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 APRESENTAÇÃO 

O presente documento trata do PROJETO BÁSICO referente ao contrato de repasse Nº 
915153/2021, em que são partícipes o Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR, como 
concedente, a Caixa Econômica Federal, como mandatária, e a Prefeitura Municipal de Bom 
Conselho, como convenente, e cujo objeto é: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS 
NO MUNICÍPIO DE BOM CONSELHO-PE. 

As obras desse contrato de repasse serão executadas por administração indireta por meio de 
contratação através de procedimentos licitatórios, e contemplarão a execução das obras de 
recuperação de estradas vicinais por meio da execução de revestimento primário no município 
de Bom Conselho/PE. 

Integram este Projeto Básico, dele fazendo parte como se transcritos em seu corpo, os 
seguintes documentos e anexos: 

 Projeto Básico; 
 Anexo I – Peças Técnicas Orçamentárias; 
 Anexo II – Peças Técnicas Gráficas (Projetos); 
 Anexo III – Memorial Descritivo e Especificações Técnicas; 
 Anexo IV – Documentação Complementar; 
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1. DO OBJETO 

1.1. Constitui o OBJETO deste Projeto Básico a Contratação de empresa de engenharia 
para execução das obras de RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO 
MUNICÍPIO DE BOM CONSELHO-PE, com material e mão de obra por conta 
da empresa, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste 
instrumento e seus anexos. 

1.2. A contratação de empresas aptas a prestar tais serviços em Bom Conselho será 
realizada em consonância com a Lei nº 8.666/93 de 21 de junho de 1993 e suas 
alterações (Lei de Licitações e Contratos Públicos) e nos moldes deste Projeto 
Básico. 

1.3. O objeto da licitação tem a natureza de obra de engenharia. 
1.4. Os equipamentos, mão de obra e materiais a serem utilizados na execução das 

obras/serviços, objeto deste instrumento, na sua totalidade, serão de 
responsabilidade da CONTRATADA. 

1.5. Os serviços deverão ser executados rigorosamente em consonância com as normas 
da ABNT, CREA, Órgãos Ambientais, Resoluções do Tribunal de Contas do Estado 
de Pernambuco e demais dispositivos legais que alcance o objeto contratado. 

1.6. A CONTRATADA deverá entregar ao CONTRATANTE a Anotação de 
Responsabilidade Técnica (ART) de execução do contrato celebrado. 

 

2. DA JUSTIFICATIVA 

2.1. Conforme justificativa cadastrada para o convênio na Plataforma + Brasil, Portal de 
Convênios do Governo Federal:  

2.1.1. Caracterização dos interesses recíprocos: “Para alcançarmos o 
DESENVOLVIMENTO REGIONAL, tornar-se imprescindível a oferta de 
melhorias na infraestrutura física municipal, em destaque para a pavimentação 
de acessos, propiciando aos moradores, visitantes, comerciantes e produtores 
rurais, melhores CONDIÇÕES DE TRAFEGABILIDADE e SEGURANÇA. A 
presente ação é determinante para o crescimento sustentável local e regional, 
impactando o escoamento da produção e o surgimento de novos negócios para 
o Município de BOM CONSELHO PE.”  

2.1.2. Público Alvo: “A proposta de convênio voltada para ações de 
INFRAESTRUTURA DOS ACESSOS e se destina ao atendimento das demandas 
de toda POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO, além de VISITANTES, TURISTAS, 
FEIRANTES, COMERCIANTES, PRODUTORES RURAIS e AGRICULTORES, 
que constituem as atividades mais significativas da economia local e regional.” 

2.1.3. Problema a ser resolvido: “A presente ação é uma REIVINDICAÇÃO DA 
POPULAÇÃO DE BOM CONSELHO PE e busca a melhoria dos ACESSO AOS 
POVOADOS BARRA DO BREJO, CACHOEIRA DO PINTO E CALDEIRÕES 
oferecendo as intervenções estruturais de maior importância para as atividades 
produtivas, arranjos produtivos e rotas para o Desenvolvimento Regional e 



1.9.  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM CONSELHO 

Estado de Pernambuco 

Palácio Cel. José Abílio de Albuquerque Ávila 
  5 

Rua Vidal de Negreiros, 43 – Centro – CEP: 55.330-000 – Bom Conselho/PE | CNPJ 
nº 11.285.954/0001-04 

Fone: (87) 3771-4706 Fax: (87) 3771-4724 |www.bomconselho.pe.gov.br 

 

 

Territorial, uma vez que nas atuais condições precárias, inacessíveis em muitos 
aspectos e sem sinalização, limitam as atividades.” 

2.1.4. Resultados esperados: “Manter boas condições de trafegabilidade e a utilização 
ininterrupta das ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO, como condição 
primordial para o ESCOAMENTO da PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA LOCAL e 
do ARTESANATO. Com melhores condições das vias, os produtores rurais terão 
maior facilidade com o transporte de insumos, menor custo e mais qualidade dos 
produtos entregues. Alcançaremos ainda, uma maior oferta dos serviços 
essenciais da ASSISTÊNCIA SOCIAL, EDUCAÇÃO e de SAÚDE.” 

2.1.5. Relação entre a proposta e os objetivos e diretrizes do programa: “A política de 
apoio a PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL LOCAL 
INTEGRADO DO MDR permitem o financiamento de ações que promovem 
cidadania, inclusão social e redução das desigualdades, pois apoiam a 
execução de obras e serviços visando o fortalecimento da capacidade produtiva 
regional. Nesse sentido, nosso pleito, voltado para pavimentação, se consolida 
em perfeita obediência as diretrizes estabelecidas no programa ministerial, 
estabelecendo avanços econômicos e sociais para a população.” 

3. DO REAJUSTE 

3.1. O preço do contrato será reajustado, mediante requisição formal do contratado, em 
periodicidade anual contada a partir da data base orçamentária do orçamento de 
referência para a licitação, aplicando-se o Índice Nacional de Custo da Construção 
– INCC, fornecido pela Fundação Getúlio Vargas - FGV, exclusivamente para as 
obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.  

3.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será 
contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.  

3.3. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao 
reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.  

3.4. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer 
forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser 
determinado pela legislação então em vigor. 

3.5. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo 
índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de 
termo aditivo. 

4. DA DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO 

4.1. A descrição da solução como um todo, conforme minuciado neste instrumento e 
seus anexos, abrange a contratação de empresa de engenharia para a execução da 
obra de RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE 
BOM CONSELHO-PE, com materiais, mão de obra e equipamentos por parte 
da Contratada. 
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5. DO VALOR GLOBAL 

5.1. O custo total previsto para os serviços objeto deste Projeto Básico está orçado em 
R$ 1.826.463,30 (um milhão, oitocentos e vinte e seis mil, quatrocentos e 
sessenta e três reais e trinta centavos). 

5.2. No valor estimado estão inclusos equipamentos, material, mão de obra e todos os 
tributos e taxas incidentes, direta ou indiretamente, sobre o objeto da licitação, na 
forma e nas condições estipuladas pela legislação em vigor na data de celebração do 
mesmo.  

6. DO PRAZO DE EXECUÇÃO 

6.1. O prazo de execução previsto para execução da obra é de 06 (seis) meses, prazo este 
contado a partir da assinatura da Ordem de Serviço, de acordo com o cronograma 
físico-financeiro. 

6.2. O prazo de vigência Contratual não deve ser inferior a 12 (doze) meses. 

7. DO REGIME DE EXECUÇÃO 

7.1. O regime de execução adotado para execução do objeto deste Projeto Básico será o 
de empreitada por preço global, através de administração indireta por empresa 
contratada através de procedimentos licitatórios conforme Lei nº 8.666-93 e suas 
alterações. 

7.2. Levando-se em conta que o contrato será balizado no regime de Empreitada de 
Preço Global (EPG), ou seja, preço certo e total. E ainda, considerando o Decreto 
Federal nº 7983/2013 e a Lei nº 8.666/1993, onde preceitua as possíveis formas de 
alterações do contrato. Ressaltando que o orçamento é o produto da soma de 
determinados serviços que deverão ser planejados e previstos na execução de uma 
obra. O mesmo tem como objetivo principal prever os custos, relação de materiais, 
quantitativos de mão de obra, tempo de execução e faturamento financeiro de acordo 
com as etapas executadas do empreendimento antes da sua execução. Fica 
estabelecido que, o limite de imprecisão de quantitativos do orçamento referência é 
de 10% (dez por cento). Assim, as alterações contratuais, permitido por Lei, para 
cada serviço, só poderá ser considerado, quando cada serviço específico do 
orçamento, ultrapassar o limite anteriormente definido, para que o mesmo seja 
inserido no rol de alteração contratual, outrossim, respeitando os limites da lei nº 
8.666/1993 e o Decreto nº 7983/2013.  

7.3. As alterações contratuais decorrentes de alegação de falhas ou omissões em 
qualquer das peças, orçamentos, plantas, especificações, memoriais e estudos 
técnicos preliminares do projeto não poderão ultrapassar, no seu conjunto, 10% (dez 
por cento) do valor total do contrato, computando-se esse percentual para 
verificação dos limites do art. 65, § 1°, da Lei n.º 8.666, de 1993 (artigo 102, § 6°, 
III, da Lei n.º 12.708, de 2012). 
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8. DA CLASSIFICAÇÃO DO OBJETO E FORMA DE SELEÇÃO DO 
FORNECEDOR 

 
8.1. O objeto deste Projeto Básico tem natureza de obra de engenharia, a ser contratado 

mediante processo licitatório, com modalidade definida pelo Edital de seu Certame. 
8.2. Será vencedora desta licitação, a empresa que, ofertar o MENOR PREÇO 

GLOBAL, desde que atenda todas as especificações definidas neste instrumento e 
seus anexos. 

8.3. Os serviços a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n° 
9.507, de 21 de setembro de 2018, não se constituindo em quaisquer das atividades, 
previstas no art. 3º do aludido decreto, cuja execução indireta é vedada. 

8.4. A execução do contrato não gerará vínculo empregatício entre os empregados da 
Contratada e a Administração, vedando-se qualquer relação entre estes que 
caracterize pessoalidade e subordinação direta. 

 

9. DA HABILITAÇÃO 

9.1. As exigências de habilitação jurídica e de regularidade fiscal e trabalhista são 
as usuais para a generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital. 

9.2. Os critérios de qualificação econômica a serem atendidos pela empresa estão 
previstos no edital. 

9.3. Os critérios de qualificação técnica a serem atendidos pela empresa serão a 
apresentação ou atendimento de: 

9.3.1. I - Certidão de Registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – 
CREA ou no Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo – CAU da 
jurisdição da sede da licitante, com validade na data de recebimento dos 
documentos de habilitação, comprovando a regularidade da situação da 
licitante e de seu(s) responsável(is) técnico(s) (CRQ Empresa e CRQ 
profissional) perante respectiva entidade de conselho profissional, na forma da 
legislação vigente. 

9.3.2. II – Comprovação técnico-operacional: Comprovação de aptidão da licitante 
para desempenho de atividades pertinentes compatíveis em características, 
quantidades e prazo com o objeto da licitação, através de atestado(s) em nome 
da empresa (acervo técnico-operacional), fornecido(s) por pessoas jurídicas 
de direito público ou privado, demonstrando a aptidão da licitante para 
desempenho das seguintes atividades consideradas de elevada relevância técnica 
e valor significativo do objeto da licitação: 
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DISCRIMINAÇÃO UND 

EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO COM 
MATERIAL DE JAZIDA 

M3 

 
9.3.2.1. Não serão aceitos atestados emitidos pela licitante em seu próprio nome, nem 

nenhum outro que não tenha se originado de contratação.  
9.3.2.2. O(s) atestado(s) deverá(ão) conter, explicitamente, todos os dados necessários à 

comprovação das características e quantitativos dos serviços executados, além 
das datas de início e término dos serviços.  

