por obrigação acatar as ordens da fiscalização da obra 
- Qualquer sobra de material existente por ocasião do término dos serviços deverá ser retirada 
imediatamente do local da obra 
- Toda e qualquer modificação que venha a surgir por ocasião dos serviços deverá ser 
comunicada antecipadamente a Prefeitura, através de oficio para que sejam tomadas as medidas 
cabíveis. 

 
5 - APOIO INSTITUCIONAL 

 
As instituições que darão apoio na viabilidade do empreendimento são: 
 
- Prefeitura Municipal de Santa Maria das Barreiras no financiamento da obra, na 

realização dos procedimentos licitatórios, contratação de empresas, pagamentos devidos, 



 

 

                                                            
 

fiscalização e recebimento das obras, bem como apoio logístico, social e técnico ao 
empreendimento. 

 
Também poderão ser envolvidos os munícipes locais, principalmente suas 

lideranças, buscando desta forma atender amplamente aos interesses dos que vão efetivamente 
utilizar as vias.  

 
 
6 - SOLUÇÃO ALTERNATIVA E AVALIAÇÃO DOS BENEFÍCIOS SOCIAIS 

 
Considerando o diagnóstico das áreas envolvidas e também a necessidade de 

melhorar as Vias urbanas do município , propõe-se a Pavimentação de vias, com execução de 
serviços que proporcionem melhores condições de transito e moradia as pessoas. 

A solução ora apresentada, em nosso entendimento, se apresenta como uma 
alternativa viável para a questão, uma vez que possibilita, em curto prazo, uma resposta quase 
imediata aos reclames da comunidade local em relação as obras de melhorias das Vias . 

 
Quanto aos benefícios, entendemos que o mais relevante é que a Pavimentação 

das Vias proporcionará aos municípes melhores condições de trafegabilidade e a população em 
geral mais qualidade de vida e saúde.  

O presente projeto básico foi estimado no montante de: 
 

 

PAVIMENTAÇÃO EM 
PARALELEPÍPEDO 

 

 
Número de famílias 

beneficiadas 

 
Custo total da obra 

(R$) 

 
Custo por família 

(R$ / fam) 

CONSTRUÇÃO 40 77.686,10 1.942,15 

Total 40 77.686,10 1.942,15 

7 - PRAZO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS 

 
Para a realização completa das obras objeto deste Projeto Básico, estima-se o 

prazo de execução em 120(Cento e Vinte) dias corridos. O prazo de vigência será o prazo de 
execução adicionado em mais 45 (quarenta e cinco) dias corridos para realização dos 
procedimentos licitatórios. 

. 
8 - ANEXOS DO PROJETO BÁSICO 

O presente projeto básico referente é composto pelos seguintes itens: 
 

a. Especificações Técnicas e Metodologia Executiva Básica; 
b. Planilha Orçamentária de Quantitativos e Preços Referenciais; 
c. Memorial Descritivo 
d. Memória de Cálculo 
e. Projetos; 

 
 

Santa Maria das Barreiras , Novembro  de 2019. 
 
 
 

 
                                                           
 
 
 
 
 

Jonas Lima Nerys 
Engenheiro Civil 

CREA Nº 4.794/D-GO 



 

 

                                                            
 

 

 

 

 

Considerando as informações técnicas contidas neste projeto básico e o que 
determina o Art. 7 da Lei n.° 8.666/93 e demais legislações vigentes que regem a matéria, o Exmº 
Sr. José Barbosa de Faria, Prefeito Municipal, resolve: 

a) APROVAR o Projeto Básico e o Plano de Trabalho referente à 
Fornecimento de Mão de Obra de Pavimentação de Vias em 
Paralelepípedo  localizada na Vila 22- PA Serra Azul município de Santa 
Maria das Barreiras – PA; 

b) APROVAR e garantir a disponibilidade orçamentária da estimativa de custo 
de R$ 77.463,81 (Setenta e Sete Mil, Quatrocentos e Sessenta e Três Reais 
e Oitenta e Um Centavos) financiados pela Prefeitura Municipal de Santa 
Maria das Barreiras; 

 
 

Santa Maria das Barreiras Novembro de 2019. 
 
 

                                               

 

 

 
  

  

 

 José Barbosa de Faria 
Prefeito Municipal  

P.M.Santa Maria das Barreiras 



OBRA :

LOCAL:

B.D.I 25,44%

ITEM SINAP DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS QUANT. UNID.
PREÇO S/ 

BDI
VALOR UNIT TOTAL

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 74209/001 Placa da obra (2,0x3,0 m) 3,00 m2 472,39 592,57 1.777,71

1.777,71

2.0 PAVIMENTAÇÃO 

21. Pavimentação em Paralelepípedo

2.1.1 73790/004

ASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDO SOBRE

COLCHAO DE AREIA ESPESSURA 10CM,

REJUNTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3

(CIMENTO E AREIA), CONSIDERANDO

APROVEITAMENTO DO PARALELEPIPEDO

1.610,00 m2 37,48 47,01 75.686,10     

75.686,10     

77.463,81VALOR TOTAL

DATA BASE: SINAPI JULHO/ 2019 com Desoneração

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Total Item 1.0

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DA AV PRINCIPAL

AV PRINCIPAL-VILA 22- SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Total Item 2.0



 
 

                                                    ESTADO DO PARÁ 

                      PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS 

                                           GABINETE DO PREFEITO 

 

  
Página 1 

 
  

 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS  
 

 

MUNICÍPIO  :  SANTA MARIA DAS BARREIRAS 
OBRA  :  PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO   

LOCAL :  Av Principal – VILA 22 

 

1.0 - CONSIDERAÇÕES 

 

1.1 – Estas Especificações destinam-se a estabelecer as Normas e condições para 

os Serviços de Pavimentação da Av  Principal na Vila 22- PA 

Conceição(Serra Azul), município de Santa Maria das Barreiras. As 

especificações destinam-se definir perfeitamente todos os materiais e serviços 

a serem  executados   

 

1.2 - A obra será executada de acordo com as especificações, projetos, normas 

específicas e normas da ABNT. 

 

1.0 - SERVIÇOS PRELIMINARES 

1.1 -  Placa da Obra 

Será confeccionada em zinco nas dimensões 2,0 x 1,5 m e afixada em vigotas de 

madeira. 

 

1.2 - Limpeza Mecanizada do terreno com remoção de camada vegetal utilizando 

motoniveladora : 

         

        Será executada mecanicamente a raspagem do toda a via com remoção de 

camada vegetal 

1.3- Carga e descarga mecânica de solo utilizando caminhão basculante 5,0 m³/1t 

e pá carregadeira sobre pneus 105 HP cap 1,72 m³. (Bota fora) 

 Todo entulho proveniente da limpeza da área será removida do local com 

carga mecânica utilizando pá carregadeira e caminhão basculante. 

1.4 -  Transporte local com caminhão basculante de 6m³, rodovia com 

revestimento primário (bota fora) 

Todo o entulho será removido para local pré-determinado através de caminhão 

basculante. 

1.5 – Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços 

acompanhamento e greide: 

 

A via será rigorosamente locada, de acordo com a planta da situação e níveis 

definidos nos projetos de arquitetura . 
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2.0- SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM 

 2.1- Escavação e carga material de 1ª categoria, utilizando trator de esteira 

cat d-6 e pá carregadeira cat 950 170 hp. 

O material de revestimento será escavado nas jazidas com trator de esteira e 

pá carregadeira. 

2.2 – Regularização e compactação de subleito até 20 cm de espessura 

Toda a via será regularizada com motoniveladora e compactada para receber 

a camada de base. 

2.3 – Material de Jazida (ao natural) para base de pavimentação, sem 

transporte (pedregulho ou piçarra)  

Material granular escavado para base. 

2.4- Carga e descarga mecânica de solo utilizando caminhão basculante 5,0 

m³ e pá carregadeira 105 hp, cap 1,72 m³. 

O material de jazida,  será carregado em caminhão basculante com a 

utilização de pá carregadeira e caminhão toco. 

 

2.5  - Transporte local com caminhão basculante 6,0 m³, rodovia com 

revestimento primário – bota fora, DMT- 3,0 km. 

O material de revestimento será transportado em caminhão basculante 6,0 m³ 

em estrada de terra. 