9.3.2.3. As exigências relativas à qualificação técnica foram interpretadas em 
consonância com o disposto no art. 37, XXI da Carta Magna, juntamente com 
os demais dispositivos infraconstitucionais, de modo a possibilitar a ampla 
participação de competidores interessados em contratar com a Administração, 
assegurar a economicidade da contratação e garantir, sempre que possível, o 
tratamento isonômico. 

9.3.3. III - Certidão de Acervo Técnico – CAT, expedida pelo CREA e fornecida por 
pessoa jurídica de direito público ou privado, em nome de profissional de nível 
superior legalmente habilitado (acervo técnico-profissional), integrante do 
quadro de pessoal da licitante (empregados, sócios ou diretores) na data prevista 
para a entrega da licitação, que comprove a sua responsabilidade técnica de 
forma satisfatória, na execução de obra compatível em características e 
quantidades com o objeto licitado, limitadas às parcelas de maior relevância 
técnica e valor significativo, quais sejam: 

 

DISCRIMINAÇÃO UND 

EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO COM 
MATERIAL DE JAZIDA 

M3 

 

9.3.3.1. A comprovação da aptidão será feita por Certidão de Acervo Técnico - CAT 
expedida pela entidade de classe e por atestados fornecidos por pessoas jurídicas 
de direito público ou privado devidamente registrados na respectiva entidade de 
classe. 

9.3.3.2. O profissional que não estiver elencado no hall de responsáveis técnicos da 
Certidão de Registro da pessoa jurídica, e apresentar comprovação técnico 
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profissional para atendimento ao item 9.3.3, deverá anexar a devida Certidão de 
Registro na entidade de classe competente, para garantia do atendimento do item 
9.3.1. 

9.3.3.3. A vinculação será caracterizada através da apresentação de cópia autenticada da 
carteira de trabalho, no caso de empregado, ou do contrato social, no caso de 
sócio, ou ainda, contrato de prestação de serviços, celebrados de acordo com a 
legislação civil comum e, caso dito contrato ainda não tenha sido firmado, por 
meio de compromisso formal de futura contratação do profissional indicado.  

9.3.3.4. O(s) profissional(ais) referido(s), que for(em) indicado(s) como responsável(eis) 
técnico(s) para o objeto desta licitação, deverá(ão) declarar a autorização da 
inclusão de seu(s) nome(s) como responsável(eis) técnico(s) dos serviços, 
salvo quando se tratar de sócio(s) da empresa licitante, o que deverá ser 
comprovado na forma estabelecida no subitem anterior. 

9.3.3.5. É vedada a indicação de um mesmo profissional técnico por mais de uma 
empresa licitante. 

9.3.3.6. A execução deverá ser conduzida, obrigatoriamente, sob responsabilidade 
técnica dos profissionais cujos atestados forem apresentados pela licitante para 
comprovação da capacidade técnico-profissional, em atendimento ao item 9.3.3.  

9.3.3.7. Somente será admitida a substituição de profissional detentor de atestado 
apresentado na fase de habilitação por outro com experiência equivalente ou 
superior.  

9.3.3.8. A proposta de substituição de profissional deverá ser feita por escrito, 
fundamentada e instruída com as provas necessárias à comprovação da situação 
que se apresenta, e incluirá a indicação do novo profissional com o respectivo 
acervo técnico, e acompanhada da baixa da ART do profissional 
que está sendo substituído. Para a sua efetivação, a proposta de substituição 
deverá ser apreciada e aprovada pela CONTRATANTE.  

9.3.3.9. No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo 
profissional, como comprovação de qualificação técnica, ambas serão 
inabilitadas, não cabendo qualquer alegação ou recurso. 

9.3.4. IV - Atestado de visita fornecido pela Secretária de Infraestrutura do Município 
de Bom Conselho ou por pessoa por ela indicada, de que a licitante visitou o 
local para execução do objeto desta licitação, antes da data da entrega dos 
envelopes contendo os documentos de habilitação e proposta de preços, prevista 
no preâmbulo do Edital, sendo, portanto, a data limite para realização da visita 
até o último dia útil anterior à seção de licitação.  

9.3.4.1. As visitas poderão ser agendadas diariamente, das 08:00 às 13:00 horas na 
Secretaria de Infraestrutura do Município de Bom Conselho, localizada à Rua 
Vidal de Negreiros, 43 – Centro – CEP: 55.330-000 – Bom Conselho/PE, através 
do e-mail www.bomconselho.pe.gov.br ou do Fone: (87) 3771-4706 Fax: (87) 
3771-4724, até o último dia útil anterior à data limite para a realização da visita.  
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9.3.4.2. Caso a licitante não queira realizar a visita, deverá apresentar, em substituição 
ao atestado de visita, declaração de inexistência de visita técnica, assinada 
pelo responsável técnico, sob as penalidades da lei, de que tem pleno 
conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza e do escopo 
dos serviços, bem como das exigências ambientais, assumindo total 
responsabilidade por esse fato e que não utilizará deste para quaisquer 
questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas ou financeiras com o 
Município de Bom Conselho. 

9.3.5. V – Declarações: além das indicadas nos itens 9.3.3.4 e 9.3.4.2, as licitantes 
deverão apresentar: 

9.3.5.1. Declaração de disponibilidade imediata dos equipamentos, das máquinas e do 
pessoal técnico necessário à execução do objeto licitado. 

9.3.5.2. Declaração de conhecimento das condições de trabalho, assinada pelo 
responsável técnico e representante legal da licitante, que tem pleno 
conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, 
que assume total responsabilidade por esse fato e que não utilizará deste para 
quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas ou financeiras 
com a Prefeitura Municipal de Bom Conselho. 

9.3.5.3. Declaração os custos incluídos na proposta de preço, assinada pelo responsável 
técnico e representante legal da licitante, sob as penalidades da lei, de que nos 
preços ofertados já estão incluídos todos os tributos (impostos, taxas, 
contribuição de melhoria e contribuição social) e despesas com materiais, mão 
de obra, de qualquer natureza, bem como, fretes, seguros, encargos sociais, 
trabalhistas, fiscais, despesas de viagem locomoção, permanência, alimentação 
e quaisquer outras. 

9.3.5.4. Declaração de anuência às composições de preços unitários, assinada pelo 
responsável técnico da licitante, sob as penalidades da lei, de que é de total 
anuência da licitante o teor das composições dos preços unitários provenientes 
das tabelas de referência utilizadas para compor cada um dos serviços do 
orçamento de base da licitação, inclusive quanto às composições auxiliares, 
insumos, coeficientes e preços que formam tais composições.  

10. DAS PROPOSTAS DE PREÇO 

10.1. A proposta de preços deve conter: 
10.2. I - Orçamento detalhado com a indicação dos respectivos preços unitários e total, 

obedecendo preferencialmente à sequência estabelecida pela Planilha Orçamentária 
da Administração, devendo as especificações, unidades e quantidades dos serviços 
estar rigorosamente idênticas às constantes daquela planilha, bem como deve ser 
informada o BDI utilizado na planilha. 

10.2.1. As planilhas constantes da proposta deverão ser assinadas por quem de direito, 
nos termos do art. 14 da Lei Federal nº 5.194/66. 
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10.3. II - Composição detalhada do BDI (Bonificação e Despesas Indiretas) utilizada para 
compor os preços ofertados discriminando despesas administrativas, despesas 
financeiras, tributos e rentabilidade, estando em conformidade com o Acórdão 
2622/2013 – TCU, sob pena de imediata desclassificação. 

10.3.1. As parcelas relativas ao Imposto de Renda Pessoa Jurídica – IRPJ e a 
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL não deverão ser incluídas no 
BDI, por se tratar de despesas diretas e personalística, que devem onerar 
pessoalmente o Contratado não admitindo o repasse ao Contratante. 

10.3.2. Os custos de administração local, mobilização e desmobilização e instalação de 
canteiro e acampamento, bem como quaisquer outros itens que possam ser 
apropriados como custo direto da obra, não poderão ser incluídos na composição 
do BDI, devendo ser cotados na planilha orçamentária. 

10.4. III - Composição analítica dos Encargos Sociais. 
10.5. IV - Composição de custos de cada um dos preços unitários, formadores dos preços 

oferecidos, de forma clara, bem explicita e detalhada, sob pena de imediata 
desclassificação. 

10.6. V - Deverão estar incluídos nos preços unitários, todos os custos com materiais, 
equipamentos, inclusive transportes, carga e descarga, mão de obra com seus 
respectivos encargos sociais, trabalhistas e previdenciários, tributos, BDI 
(Bonificação e Despesas Indiretas) e quaisquer outros encargos que incidam sobre 
a obra e serviços a serem executados, assim como as despesas de conservação e 
vigilância dos mesmos, até a entrega final da obra/serviço ao Município de Bom 
Conselho. 

10.7. VI - Cronograma Físico-Financeiro para execução da obra, apresentado com 
programação mensal de execução, em reais e percentuais, com destaque para os itens 
de maior significado no orçamento. 

10.8. No caso de divergência entre os preços unitários e o preço total, prevalecerão sempre 
os primeiros, corrigindo-se os valores finais, primando-se pelo valor 
aritmeticamente correto, no caso o preço global. 

10.9. Na hipótese de ocorrência de serviços idênticos com valores diversos na planilha da 
licitante, não apresentado sua justificativa técnica, será considerado aquele atribuído 
de menor valor. 

10.10. Os salários considerados nos cálculos da proposta não poderão ser inferiores aos 
estabelecidos em convenção coletiva ou convenções trabalhistas, e os encargos 
sociais, complementares e tributários, deverão estar de acordo com as alíquotas 
definidas na legislação vigente.  

10.11. A licitante deverá informar os valores unitários com apenas 2 (DUAS) CASAS 
DECIMAIS após a vírgula e utilizar a ferramenta “ARRED” nas colunas de 
Quantidades, Custo Unitário, Preço Unitário (custo unitário com BDI) e Valor 
Total. 

10.12. Serão desclassificadas as propostas: 
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10.13. Que apresentarem preços unitários, totais ou globais maiores que os estimados pela 
Administração; 

10.14. Que apresentarem especificações, unidades e quantidades dos serviços divergentes 
aos estimados pela Administração. 

 

11. DO ACOMPANHAMENTO E FORMA DE PAGAMENTO 

11.1. O pagamento pelos serviços será feito por meio de Nota Fiscal/Fatura emitida pela 
CONTRATADA de acordo com cada uma das medições realizadas. 

11.2. Os quantitativos de serviços efetivamente executados pela empresa e conferidos 
pela fiscalização da Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo do Município, serão 
lançados no Boletim de Medição, que será assinado pelo Eng.º Fiscal e pelo 
Responsável Técnico da CONTRATADA.   

11.3. O boletim de medição será, obrigatória e formalmente, revisado pelo Secretário 
Municipal de Infraestrutura e Urbanismo e engenheiro supervisor, que assinarão os 
mesmos como revisores.   

11.4. Devem ser identificados os assinantes e os revisores do boletim pelo nome 
completo, título profissional, nº do CREA e cargo que ocupa. 

11.5. Via de regra, as medições serão mensais com intervalos não inferiores a 30 (trinta) 
dias, exceto quando acordado previamente e sob a anuência da Fiscalização. 

11.6. No Boletim de Medição devem constar:  
a) todos os serviços contratados, com suas respectivas unidades de medida; 
b) os quantitativos dos serviços contratados, medidos e acumulados; 
c) o preço unitário, o valor total de cada serviço e no final o total contratado, medido, 
acumulado e o saldo contratual; 
d) o número do contrato; 
e) o número de ordem da medição; 
f) a data da sua emissão e o período dos serviços medidos. 