2.6- Base de solo estabilizado sem mistura, compactação 100 % proctor 

normal exclusive escavação e carga e transporte de solo. 

Compactação da base com utilização de rolo compactador, grade de disco, 

motoniveladora e caminhão pipa. 

 

3.0- DRENAGEM  

3.1- Meio Fio 

- Meio fio c/ sarjeta executados com extrusora sarjeta (30x8 cm) meio fio (15x 10 cm 

x 23 cm) 

Será executado com extrusora em concreto fck= 15 mpa. 

 

4.0- PAVIMENTAÇÃO  

4.1- Pavimentação em Paralelepípedo 

8.1.1- Carga e descarga mecânica de solo utilizando caminhão basculante 5,0 

m³ e pá carregadeira sobre pneus 105 hp. 

- Consiste nos serviços de carga mecânica da areia para formação dos 

colchões de assentamento. 

8.1.2- Transporte local com caminhão basculante 6,0 m³ DMT=10,0 km 

Transporte da areia de assentamento em caminhão basculante. 

8.1.3- Colchão de areia para pavimentação em paralelepípedos de blocos de 

concreto intertravado. 

Fornecimento do colchão de areia. 

8.1.4- Pavimentação em Paralelepípedo assentado sobre colchão de areia. 
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Consiste nos serviços de assentamento de blocos de paralelepípedo espessura 

média de 10cm . 
- Considerações na confecção e no assentamento dos blocos. 

- A face que servirá de pista de rolamento (a de melhor acabamento) deverá: 

a) Ter acabamento áspero e uniforme 

- Execução do pavimento em paralelepípedo 

a) A sub-base deverá ter declividade idêntica as do pavimento acabado. 

b) Executar todos os meios fios e sarjetas antes da colocação dos blocos de 
paralelepípedo 

c) Marcar nas laterais das peças, a partir do topo, as alturas de acabamento. 

d) Colocar sarrafos guias sobre a sub-base nas laterais nivelados com os pontos 
marcados.  O sarrafo do meio da pista será colocado esticando-se linha entre os 
sarrafos laterais ou observando a superelevação do eixo da pista. 

e) Aplicar a areia nivelando-a com os sarrafos. O acerto da areia será feito com régua 
puxada sobre os sarrafos. Não transitar sobre a areia aplicada. A espessura da areia 
aplicada será uniforme. 

f) Aplicar os blocos com espaçamento de 2 a 3 mm. A colocação dos blocos se fará 
transitando-se por sobre os blocos já assentados. Encostar o bloco ao bloco já 
assentado, ar uma leve pancada lateral e deixa-lo assentar sobre a areia.  

g) Compactar uma primeira vez. Aplicar areia de rejuntamento e compactar 
novamente até atingir o nível final, nivelando com as sarjetas. 

h) Varrer o excesso de areia 

 

 

A obra será entregue em perfeito estado de conservação e limpeza.  

Todos os Serviços serão executados em administração direta pela Prefeitura 

Municipal de Santa Maria das Barreiras, exceto a Confecção e fornecimento 

de Placa de Obra e o fornecimento de mão de obra de assentamento de 

paralelepípedo. 

 

. 

Santa Maria das Barreiras, Novembro  de 2019. 

 



OBRA :

LOCAL:

B.D.I 25,44%

ITEM SINAP DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS QUANT. UNID.
PREÇO S/ 

BDI
VALOR UNIT TOTAL

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 74209/001 Placa da obra (2,0x3,0 m) 3,00 m2 472,39 592,57 1.777,71

1.777,71

2.0 PAVIMENTAÇÃO 

21. Pavimentação em Paralelepípedo

2.1.1 73790/004

ASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDO SOBRE

COLCHAO DE AREIA ESPESSURA 10CM,

REJUNTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3

(CIMENTO E AREIA), CONSIDERANDO

APROVEITAMENTO DO PARALELEPIPEDO

1.610,00 m2 37,48 47,01 75.686,10     

75.686,10     

77.463,81VALOR TOTAL

DATA BASE: SINAPI JULHO/ 2019 com Desoneração

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Total Item 1.0

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DA AV PRINCIPAL

AV PRINCIPAL-VILA 22- SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Total Item 2.0
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