11.7. Anexo ao boletim de medição deve constar a respectiva memória de cálculo 
detalhada e fotos dos serviços executados. 

11.8. Os serviços constantes no boletim de medição deverão ser preferencialmente 
executados em conformidade com o Cronograma Físico-Financeiro. 

11.9. Caso tenha havido antecipações e/ou atrasos na execução de serviços, esses terão 
que ser justificados e aceitos pela fiscalização e as razões dos mesmos devem estar 
registrados no Livro de Ocorrências. 

11.10. No caso de etapas não concluídas, serão pagos apenas os serviços efetivamente 
executados, devendo a CONTRATADA regularizar o cronograma na etapa 
subsequente. 

11.11. A aprovação da medição prévia apresentada pela CONTRATADA não a exime de 
qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitação definitiva dos 
serviços executados. 
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11.12. Após a aprovação, a CONTRATADA emitirá Nota Fiscal no valor da medição 
definitiva aprovada, acompanhada da planilha de medição de serviços e de memória 
de cálculo detalhada. 

11.13. A CONTRATANTE terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data 
da apresentação da medição, para aprovar ou rejeitar, no todo ou em parte, a medição 
prévia relatada pela CONTRATADA, bem como para avaliar a conformidade dos 
serviços executados, inclusive quanto à obrigação de utilização de produtos e 
subprodutos florestais de comprovada procedência legal. 

11.14. Os Boletins de Medições deverão ser realizados preferencialmente entre os dias 25 
e 30 de cada mês, sendo os pagamentos efetuados através de crédito em conta 
corrente, mediante AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO, no prazo máximo de 30 
(trinta) dias, contados a partir da data final do adimplemento de cada parcela 
referente aos serviços executados e medidos. 

11.15. O adimplemento de cada parcela dar-se-á quando comprovada a liquidação da 
parcela, ou seja, a comprovação da entrega regular de toda documentação exigida 
neste Contrato e anexos para a efetivação do pagamento. 

11.16. O pagamento só será autorizado após o cumprimento do disposto no Edital. 
11.17. O pagamento dos serviços executados será efetuado pelo Município de Bom 

Conselho à CONTRATADA após apresentação dos seguintes documentos: 
a)  Guia de Recolhimento da Previdência Social - GRPS, correspondente às 
obrigações sociais do pessoal empregado na execução da obra objeto deste Projeto 
Básico, relativa ao período de execução de cada medição, devidamente quitada, 
devendo-se ser apresentados os respectivos comprovantes de pagamento;      
b) Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - GRF, 
correspondente às obrigações trabalhistas do pessoal empregado na execução da 
obra objeto deste Projeto Básico, relativa ao período de execução de cada medição, 
devidamente quitada, devendo-se ser apresentados os respectivos comprovantes de 
pagamento;      
c) Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações 
à Previdência Social (GFIP), que contém as informações de vínculos empregatícios 
e remunerações do pessoal empregado na execução da obra objeto deste Projeto 
Básico, relativa ao período de execução de cada medição; 
d) Inscrição da obra no Cadastro Nacional de Obras – CNO da Receita Federal do 
Brasil;  
e) ART de execução (Anotação de Responsabilidade Técnica); 
f) Nota Fiscal correspondente a cada medição. 

11.18. Nos casos em que serviços excedentes ultrapassarem o preço final contratado, os 
mesmos serão objeto de termo aditivo, após parecer favorável da Fiscalização, 
devidamente homologado pelo Prefeito de Bom Conselho, obedecido o limite 
estabelecido no § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93 e demais normas legais pertinentes 

11.19. Caso ocorram serviços extras, assim entendidos aqueles não orçados na planilha 
original, estes deverão ser objeto de termo aditivo. Os mesmos só serão pagos pelo 
Município de Bom Conselho quando previamente justificado pelo engenheiro fiscal 
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da obra, e aceita a justificativa pela Secretaria Municipal de Infraestrutura, a seu 
critério exclusivo. 

11.20. Uma vez autorizado o pagamento de serviços extras nas condições acima 
especificadas, o(s) preço(s) do(s) mesmo(s) deverá(ão) ser correspondente(s) ao(s) 
previsto(s) nas tabelas SINAPI ou SICRO (ou, na impossibilidade desses, em 
demais bancos orçamentários oficiais e válidos, periodicamente atualizados como 
ORSE, SEINFRA ou outro; e ainda, na impossibilidade desses, por meio de 
composição própria de custos unitários formalizado pela Prefeitura de Bom 
Conselho) referente ao mês da data base da planilha orçamentária base para a 
licitação, acrescido do BDI desta planilha base e incidindo sobre o preço unitário 
final dos serviços a deflação dada na proposta vencedora, obedecido o limite 
estabelecido no § 1º do art. 65 da Lei Federal nº 8.666/93.  

11.21. A formação do preço dos aditivos contratuais contará com orçamento específico 
detalhado em planilhas elaboradas pelo órgão, mantendo-se, em qualquer aditivo, a 
proporcionalidade da diferença entre o valor global estimado na fase interna da 
licitação e o valor global contratado, mantidos os limites do art. 65, § 1°, da Lei n.º 
8.666, de 1993 (artigo 102, § 6°, IV, da Lei n.º 12.708, de 2012). 

11.22. Será retido quando do pagamento de cada medição, as obrigações/impostos 
incidentes sobre os serviços. 

11.23. Ocorrendo atraso no pagamento, desde que para tanto a CONTRATADA não tenha 
concorrido, de alguma forma, haverá incidência de atualização monetária sobre o 
valor devido, pela variação acumulada do INCC (Índice Nacional da Construção 
Civil), publicado pela Fundação Getúlio Vargas. 

11.24. O Município de Bom Conselho poderá sustar o pagamento da nota fiscal/fatura, nos 
seguintes casos: 
a) Paralisação dos serviços por parte da CONTRATADA, até o seu reinício; 
b) Execução defeituosa dos serviços até que sejam refeitos ou reparados; 
c) Existência de qualquer débito para com o Município de Bom Conselho, até que 
seja efetivamente pago ou descontado de eventuais créditos que a CONTRATADA 
tenha perante o citado Município; 
d) Existência de débitos de obrigações trabalhistas, inclusive contribuições 
previdenciárias e depósitos do FGTS, decorrentes da execução dos serviços objeto 
do Contrato, até a sua regularização perante os órgãos competentes; 
e) Existência de débitos de natureza fiscal para com as fazendas federal, estadual e 
municipal; 
f) Existência de valores comprovadamente pagos a menor do que o estipulado no 
detalhamento de sua Proposta de Preços, referentes a taxas e imposto, até a correção 
dos valores; 
g) Não atendimento de qualquer obrigação contratual ou exigências da Fiscalização 
do Município de Bom Conselho. 
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12. DA LEGISLAÇÃO, NORMAS E REGULAMENTOS 

12.1. Na execução do objeto contratado, deverá ser observado o que estabelece os 
documentos abaixo relacionados, assim como toda a legislação municipal, estadual 
e federal pertinentes, independente de citação: 

12.1.1. Normas brasileiras elaboradas pela ABNT (Associação Brasileira de Normas 
Técnicas), regulamentadas pelo INMETRO (Instituto Nacional de Metrologia); 

12.1.2. A contratada deverá adotar todas as medidas de segurança em consonância com 
a portaria Nº 3.214/1978 do Ministério do Trabalho, legislação e normas 
vigentes sobre segurança, medicina e higiene do trabalho; 

12.1.3. Normas das concessionárias locais de serviço, Corpo de Bombeiros, Vigilância 
Sanitária, entre outros; 

12.1.4. Resoluções e regulamentações do IBAMA (Instituto Brasileiro do Meio 
Ambiente e Recursos Renováveis); 

12.1.5. Outras normas aplicáveis ao objeto do contrato;  
12.1.6. Instruções e resoluções dos órgãos do sistema CREA/CONFEA/CAU. 

12.2. Os serviços deverão ser executados rigorosamente em consonância com as normas 
da ABNT, CREA, Órgãos Ambientais, Resoluções do Tribunal de Contas do Estado 
de Pernambuco e demais dispositivos legais que alcance o objeto contratado. 

 

13. DO RECEBIMENTO DO OBJETO CONTRATUAL 

13.1. Executado o Contrato, o seu objeto será recebido: 
13.1.1. a) Após a conclusão dos serviços contratados, a CONTRATADA, mediante 

requerimento do Secretário de Infraestrutura e Urbanismo, poderá solicitar o 
recebimento dos mesmos. 

13.1.2. b) Os serviços concluídos poderão ser recebidos PROVISORIAMENTE, a 
critério da Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo, através de vistoria do 
responsável por seu acompanhamento e fiscalização, que formalizará mediante 
termo circunstanciado, assinado pelas partes, em até 15 (quinze) dias da 
comunicação escrita da contratada. 

13.2. O termo circunstanciado citado no item anterior deve, quando: 
13.2.1. a) os serviços estiverem EM CONFORMIDADE com os requisitos 

preestabelecidos, explicitar esse fato no texto, que deverá ser datado e assinado 
pelo responsável pelo recebimento; 

13.2.2. b) os serviços apresentarem NÃO CONFORMIDADE com os requisitos 
preestabelecidos, relacionar os serviços desconformes, explicando as razões das 
inconsistências, dando prazos para correção, que não poderão ser superiores a 
90 dias. 

13.3. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às 
suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos 
ou incorreções resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à 
fiscalização não atestar a última e/ou única medição de serviços até que sejam 
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sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Termo de 
Recebimento Provisório. 

13.4. Para o recebimento DEFINITIVO dos serviços, o dirigente do órgão contratante 
designará servidor técnico que vistoriará os serviços e emitirá TERMO DE 
RECEBIMENTO DEFINITIVO CIRCUSNTANCIADO, que comprove a 
adequação do objeto aos termos contratuais, prazo este não superior a 90 (noventa) 
dias. 

13.5. O TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO dos serviços, não isenta a 
CONTRATADA das responsabilidades estabelecidas pelo Código Civil Brasileiro, 
em especial o Art. 618. 

 

14. DO PRAZO DE GARANTIA DA OBRA 

14.1. A garantia da obra será de 05 (cinco) anos, a contar de seu recebimento definitivo, 
conforme previsto no art. 618 do Código Civil Brasileiro. 

14.2. É obrigação do Contratado a reparação dos vícios verificados dentro do prazo de 
garantia da obra, tendo em vista o direito assegurado à Administração pelo art. 618 
da Lei n° 10.406/2002 (Código Civil), c/c o art. 69 da Lei n° 8.666/93 e o art. 12 da 
Lei n° 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor). 

14.3. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela 
solidez e segurança da obra ou do serviço, nem ético-profissional pela perfeita 
execução do contrato, dentro dos limites estabelecidos pela Lei ou pelo contrato. 
(Art. 73 §2º, da Lei nº 8.666/93). 

14.4. Nos contratos de empreitada de edifícios ou outras construções consideráveis, o 
empreiteiro de materiais e execução responderá, durante o prazo irredutível de cinco 
anos, pela solidez e segurança, assim em razão dos materiais, como do solo. (Art. 
618 da Lei nº 10.406/2002). 
 

15. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

15.1. Sem prejuízo das obrigações constantes na Lei 8.666/93 caberá, ainda, à 
CONTRATADA: 

15.1.1. Executar o contrato conforme especificações deste Projeto Básico e de sua 
proposta, com a alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento 
das cláusulas contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e 
equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na qualidade e quantidade 
mínimas especificadas neste Projeto Básico e em sua proposta; 

15.1.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, 
no prazo fixado pela Fiscalização, os serviços/obras efetuados em que se 
verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos 
materiais empregados; 

15.1.3. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de 
acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei 
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nº 8.078, de 1990), ficando a CONTRATANTE autorizada a descontar da 
garantia prestada, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos à 
CONTRATADA, o valor correspondente aos danos sofridos; 

15.1.4. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos do objeto a ser 
executado, em conformidade com as normas e determinações em vigor; 

15.1.5. Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro 
de Fornecedores – SICAF, a empresa CONTRATADA deverá entregar ao setor 
responsável pela fiscalização do contrato, até o dia trinta do mês seguinte ao da 
prestação dos serviços, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade 
relativa à Seguridade Social; 2) certidão conjunta relativa aos tributos federais e 
à Dívida Ativa da União; 3) certidões que comprovem a regularidade perante as 
Fazendas Estadual, Distrital e Municipal do domicílio ou sede do contratado; 4) 
Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e 5) Certidão Negativa de Débitos 
Trabalhistas – CNDT, conforme alínea "c" do item 10.2 do Anexo VIII-B da IN 
SEGES/MP n. 5/2017; 

15.1.6. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, 
Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias 
abrangidas pelo contrato, por todas as obrigações trabalhistas, sociais, 
previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação específica, cuja 
inadimplência não transfere a responsabilidade à CONTRATANTE; 

15.1.7. Comunicar à Fiscalização, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer 
ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços. 

15.1.8. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos 
e instalações, em condições adequadas ao cumprimento das normas de saúde, 
segurança e bem-estar no trabalho; 

15.1.9. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela CONTRATANTE ou 
por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos 
trabalhos, bem como aos documentos relativos à execução do empreendimento. 

15.1.10. Paralisar, por determinação da CONTRATANTE, qualquer atividade 
que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em 
risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros. 

15.1.11. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e 
tudo o que for necessário à execução dos serviços, durante a vigência do 
contrato. 

15.1.12. Promover a organização técnica e administrativa dos serviços, de modo 
a conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e 
especificações que integram este Projeto Básico, no prazo determinado. 

15.1.13. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação 
pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre 
limpo o local dos serviços e nas melhores condições de segurança, higiene e 
disciplina. 
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15.1.14. Submeter previamente, por escrito, à CONTRATANTE, para análise e 
aprovação, quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às 
especificações do memorial descritivo. 

15.1.15. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis 
anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem 
permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre; 

15.1.16. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas 
na licitação; 

15.1.17. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de 
cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da 
Previdência Social, bem como as regras de acessibilidade previstas na 
legislação, quando a CONTRATADA houver se beneficiado da preferência 
estabelecida pela Lei nº 13.146, de 2015; 

15.1.18. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do 
cumprimento do contrato; 

15.1.19. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento 
dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis 
decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os valores providos com o 
quantitativo de vale transporte, devendo complementá-los, caso o previsto 
inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto 
da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do 
§ 1º do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993; 

15.1.20. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual 
ou municipal, as normas de segurança da CONTRATANTE; 

15.1.21. Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, 
fornecendo todos os materiais, equipamentos e utensílios em quantidade, 
qualidade e tecnologia adequadas, com a observância às recomendações aceitas 
pela boa técnica, normas e legislação; 

15.1.22. Assegurar à CONTRATANTE, em conformidade com o previsto no 
subitem 6.1, “a” e “b”, do Anexo VII – F da Instrução Normativa SEGES/MP 
nº 5, de 25/05/2017: 

15.1.22.1. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre 
as eventuais adequações e atualizações que vierem a ser realizadas, logo após o 
recebimento de cada parcela, de forma permanente, permitindo à 
CONTRATANTE distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitações; 

15.1.22.2. Os direitos autorais da solução, do projeto, de suas especificações técnicas, da 
documentação produzida e congêneres, e de todos os demais produtos gerados 
na execução do contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros 
subcontratados, ficando proibida a sua utilização sem que exista autorização 
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expressa da CONTRATANTE, sob pena de multa, sem prejuízo das sanções 
civis e penais cabíveis. 

15.1.23. Realizar a transição contratual com transferência de conhecimento, 
tecnologia e técnicas empregadas, sem perda de informações, podendo exigir, 
inclusive, a capacitação dos técnicos da CONTRATANTE ou da nova empresa 
que continuará a execução dos serviços; 

15.1.24. Manter os empregados nos horários predeterminados pela 
CONTRATANTE; 

15.1.25. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de 
fardamento e, crachá, no caso de pessoal administrativo; 

15.1.26. Apresentar à CONTRATANTE, quando for o caso, a relação nominal 
dos empregados que adentrarão no órgão para a execução do serviço; 

15.1.27. Atender às solicitações da CONTRATANTE quanto à substituição dos 
empregados alocados, no prazo fixado pela fiscalização do contrato, nos casos 
em que ficar constatado descumprimento das obrigações relativas à execução do 
serviço, conforme descrito neste Projeto Básico; 

15.1.28. Manter preposto aceito pela CONTRATANTE nos horários e locais de 
prestação de serviço para representá-la na execução do contrato com capacidade 
para tomar decisões compatíveis com os compromissos assumidos; 

15.1.29. Instruir os seus empregados, quanto à prevenção de incêndios nas áreas 
da CONTRATANTE; 

15.1.30. Adotar as providências e precauções necessárias, inclusive consulta nos 
respectivos órgãos, se necessário for, a fim de que não venham a ser danificadas 
as redes hidrossanitárias, elétricas e de comunicação. 

15.1.31. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotações e Registros 
de Responsabilidade Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades 
pertinentes, nos termos das normas pertinentes (Leis ns. 6.496/77 e 
12.378/2010); 

15.1.32. Obter junto aos órgãos competentes, conforme o caso, as licenças 
necessárias e demais documentos e autorizações exigíveis, na forma da 
legislação aplicável; 

15.1.33. Elaborar o Diário de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro 
preposto responsável, as informações sobre o andamento do empreendimento, 
tais como, número de funcionários, de equipamentos, condições de trabalho, 
condições meteorológicas, serviços executados, registro de ocorrências e outros 
fatos relacionados, bem como os comunicados à Fiscalização e situação das 
atividades em relação ao cronograma previsto. 

15.1.34. Refazer, às suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o 
estabelecido no instrumento contratual, neste Projeto Básico e seus anexos, bem 
como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vício de 
construção, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissão do Termo 
de Recebimento Definitivo. 
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15.1.35. Responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços, 
por uso indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por qualquer 
causa de destruição, danificação, defeitos ou incorreções dos serviços ou dos 
bens da CONTRATANTE, de seus funcionários ou de terceiros, ainda que 
ocorridos em via pública junto à obra. 

15.1.36. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratórios previamente 
aprovados pela fiscalização e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas 
necessárias ao controle de qualidade dos materiais, serviços e equipamentos a 
serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto neste Projeto 
Básico e demais documentos anexos; 

15.1.37. Providenciar, conforme o caso, as ligações definitivas das utilidades 
previstas no projeto (água, esgoto, gás, energia elétrica, telefone, etc.), bem 
como atuar junto aos órgãos federais, estaduais e municipais e concessionárias 
de serviços públicos para a obtenção de licenças e regularização dos serviços e 
atividades concluídas (ex.: Habite-se, Licença Ambiental de Operação, etc.); 

15.1.38. No caso de execução de obra: 

15.1.38.1. Cumprir o Acordo, Dissídio, Convenção Coletiva ou equivalente, relativo à 
categoria profissional abrangida no contrato bem como da legislação em vigor e 
não havendo na região Acordo, Dissídio ou Convenção Coletiva relativa à 
categoria profissional abrangida no contrato, garantir os direitos trabalhistas, 
fixado em regulamento de trabalho ou profissão de natureza similar da região 
mais próxima; 

15.1.38.2. Aceitar que a Administração Pública não se vincula às disposições contidas em 
Acordos, Dissídios ou Convenções Coletivas que tratem de pagamento de 
participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa 
CONTRATADA, de matéria não trabalhista, ou que estabeleçam direitos não 
previstos em lei, tais como valores ou índices obrigatórios de encargos sociais 
ou previdenciários, bem como de preços para os insumos relacionados ao 
exercício da atividade; 

15.1.38.3. Aceitar a rescisão do contrato por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE 
e a aplicação das penalidades cabíveis para os casos do não pagamento dos 
salários e demais verbas trabalhistas, bem como pelo não recolhimento das 
contribuições sociais, previdenciárias e para com o Fundo de Garantia do Tempo 
de Serviço (FGTS), em relação aos empregados da CONTRATADA que 
efetivamente participarem da execução do contrato; 

15.1.38.4. Reconhecer sua responsabilidade exclusiva da CONTRATADA sobre a 
quitação dos encargos trabalhistas e sociais decorrentes do contrato; 

15.1.38.5. Apresentar a comprovação, conforme solicitado pela CONTRATADA, do 
cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e para com o FGTS, 
em relação aos empregados da CONTRATADA que efetivamente participarem 
da execução do contrato; 
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15.1.38.6. Aceitar, em caso de descumprimento da obrigação acima, a retenção do 
pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que 
a situação seja regularizada e não havendo quitação das obrigações por parte da 
CONTRATADA no prazo de quinze dias, aceitar que CONTRATANTE efetue 
o pagamento das obrigações diretamente aos empregados da CONTRATADA 
que tenham participado da execução dos serviços objeto do contrato; 

15.1.38.7. Observar os preceitos da legislação sobre a jornada de trabalho, conforme a 
categoria profissional;  

15.1.38.8. Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras – CNO da Receita Federal do 
Brasil em até 30 (trinta) dias, contado da data do início da obra, em 
conformidade com a Instrução Normativa RFB nº 2061, de 20 de dezembro de 
2021 ou outra vigente que venha a lhe substituir e/ou complementar. 

15.1.39. A responsabilidade por encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, 
comerciais e civis, decorrentes da execução do presente Contrato, nos termos do 
art. 71 da Lei 8.666/93. 

15.1.40. Nos termos do art. 70 da Lei 8.666/93, a CONTRATADA é responsável 
pelos danos causados diretamente a Administração ou a terceiros, decorrentes 
de sua culpa ou dolo na execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo essa 
responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado. 

15.1.41. A CONTRATADA ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições 
contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários nos 
serviços, conforme limites definidos no disposto no art. 65, § 1º da Lei Federal 
nº 8.666/93 e demais normas legais pertinentes.  

15.1.42. Levando-se em conta que o contrato será balizado no regime de 
Empreitada de Preço Global (EPG), ou seja, preço certo e total. E ainda, 
considerando o Decreto Federal nº 7983/2013 e a Lei nº 8.666/1993, onde 
preceitua as possíveis formas de alterações do contrato. Ressaltando que o 
orçamento é o produto da soma de determinados serviços que deverão ser 
planejados e previstos na execução de uma obra. O mesmo tem como objetivo 
principal prever os custos, relação de materiais, quantitativos de mão de obra, 
tempo de execução e faturamento financeiro de acordo com as etapas executadas 
do empreendimento antes da sua execução. Fica estabelecido que, o limite de 
imprecisão de quantitativos do orçamento referência é de 10% (dez por cento). 
Assim, as alterações contratuais, permitido por Lei, para cada serviço, só poderá 
ser considerado, quando cada serviço específico do orçamento, ultrapassar o 
limite anteriormente definido, para que o mesmo seja inserido no rol de alteração 
contratual, outrossim, respeitando os limites da lei nº 8.666/1993 e o Decreto nº 
7983/2013.  

15.1.43. As alterações contratuais decorrentes de alegação de falhas ou omissões 
em qualquer das peças, orçamentos, plantas, especificações, memoriais e estudos 
técnicos preliminares do projeto não poderão ultrapassar, no seu conjunto, 10% 
(dez por cento) do valor total do contrato, computando-se esse percentual para 



1.9.  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM CONSELHO 

Estado de Pernambuco 

Palácio Cel. José Abílio de Albuquerque Ávila 
  22 

Rua Vidal de Negreiros, 43 – Centro – CEP: 55.330-000 – Bom Conselho/PE | CNPJ 
nº 11.285.954/0001-04 

Fone: (87) 3771-4706 Fax: (87) 3771-4724 |www.bomconselho.pe.gov.br 

verificação dos limites do art. 65, § 1°, da Lei n.º 8.666, de 1993 (artigo 102, § 
6°, III, da Lei n.º 12.708, de 2012). 

15.1.44. A formação do preço dos aditivos contratuais contará com orçamento 
específico detalhado em planilhas elaboradas pelo órgão, mantendo-se, em 
qualquer aditivo, a proporcionalidade da diferença entre o valor global estimado 
na fase interna da licitação e o valor global contratado, mantidos os limites do 
art. 65, § 1°, da Lei n.º 8.666, de 1993 (artigo 102, § 6°, IV, da Lei n.º 12.708, 
de 2012). 

15.1.45. Obriga-se a CONTRATADA a manter-se, durante toda a execução do 
presente contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas bem como 
com todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na ocasião da 
licitação, inclusive declaração do órgão competente, afirmando que a obra 
encontra-se dentro dos parâmetros de segurança exigidos legalmente.  

15.1.46. Obriga-se a CONTRATADA a providenciar, por sua conta e 
responsabilidade, até 30 (trinta) dias consecutivos após a assinatura do 
instrumento contratual, sob pena de suspensão do acordo até a regularização do 
problema, o seguinte: 

- Matrícula da obra junto ao INSS – CNO (Cadastro Nacional de Obras); 
- Anotação da responsabilidade técnica – ART/CREA; 

15.1.47. Como condição para a assinatura do contrato, a CONTRATADA, caso 
não seja registrada no CREA-PE, deverá providenciar o visto do referido órgão, 
assim como seu(s) responsável(is) técnico(s), nos termos da Resolução do 
CONFEA nº 413/97. 

15.1.48. Apresentar à CONTRATANTE, para aprovação, no ato do recebimento 
da Ordem de Serviço, a relação nominal e funções dos técnicos de nível médio 
e superior que comporão a equipe técnica, responsável pela execução do objeto 
de que trata o presente instrumento. 

15.1.49. A apresentação da relação de profissionais acima, não exime a 
CONTRATADA em obrigar-se a prover quantidades adicionais, previstas ou 
não no Contrato, e/ou outros tipos de categoria profissional não constante na 
mencionada relação que se fizerem necessários à boa execução do objeto 
contratado, dentro dos prazos também contratados, não servindo o cumprimento 
da presente obrigação como justificativa para futura reivindicação de custos 
adicionais ou aumento de preço. 

15.1.50. Substituir ou incluir novos membros para reforço da equipe responsável 
pela execução do objeto contratado, acaso exigido pela CONTRATANTE e 
mediante causa justificada, quando do conhecimento da relação nominal dos 
técnicos apresentada pela CONTRATADA. 

15.1.51. Os profissionais indicados pela CONTRATADA para atender à 
qualificação técnica exigida neste Instrumento, deverão participar dos serviços 
objeto deste Projeto Básico, só se admitindo a substituição dos mesmos por 
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outros profissionais com experiência equivalente ou superior e quando aprovado 
e aceito pelo CONTRATANTE. 

15.1.52. Apresentar, para aprovação do CONTRATANTE, no ato de recebimento 
da Ordem de Serviço, a relação dos equipamentos e instalações que se fazem 
necessários e estarão disponíveis na execução das obras/serviços, durante toda a 
vigência deste negócio jurídico, consoante características e quantidades mínimas 
necessárias à execução das mesmas, estando ciente que poderá ser solicitado à 
substituição ou inclusão de equipamentos e instalações, acaso exigido pelo 
CONTRATANTE e mediante causa justificada, quando do conhecimento da 
relação dos equipamentos e instalações apresentada pela CONTRATADA. 

15.1.53. Garantir à disposição da obra, durante todo o período de sua execução, 
os equipamentos mínimos, conforme estabelece o § 6º, do art. 30, da Lei n º 
8.666/93, substituindo-os na hipótese de serem considerados inadequados e 
rejeitando-os em caso de solicitação do CONTRATANTE, garantindo a 
segurança dos mesmos, bem como das áreas circunvizinhas. 

15.1.54. Demolir e refazer, sem ônus para o CONTRATANTE, caso não atendam 
as especificações definidas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas – 
ABNT, as obras e serviços que não forem aceitos pela Fiscalização, quando 
constatado o emprego de material inadequado ou a sua execução imprópria, às 
vistas das especificações, sem direito a pagamento adicional ou prorrogação do 
prazo. 

15.1.55. Não realizar qualquer alteração na execução, redução ou acréscimo de 
serviços sem autorização escrita e formal da Fiscalização, bem como não 
reiniciar os serviços anteriormente autorizados sem dar ao CONTRATANTE 
conhecimento expresso. 

15.1.56. Atender à solicitação da Fiscalização, quer quanto à natureza, quer 
quanto ao desenvolvimento dos trabalhos, inclusive, para a execução destes, 
quando comprovadamente sejam necessárias em turmas extraordinárias, aos 
domingos, feriados, dias santos e períodos noturnos. 

15.1.57. Arcar com as despesas quanto a certidões, licenças inerentes às obras, 
cópias, taxas, emolumentos, impressões, plotagens, emissões de Anotações de 
Responsabilidade Técnica (ART) e outros inerentes à execução do objeto 
contratual. 

15.1.58. Cientificar-se que os serviços excedentes, entendidos aqueles que 
porventura venham a ter quantidades reais superiores aos previstos, serão pagos 
com base nos preços unitários constantes da proposta da CONTRATADA. 

15.1.59. Disponibilizar na execução do objeto contratado, equipamentos e 
ferramentas adequadas e, quanto à mão de obra utilizada, equipá-la no tocantes 
aos aspectos de segurança, garantindo a observância das normas de segurança 
nos trabalhos a serem desenvolvidos, inclusive o uso adequado, pelos 
componentes da equipe, de EPI’s (Equipamentos de Proteção Individual) e 
EPC’s (Equipamentos de Proteção Coletiva. 
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15.1.60. Arcar com todos os outros custos decorrentes da sua omissão e que não 
foi possível prever com base nos documentos disponibilizados e constantes deste 
instrumento, do edital e seus anexos, não sendo admitidas alegações posteriores 
à contratação de desconhecimento do projeto ou de sua inadequabilidade, bem 
como desconhecimento das condições do local das obras/serviços, para fins de 
solicitação de alteração de projeto e acréscimo de serviços. 

15.1.61. Responsabilizar-se por quaisquer acidentes que possam vir a serem 
vítimas seus empregados, quando em serviço, bem como por quaisquer danos 
diretamente causados pelos mesmos ao CONTRATANTE ou a terceiros, de toda 
e qualquer reclamação relativa a esses eventos, sejam eles por dolo, negligência, 
imprudência ou imperícia, de sua parte, de seus representantes ou prepostos na 
prestação dos serviços contratados. 

15.1.62. Adquirir e manter, permanentemente no escritório da obra, um livro de 
ocorrências (Diário de Obra), autenticado (autuado) pela Fiscalização. 

15.1.63. Fixar, ao iniciar a obra, no canteiro dos serviços, em local apropriado e 
indicado pela Fiscalização, a placa indicativa da obra, a fim de ser tomadas 
medidas de segurança no que diz respeito as operações de sinalização desses 
ambientes de trabalho durante o prazo da obra, conforme solicitação da 
Secretaria de Infraestrutura. 

15.1.64. Formalizar o pedido de prorrogação de prazo para conclusão dos 
trabalhos em tempo hábil, por escrito, ao CONTRATANTE, devidamente 
justificado, o qual será analisado e, quando aprovado, será objeto de Termo 
Aditivo. 

15.1.65. Manter toda a obra em perfeita ordem, limpa e conservada até a entrega 
final, independentemente de haver disponibilizado ou não algum segmento para 
utilização antes do término da mesma. 

15.1.66. A aquisição, fornecimento, transporte, armazenamento de todos os 
materiais, instalação e mão de obra, necessários à execução das obras/serviços 
objeto deste Contrato, serão de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA, 
e deverão estar incluídos no preço final, inclusive BDI. 

15.1.67. Manter no local das Obras/Serviços Engenheiro credenciado como seu 
preposto, com autoridade bastante para atuar em seu nome, representá-la perante 
o CONTRATANTE e à Fiscalização, bem como resolver todos os problemas 
referentes ao objeto contratado. Quando o Engenheiro tiver de ausentar-se do 
local deverá manter, em caráter imprescindível, em seu lugar, um substituto 
imediato, devidamente habilitado com poderes para dar continuidade aos 
serviços/obras. 

15.1.68. Substituir, dentro de 72 (setenta e duas) horas, Preposto, Mestre, 
Operário ou qualquer outro elemento de seu quadro de empregados, cuja 
permanência no serviço seja julgada inconveniente para a Fiscalização. 

15.1.69. A CONTRATADA deverá apresentar relatório fotográfico catalogado, 
sempre que solicitado pela CONTRATANTE; 
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15.1.70. Os funcionários da CONTRATADA deverão trabalhar com fardamento 
padronizado da CONTRATADA. 

16. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

16.1. Constituem obrigações do CONTRATANTE: 
16.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, 

de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta; 
16.1.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor ou 

comissão especialmente designada, anotando em registro próprio as falhas 
detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados 
eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamentos à autoridade 
competente para as providências cabíveis; 

16.1.3. Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorrência de eventuais 
imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas no curso da execução dos 
serviços, fixando prazo para a sua correção, certificando-se de que as soluções 
por ela propostas sejam as mais adequadas; 

16.1.4. Pagar à CONTRATADA o valor resultante da prestação do serviço, conforme 
cronograma físico-financeiro; 

16.1.5. Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da fatura de serviços da 
CONTRATADA, em conformidade com o Anexo XI, Item 6 da IN SEGES/MP 
nº 5/2017; 

16.1.6. Não praticar atos de ingerência na administração da CONTRATADA, tais como: 

16.1.6.1. exercer o poder de mando sobre os empregados da CONTRATADA, devendo 
reportar-se somente aos prepostos ou responsáveis por ela indicados, exceto 
quando o objeto da contratação previr o atendimento direto; 

16.1.6.2. direcionar a contratação de pessoas para trabalhar nas empresas contratadas; 
16.1.6.3. promover ou aceitar o desvio de funções dos trabalhadores da CONTRATADA, 

mediante a utilização destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto 
da contratação e em relação à função específica para a qual o trabalhador foi 
contratado; e 

16.1.6.4. considerar os trabalhadores da CONTRATADA como colaboradores eventuais 
do próprio órgão ou entidade responsável pela contratação, especialmente para 
efeito de concessão de diárias e passagens. 

16.1.7. Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos 
serviços objeto do contrato; 

16.1.8. Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu recebimento; 
16.1.9. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificações 

técnicas, orçamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatórios 
de inspeções técnicas após o recebimento do serviço e notificações expedidas; 

16.1.10. Exigir da CONTRATADA que providencie a seguinte documentação 
como condição indispensável para o recebimento definitivo de objeto, quando 
for o caso: 
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16.1.10.1. "as built", elaborado pelo responsável por sua execução; 
16.1.10.2. comprovação das ligações definitivas de energia, água, telefone e gás; 
16.1.10.3. laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o serviço; 
16.1.10.4. carta "habite-se", emitida pela prefeitura;  
16.1.10.5. a reparação dos vícios verificados dentro do prazo de garantia do serviço, tendo 

em vista o direito assegurado à CONTRATANTE no art. 69 da Lei nº 8.666/93 
e no art. 12 da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor). 

16.1.11. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a 
CONTRATADA houver se beneficiado da preferência estabelecida pelo art. 3º, 
§ 5º, da Lei nº 8.666, de 1993; 

16.1.12. Emitir a Ordem de Serviço visando que se cumpram prazos e condições 
estabelecidas; 

16.1.13. Gerenciar e acompanhar o objeto deste Contrato, por meio de Gestor 
designado pelo CONTRATANTE; 

16.1.14. Prestar todas as informações e esclarecimentos solicitados, visando 
dirimir quaisquer dúvidas; 

16.1.15. Efetuar o pagamento dos serviços efetivamente realizados e aceitos, 
dentro do requerido e esperado e após o aceite da Fiscalização, por prazo não 
superior a 30 (trinta) dias conforme estabelecido na Lei nº 8.666/93, art. 40, 
inciso XIV, alínea “a”, quando da apresentação da Nota Fiscal/Fatura emitida 
pela CONTRATADA e devidamente atestada pelo Fiscal do Contrato; 

16.1.16. Responsabilizar-se pela obtenção e manutenção da vigência das licenças 
ambientais junto aos órgãos competentes seja na esfera Federal, Estadual ou 
Municipal, excetuando-se aquelas de responsabilidade da CONTRATADA; 

16.1.17. Responsabilizar-se pela obtenção e manutenção da vigência de 
autorizações junto a órgãos detentores da jurisdição de rodovias federais e 
estaduais (DNIT, DER), quando for o caso. 

 

17. DA FISCALIZAÇÃO 

17.1. A fiscalização será efetuada pela Prefeitura Municipal de Bom Conselho através da 
Divisão de Acompanhamento de Obras e engenheiro designado para tal, munido de 
Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) de fiscalização para a referida obra, 
os quais exercerão o controle e a fiscalização da execução da obra em suas diversas 
fases, e decidirão sobre dúvidas surgidas no decorrer da construção. As anotações 
necessárias, bem como a discriminação de todos os eventos ocorridos obra, serão 
obrigatoriamente registradas no LIVRO DE OCORRÊNCIAS/DIÁRIO DE 
OBRAS, entre elas: 
a) As condições meteorológicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos; 
b) As modificações efetuadas no decorrer da obra; 
c) As consultas à fiscalização; 
d) As datas de conclusão de etapas caracterizadas, de acordo com o cronograma-

físico financeiro aprovado; 
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e) Os acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos; 
f) As respostas às interpelações da fiscalização; 
g) Quaisquer outros fatos que devam ser objeto de registro; 
h) Análise na fase de liquidação (Fase a que antecede o pagamento, mediante 

atesto). 
17.2. A presença da fiscalização na obra não diminuirá a responsabilidade da empresa 

CONTRATADA quanto à perfeita execução do trabalho. E demais exigências 
contidas no Edital e Projeto Básico. 

17.3. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na 
verificação da conformidade da prestação dos serviços, dos materiais, técnicas e 
equipamentos empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, 
que serão exercidos por um ou mais representantes da CONTRATANTE, 
especialmente designados, na forma dos art. 67 e 73 da Lei nº 8.666, de 1993. 

17.4. O representante da CONTRATANTE deverá ter a qualificação necessária para o 
acompanhamento e controle da execução dos serviços e do contrato. 

17.5. A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base 
nos critérios previstos neste Projeto Básico. 

17.6. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execução dos 
serviços deverá ser verificada juntamente com o documento da CONTRATADA 
que contenha a relação detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste 
Projeto Básico, informando as respectivas quantidades e especificações técnicas, 
tais como: marca, qualidade e forma de uso. 

17.7. O representante da CONTRATANTE deverá promover o registro das ocorrências 
verificadas, adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas 
contratuais, conforme o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993. 

17.8. O descumprimento total ou parcial das obrigações e responsabilidades assumidas 
pela CONTRATADA, sobretudo quanto às obrigações e encargos sociais e 
trabalhistas, ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas neste Projeto 
Básico e na legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme 
disposto nos artigos 77 e 87 da Lei nº 8.666, de 1993. 

17.9. As atividades de gestão e fiscalização da execução contratual devem ser realizadas 
de forma preventiva, rotineira e sistemática, podendo ser exercidas por servidores, 
equipe de fiscalização ou único servidor, desde que, no exercício dessas atribuições, 
fique assegurada a distinção dessas atividades e, em razão do volume de trabalho, 
não comprometa o desempenho de todas as ações relacionadas à Gestão do Contrato.  

17.10. Durante a execução do objeto, o fiscal técnico deverá monitorar constantemente o 
nível de qualidade dos serviços para evitar a sua degeneração, devendo intervir para 
requerer à CONTRATADA a correção das faltas, falhas e irregularidades 
constatadas.  

17.11. O fiscal técnico deverá apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliação da 
execução do objeto ou, se for o caso, a avaliação de desempenho e qualidade da 
prestação dos serviços realizada, quando cabível. 
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17.12. Em hipótese alguma, será admitido que a própria CONTRATADA materialize a 
avaliação de desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizada.  

17.13. A CONTRATADA poderá apresentar justificativa para a prestação do serviço com 
menor nível de conformidade, que poderá ser aceita pelo fiscal técnico, desde que 
comprovada a excepcionalidade da ocorrência, resultante exclusivamente de fatores 
imprevisíveis e alheios ao controle do prestador. 

17.14. Na hipótese de comportamento contínuo de desconformidade da prestação do 
serviço em relação à qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os níveis 
mínimos toleráveis previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser 
aplicadas as sanções à CONTRATADA de acordo com as regras previstas no ato 
convocatório. 

17.15. O fiscal técnico poderá realizar avaliação diária, semanal ou mensal, desde que o 
período escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho 
e qualidade da prestação dos serviços.  

17.16. No caso de obras, cumpre, ainda, à fiscalização: 

17.16.1. solicitar, mensalmente, por amostragem, que a CONTRATADA 
apresente os documentos comprobatórios das obrigações trabalhistas e 
previdenciárias dos empregados alocados na execução da obra, em especial, 
quanto:  

17.16.1.1. ao pagamento de salários, adicionais, horas extras, repouso semanal remunerado 
e décimo terceiro salário; 

17.16.1.2. à concessão de férias remuneradas e pagamento do respectivo adicional; 
17.16.1.3. à concessão do auxílio-transporte, auxílio-alimentação e auxílio-saúde, quando 

for devido; 
17.16.1.4. aos depósitos do FGTS; e 
17.16.1.5. ao pagamento de obrigações trabalhistas e previdenciárias dos empregados 

dispensados até a data da extinção do contrato. 
17.16.2. solicitar, por amostragem, aos empregados da CONTRATADA, que 

verifiquem se as contribuições previdenciárias e do FGTS estão ou não sendo 
recolhidas em seus nomes, por meio da apresentação de extratos, de forma que 
todos os empregados tenham tido seus extratos avaliados ao final de um ano da 
contratação, o que não impedirá que a análise de extratos possa ser realizada 
mais de uma vez em relação a um mesmo empregado; 

17.16.3. oficiar os órgãos responsáveis pela fiscalização em caso de indício de 
irregularidade no cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e 
para com o FGTS; 

17.16.4. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a 
responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer 
irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, 
ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência 
desta, não implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes, 
gestores e fiscais, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.  
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 18. DAS PENALIDADES 

18.1. Poderão ser aplicadas as sansões previstas na Lei nº 8.666/93, a serem determinadas 
pelo CONTRATANTE, quando da emissão do instrumento contratual ou outro que 
venha a substituí-lo. 

19. DA DOCUMENTAÇÃO DESTE PROJETO BÁSICO 

19.1. Os documentos e anexos pertencentes a este Projeto Básico são: 
 

19.1.1. Projeto Básico; 
19.1.2. Anexo I - Peças Técnicas Orçamentárias: 
19.1.3. Anexo II - Peças Técnicas Gráficas (Projetos); 
19.1.4. Anexo III - Memorial Descritivo e Especificações Técnicas; 
19.1.5. Anexo IV - Documentação Complementar. 

 
Município de Bom Conselho, dezembro de 2022 
 
 

 
 

 
FELIPE TENÓRIO DE LIMA 

ENGENHEIRO CIVIL – CREA 060316PE 
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ANEXO I AO PROJETO 
BÁSICO – PEÇAS TÉCNICAS 
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QUADRO DE 
COMPOSIÇÃO DE BDI 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

DO BAIRRO SANTA CLARA NO 

 

 

 

 MUNICÍPIO  

 
 



I
Quadro de Composição do BDI 1

AC 3,80% - 3,80% 4,01% 4,67%

SG 0,32% - 0,32% 0,40% 0,74%

R 0,50% - 0,50% 0,56% 0,97%

DF 1,02% - 1,02% 1,11% 1,21%

L 6,64% - 6,64% 7,30% 8,69%

CP 3,65% - 3,65% 3,65% 3,65%

ISS 2,50% - 0,00% 2,50% 5,00%

CPRB 0,00% OK 0,00% 4,50% 4,50%

BDI PAD 20,09% OK 19,60% 20,97% 24,23%

BDI DES 20,09%

Observações:

Data

Nome: Nome:
Título: Cargo:
CREA/CAU:
ART/RRT:  

Anexo: Relatório Técnico Circunstanciado justificando a adoção do percentual de cada parcela do BDI.

BDI SEM desoneração
(Fórmula Acórdão TCU)

BDI COM desoneração

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para Construção 
de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas, é de 50%, com a 

respectiva alíquota de 5%.

sexta-feira, 9 de setembro de 2022

PE060316

Responsável Técnico Responsável Tomador
FELIPE TENÓRIO DE LIMA JOÃO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
ENGENHEIRO CIVIL

BOM CONSELHO/PE

Administração Central

Seguro e Garantia

Risco

Despesas Financeiras

Lucro

Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%)

Tributos (ISS, variável de acordo com o município)

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a 
Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)

3º Quartil

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para 
elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a 

Administração Pública.

 - 1(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)
(1-CP-ISS)

BDI.PAD =

Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas Não

Nº TC/CR PROPONENTE / TOMADOR
915153/2021 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM CONSELHO

OBJETO

ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE BOM CONSELHO/PE

TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO DESONERAÇÃO

PREFEITO

Local

50,00%

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): 5,00%

Siglas

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:

1º Quartil Médio
% 

Adotado
Itens Situação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

127.476 v008   micro



I
Quadro de Composição do BDI 2

AC 1,50% - 1,50% 3,45% 4,49%

SG 0,30% - 0,30% 0,48% 0,82%

R 0,56% - 0,56% 0,85% 0,89%

DF 0,85% - 0,85% 0,85% 1,11%

L 3,50% - 3,50% 5,11% 6,22%

CP 3,65% - 3,65% 3,65% 3,65%

ISS 2,50% - 0,00% 2,50% 5,00%

CPRB 0,00% OK 0,00% 4,50% 4,50%

BDI PAD 13,84% OK 11,10% 14,02% 16,80%

BDI DES 13,84%

Observações:

Data

Nome: Nome:
Título: Cargo:
CREA/CAU:
ART/RRT:

PE060316
 

Responsável Técnico Responsável Tomador
FELIPE TENÓRIO DE LIMA JOÃO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
ENGENHEIRO CIVIL PREFEITO

BOM CONSELHO/PE sexta-feira, 9 de setembro de 2022
Local

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para 
elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a 

Administração Pública.

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a 
Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)

BDI SEM desoneração
(Fórmula Acórdão TCU)

BDI COM desoneração

Anexo: Relatório Técnico Circunstanciado justificando a adoção do percentual de cada parcela do BDI.

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

BDI.PAD = (1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)  - 1
(1-CP-ISS)

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para 
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras), é de 50%, 

com a respectiva alíquota de 5%.

Administração Central

Seguro e Garantia

Risco

Despesas Financeiras

Lucro

Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%)

Tributos (ISS, variável de acordo com o município)

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): 5,00%

Itens Siglas
% 

Adotado
Situação 1º Quartil Médio 3º Quartil

TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO DESONERAÇÃO
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) Não

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: 50,00%

ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE BOM CONSELHO/PE

Nº TC/CR PROPONENTE / TOMADOR
915153/2021 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM CONSELHO

OBJETO

Grau de Sigilo
#PUBLICO

127.476 v008   micro
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PLANILHA 
ORÇAMENTÁRIA - PO 

 
 
 
 
 
 
 

 
   
 
 
 
 
 
 

 

DO BAIRRO SANTA CLARA NO  

 
 
 



mar/22
NÃO DESONERADO 
(ONERADO)
PERNAMBUCO-PE
20,09%
13,84%

ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UND QTD
CUSTO 

UNITÁRIO 
(SEM BDI)

BDI
PREÇO 

UNITÁRIO 
(COM BDI)

PREÇO TOTAL
(COM BDI)

RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS 1.826.463,30R$       
1. SERVIÇOS PRELIMINARES  R$              3.427,60 

1.1
ORSE 

SET/2022
00051

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, 
INSTALADA

M2 8,00  R$         356,77 20,09%  R$          428,45  R$              3.427,60 

2. ADMINISTRAÇÃO LOCAL  R$            59.928,19 
2.1 COMPOSIÇÃO 001 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA MÊS 6,00  R$      8.317,12 20,09%  R$       9.988,03  R$            59.928,19 

3.
RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS: LIMPEZA DOS 
BORDOS

 R$            47.266,16 

3.1
SICRO/DNIT 

JUL/2022
5501700

DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA DE ÁREA E 
ESTOCAGEM DO MATERIAL DE LIMPEZA COM ÁRVORES DE 
DIÁMETRO ATÉ 0,15M

M2 20631,00  R$              0,55 20,09%  R$              0,66  R$            13.616,44 

3.2
SICRO/DNIT 

JUL/2022
5914351

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS 
EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3 - CARGA COM 
CARREGADEIRA DE 3,40M3 E DESCARGA LIVRE

T 2475,72  R$              2,53 20,09%  R$              3,04  R$              7.526,17 

3.3
SICRO/DNIT 

JUL/2022
5915320

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3 - 
RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO

TXKM 32251,29  R$              0,71 13,84%  R$              0,81  R$            26.123,55 

4
RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS: REVESTIMENTO 
PRIMÁRIO

 R$      1.617.783,54 

4.1 SINAPI 99064 LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 M 20631,00  R$              0,49 20,09%  R$              0,59  R$            12.172,32 

4.2 SINAPI 100576
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019

M2 103218,50  R$              2,79 20,09%  R$              3,35  R$          345.781,98 

4.3
SICRO/DNIT 

JUL/2022
4015612

EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO COM MATERIAL DE 
JAZIDA

M3 15482,78  R$           11,86 20,09%  R$            14,24  R$          220.474,79 

4.4 SINAPI-I 4746
PEDREGULHO OU PICARRA DE JAZIDA, AO NATURAL, PARA 
BASE DE PAVIMENTACAO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

M3    19353,47  R$           24,99 13,84%  R$            28,45  R$          550.606,22 

4.5
SICRO/DNIT 

JUL/2022
5915320

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3 - 
RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO

TXKM 603392,91  R$              0,71 13,84%  R$              0,81  R$          488.748,23 

5
RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS: VALETAS DE 
DRENAGEM

 R$            40.105,31 

5.1 SINAPI 100575
REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. 
AF_11/2019

M2 20631,00  R$              0,13 20,09%  R$              0,16  R$              3.300,94 

5.2
SICRO/DNIT 

JUL/2022
5914351

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS 
EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3 - CARGA COM 
CARREGADEIRA DE 3,40M3 E DESCARGA LIVRE

T 2707,82  R$              2,53 20,09%  R$              3,04  R$              8.231,75 

5.3
SICRO/DNIT 

JUL/2022
5915320

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3 - 
RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO

TXKM 35274,85  R$              0,71 13,84%  R$              0,81  R$            28.572,62 

6
RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS: RECOMPOSIÇÃO DE 
CERCAS

 R$            57.952,50 

6.1
SICRO/DNIT 

JUL/2022
4915730

RECOMPOSIÇÃO TOTAL DE CERCA COM MOURÃO DE 
MADEIRA

M 2063,10  R$           23,39 20,09%  R$            28,09  R$            57.952,50 

09/12/2022
BOM CONSELHO/PE

_______________________________________________________
FELIPE TENÓRIO DE LIMA
ENGENHEIRO CIVIL - CREA 060316PE

ZONA RURAL, DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS 

915153/2021 
RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE BOM CONSELHO-PE

 NÃO DESONERADO (ONERADO)

ORÇAMENTO SINTÉTICO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR

RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE BOM CONSELHO-PE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM CONSELHO/PE
BOM CONSELHO/PEMUNICÍPIO

APELIDO DA OBRA

LOCALIDADE
BDI 1 (PADRÃO)

BDI 2 (DIFERENCIADO)

RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE BOM CONSELHO-PE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM CONSELHO/PE

IDENTIFICAÇÃO
OBJETO

PROPONENTE

CONCEDENTE DATA BASE

DESONERAÇÃO

LOCALIDADE DO SINAPI
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Item Descrição Unid. Quantidade 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

LOTE ÚNICO
1. SERVIÇOS PRELIMINARES - - 
1.0.1. PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INSTALADA M2 8,00 8,00 
2. ADMINISTRAÇÃO LOCAL - 
2.0.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA MÊS 6,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,50 0,50 
3. ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS - 
3.1. LIMPEZA DOS BORDOS - 

3.1.1.
DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA DE ÁREA E 
ESTOCAGEM DO MATERIAL DE LIMPEZA COM ÁRVORES DE 
DIÁMETRO ATÉ 0,15M

M2 20.631,00 3.099,50 3.099,50 2.886,40 2.886,40 2.886,40 2.886,40 2.886,40 

3.1.2.
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM 
CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3 - CARGA COM CARREGADEIRA 
DE 3,40M3 E DESCARGA LIVRE

T 2.475,72 371,94 371,94 346,37 346,37 346,37 346,37 346,36 

3.1.3.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3 - RODOVIA 
EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO

TXKM 32.251,29 2.097,74 2.097,74 5.611,16 5.611,16 5.611,16 5.611,16 5.611,17 

3.2. REVESTIMENTO PRIMÁRIO - 
3.2.1. LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 M 20.631,00 3.099,50 3.099,50 2.886,40 2.886,40 2.886,40 2.886,40 2.886,40 

3.2.2.
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019

M2 103.218,50 14.161,25 14.161,25 14.979,20 14.979,20 14.979,20 14.979,20 14.979,20 

3.2.3.
EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO COM MATERIAL DE 
JAZIDA

M3 15.482,78 2.124,19 2.124,19 2.246,88 2.246,88 2.246,88 2.246,88 2.246,88 

3.2.4.
PEDREGULHO OU PICARRA DE JAZIDA, AO NATURAL, PARA BASE 
DE PAVIMENTACAO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

M3    19.353,47 2.655,24 2.655,23 2.808,60 2.808,60 2.808,60 2.808,60 2.808,60 

3.2.5.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3 - RODOVIA 
EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO

TXKM 603.392,91 35.098,88 35.098,88 106.639,03 106.639,03 106.639,03 106.639,03 106.639,03 

3.3. VALETAS DE DRENAGEM - 

3.3.1.
REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. 
AF_11/2019

M2 20.631,00 3.099,50 3.099,50 2.886,40 2.886,40 2.886,40 2.886,40 2.886,40 

3.3.2.
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM 
CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3 - CARGA COM CARREGADEIRA 
DE 3,40M3 E DESCARGA LIVRE

T 2.707,82 406,81 406,81 378,84 378,84 378,84 378,84 378,84 

3.3.3.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3 - RODOVIA 
EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO

TXKM 35.274,85 2.294,40 2.294,41 6.137,21 6.137,21 6.137,21 6.137,21 6.137,20 

3.4. RECOMPOSIÇÃO DE CERCAS - 
3.4.1. RECOMPOSIÇÃO TOTAL DE CERCA COM MOURÃO DE MADEIRA M 2.063,10 309,95 309,95 288,64 288,64 288,64 288,64 288,64 

Local

Data

BOM CONSELHO/PE

12 de dezembro de 2022

DESON.
Não

MDR
PROGRAMA
 

LOCALIDADE / ENDEREÇO

-

LOTE ÚNICO

BOM CONSELHO/PE

LOCALIDADE DO SINAPI

915153/2021

PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM CONSELHO BOM CONSELHO/PE

MUNICÍPIO / UF

GESTOR

set-22
DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

Recife / PE

AÇÃO / MODALIDADE

BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5
20,09% 13,84%

OBJETO
ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE BOM CONSELHO/PE

ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE BOM CONSELHO/PE
LOCALIDADE / ENDEREÇO
BOM CONSELHO/PE

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

AÇÃO / MODALIDADE

Frente de Obra:

Nome: Nome:
Título: Título:
CREA/CAU: CREA/CAU:
ART/RRT: ART/RRT:

FELIPE TENÓRIO DE LIMA
ENGENHEIRO CIVIL

 
PE060316

Grau de Sigilo
#PUBLICO

127.476 v008   micro
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

1 Administração Local  A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.
2 SERVIÇOS PRELIMINARES  1
3 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA 1 2 3 4 5 6 6
4 LIMPEZA DE BORDOS  1 2 3 4 5 6 6
5 REVESTIMENTO PRIMÁRIO  1 2 3 4 5 6 6
6 VALETAS DE DRENAGEM  2 3 4 5 6 6 6
7 RECOMPOSIÇÃO DE CERCAS  6 6 6 6 6 6 6

Responsável Técnico:
CREA / CAU:

-

1.826.463,30

100,00%

-

1.826.463,30

100,00%

-

1.826.463,30 1.826.463,301.826.463,30

Mês 08

1.826.463,30

---

0,00%

100,00%

0,00%0,00%

Mês 11Mês 07

0,00%0,00%0,00%

Mês 09

33,02%15,01%11,06% 14,85% 15,01%

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos (medição por eventos)

                PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
                Cronograma

Mês 01 Mês 02 Mês 03 Mês 04 Mês 05 Mês 06 Mês 10 Mês 12

Nº do 
Evento

Título dos Eventos

11,05%

Cronograma
%Parcela

201.780,20R$

51,97%22,10%

403.723,59

201.943,39

Local e Data

201.780,20

BOM CONSELHO/PE, 09 de dezembro de 2022

% 66,98%

R$
Acumulado 11,05%

0

674.966,88

100,00%

274.236,84

36,95%

274.236,84

0

949.203,72 1.223.440,56 1.826.463,30

100,00%100,00%

603.022,74271.243,29

100,00%

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV GIGOV GESTOR PROGRAMA DATA ASSINATURA

915153/2021 MDR  

MUNICÍPIO / UF LOCALIDADE / ENDEREÇO
BOM CONSELHO/PE BOM CONSELHO/PE

Nº CTEF CNPJ INÍCIO DA OBRA
 

AÇÃO / MODALIDADE
-

OBJETO DO CTEF

ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE BOM CONSELHO/PE
PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM CONSELHO

OBJETO

EMPRESA EXECUTORA

127.477 v006   micro
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COMPOSIÇÕES 
PRÓPRIAS DE 

CUSTOS UNITÁRIOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DO BAIRRO SANTA CLARA NO MUNICÍPI 

 
 



_

CUSTO UNIT CUSTO UNIT
FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO 001 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA MÊS 7.231,21 8.317,12
SINAPI 90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16 88,95 102,82
SINAPI 93572 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 1 5.808,01 6.672,00

Data

COMPOSIÇÕES

21/11/2022
FELIPE TENÓRIO DE LIMA

PE060316
Responsável Técnico:

CREA/CAU:

1Planilha Referência.xls versão 1.8 - Desenvolvido por Caixa Econômica Federal - Conteúdo sob responsabilidade do usuário
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Objeto:

Item Descrição Und. TOTAL
Comp.

(m)
Larg.
(m)

Alt. 
(m)

Qtd

1. SERVIÇOS PRELIMINARES

1.0.1.
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO, INSTALADA

M2 8,00
Comp.

(m)
Larg.
(m)

Alt. 
(m)

Qtd

PLACA DE OBRA CONVENCIONAL PADRÃO 
GOVERNO FEDERAL, CONFORME MANUAL 

DE PLACA DE OBRAS DA CAIXA

8,00 4,00 2,00

2. ADMINISTRAÇÃO LOCAL

2.0.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA MÊS 6,00
Comp.

(m)
Larg.
(m)

Alt. 
(m)

Qtd Mês

02 VISITAS DE ENGENHEIRO CIVIL POR 
SEMANA COM 2,0H DE DURAÇÃO * 04 

SEMANAS ÚTEIS POR MÊS = 2*2*4 = 16H 
MENSAIS + ENCARREGADO DE OBRAS 

MENSALISTA

ADM. LOCAL A SER MEDIDA CONFORME A 
EVOLUÇÃO DA OBRA

6,00 6,00

3. ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS
3.1. LIMPEZA DOS BORDOS

3.1.1.

DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, 
LIMPEZA DE ÁREA E ESTOCAGEM DO 
MATERIAL DE LIMPEZA COM ÁRVORES DE 
DIÁMETRO ATÉ 0,15M

M2 20.631,00
Comp.

(m)
Larg.
(m)

Alt. 
(m)

Qtd

LIMPEZA DE VEGETAÇÃO DOS BORDOS 
DA PISTA: 0,50M DE CADA LADO DA PISTA 

(X2)

TRECHO 01 - CACHOEIRA DO PINTO A 
CALDEIRÕES 

6.199,00

0+000 A 4+440 4.440,00 4440,00 0,50 2,00
4+440 A 6+199 1.759,00 1759,00 0,50 2,00

TRECHO 02 - CALDEIRÕES A BOM 
CONSELHO 

14.432,00

0+000 A 8+960 8.960,00 8960,00 0,50 2,00
8+960 A 14+432 5.472,00 5472,00 0,50 2,00

3.1.2.

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE 
AGRESGADOS OU SOLOS EM CAMINHÃO 
BASCULANTE DE 14M3 - CARGA COM 
CARREGADEIRA DE 3,40M3 E DESCARGA 
LIVRE

T 2.475,72
Comp.

(m)
Larg.
(m)

Alt. 
(m)

Qtd

PESO 
ESPEC. 
SOLO 

VEGET.
(T/M3)

BOTA-FORA DO SOLO VEGETAL 
ESCAVADO:

ESP. SOLO VEGETAL RETIRADO = 10CM

PESO ESP. SOLO VEGETAL = 1,2 T/M3

TRECHO 01 - CACHOEIRA DO PINTO A 
CALDEIRÕES 

743,88

0+000 A 4+440 532,80 4440,00 0,50 0,10 2,00 1,20
4+440 A 6+199 211,08 1759,00 0,50 0,10 2,00 1,20

TRECHO 02 - CALDEIRÕES A BOM 1.731,84
0+000 A 8+960 1.075,20 8960,00 0,50 0,10 2,00 1,20

8+960 A 14+432 656,64 5472,00 0,50 0,10 2,00 1,20

MEMÓRIA DE CÁLCULO ORÇAMENTÁRIA

Outros

Referência:
915153/2021 - 1077.875-31 RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE BOM CONSELHO/PE
Município:
BOM CONSELHO/PE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE BOM CONSELHO/PE

Apelido do empreendimento:
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Item Descrição Und. TOTAL
Comp.

(m)
Larg.
(m)

Alt. 
(m)

Qtd Outros

3.1.3.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO 
BASCULANTE DE 14M3 - RODOVIA EM 
REVESTIMENTO PRIMÁRIO

TXKM 32.251,29
Comp.

(m)
Larg.
(m)

Alt. 
(m)

Qtd

PESO 
ESPEC. 
SOLO 

VEGET.
(T/M3)

DMT 
JAZIDA 
BOTA-
FORA
(KM)

ESP. SOLO VEGETAL RETIRADO = 10CM

PESO ESP. SOLO VEGETAL = 1,2 T/M3

LOCAL DE BOTA-FORA = AO LADO DA 
JAZIDA

DMT MÉDIA JAZIDAS DE BOTA-FORA= DMT 
DA JAZIDA

TRECHO 01 - CACHOEIRA DO PINTO A 
CALDEIRÕES 

4.195,48

0+000 A 4+440 3.004,99 4440,00 0,50 0,10 2,00 1,20 5,64
4+440 A 6+199 1.190,49 1759,00 0,50 0,10 2,00 1,20 5,64

TRECHO 02 - CALDEIRÕES A BOM 
CONSELHO 

28.055,81

0+000 A 8+960 17.418,24 8960,00 0,50 0,10 2,00 1,20 16,20
8+960 A 14+432 10.637,57 5472,00 0,50 0,10 2,00 1,20 16,20

3.2. REVESTIMENTO PRIMÁRIO

3.2.1. LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 M 20.631,00
Comp.

(m)
Larg.
(m)

Alt. 
(m)

Qtd

COMPRIMENTO TOTAL DA 
PAVIMENTAÇÃO A SER LOCADA

TRECHO 01 - CACHOEIRA DO PINTO A 
CALDEIRÕES 

6.199,00

0+000 A 4+440 4.440,00 4440,00
4+440 A 6+199 1.759,00 1759,00

TRECHO 02 - CALDEIRÕES A BOM 
CONSELHO 

14.432,00

0+000 A 8+960 8.960,00 8960,00
8+960 A 14+432 5.472,00 5472,00

3.2.2.

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE 
SUBLEITO DE SOLO  
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. 
AF_11/2019

M2 103.218,50
Comp.

(m)
Larg.
(m)

Alt. 
(m)

Qtd

REGULARIZAÇÃO  COM COMPACTAÇÃO 
DE CAMADA DE 20CM ABAIXO DO NÍVEL 

DO TERRENO NATURAL (SUBLEITO)

TRECHO 01 - CACHOEIRA DO PINTO A 
CALDEIRÕES 

28.322,50

0+000 A 4+440 18.648,00 4440,00 4,20
4+440 A 6+199 9.674,50 1759,00 5,50

TRECHO 02 - CALDEIRÕES A BOM 
CONSELHO 

74.896,00

0+000 A 8+960 44.800,00 8960,00 5,00
8+960 A 14+432 30.096,00 5472,00 5,50

3.2.3.
EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO 
COM MATERIAL DE JAZIDA

M3 15.482,78
Comp.

(m)
Larg.
(m)

Alt. 
(m)

Qtd

ESP. REVESTIMENTO PRIMÁRIO = 15CM

TRECHO 01 - CACHOEIRA DO PINTO A 
CALDEIRÕES 

4.248,38

0+000 A 4+440 2.797,20 4440,00 4,20 0,15
4+440 A 6+199 1.451,18 1759,00 5,50 0,15
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Item Descrição Und. TOTAL
Comp.

(m)
Larg.
(m)

Alt. 
(m)

Qtd Outros

TRECHO 02 - CALDEIRÕES A BOM 
CONSELHO 

11.234,40

0+000 A 8+960 6.720,00 8960,00 5,00 0,15
8+960 A 14+432 4.514,40 5472,00 5,50 0,15

3.2.4.

PEDREGULHO OU PICARRA DE JAZIDA, 
AO NATURAL, PARA BASE DE 
PAVIMENTACAO (RETIRADO NA JAZIDA, 
SEM TRANSPORTE)

M3    19.353,47
Comp.

(m)
Larg.
(m)

Alt. 
(m)

Qtd

1/ 
FATOR 

DE 
COMPA
CTAÇÃ

O
[1/C]

JAZIDA

CONTRAÇÃO = 20% 

FATOR DE COMPACTAÇÃO (C) = 0,8
(TERRA COMUM)

Vcompactado = Vextraído*C

Vextraido = Vcompactado / C

Vextraído = Vcompactado * 1/C

1/C = 1/0,8 = 1,25

Vextraído=VOLUME DE SOLO A SER 
EXTRAÍDO/CORTADO EM JAZIDA OU 

ADQUIRIDO

Vcompactado=VOLUME DE SOLO 
COMPACTADO

TRECHO 01 - CACHOEIRA DO PINTO A 
CALDEIRÕES 

5.310,47

0+000 A 4+440 3.496,50 4440,00 4,20 0,15 1,25
4+440 A 6+199 1.813,97 1759,00 5,50 0,15 1,25

TRECHO 02 - CALDEIRÕES A BOM 
CONSELHO 

14.043,00

0+000 A 8+960 8.400,00 8960,00 5,00 0,15 1,25
8+960 A 14+432 5.643,00 5472,00 5,50 0,15 1,25
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Item Descrição Und. TOTAL
Comp.

(m)
Larg.
(m)

Alt. 
(m)

Qtd Outros

3.2.5.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO 
BASCULANTE DE 14M3 - RODOVIA EM 
REVESTIMENTO PRIMÁRIO

TXKM 603.392,92
Comp.

(m)
Larg.
(m)

Alt. 
(m)

Qtd

1/ 
FATOR 

DE 
COMPA
CTAÇÃ

O
[1/C]

FATOR 
DE 

EMPOLA
MENTO

[E]

PESO 
ESP.
SOLO

PIÇARRA
(T/M3)

DMT
JAZID

A
(KM)

LOCALIZAÇÃO DA JAZIDA MAIS PRÓXIMA 
PARA AQUISIÇÃO DA PIÇARRA (VER 

PRANCHAS DE LOCALIZAÇÃO):

DMT JAZIDA TRECHO 01 = 5,64KM
DMT JAZIDA TRECHO 02 = 16,20KM

PESO ESPECÍFICO MATERIAL SOLTO 
PIÇARRA CONFORME DNIT = 1,875 T/M3

EMPOLAMENTO = 25%
(TERRA COMUM)

FATOR DE EMPOLAMENTO (E) = 1,25

Vtransportado = Vextraído * E

Vextraído = Vcompactado * 1/C

Vtransportado = Vcompactado * 1/C * E

TRECHO 01 - CACHOEIRA DO PINTO A 
CALDEIRÕES 

70.197,76

0+000 A 4+440 46.219,36 4440,00 4,20 0,15 1,25 1,25 1,875 5,64
4+440 A 6+199 23.978,40 1759,00 5,50 0,15 1,25 1,25 1,875 5,64

TRECHO 02 - CALDEIRÕES A BOM 
CONSELHO 

533.195,16

0+000 A 8+960 318.937,50 8960,00 5,00 0,15 1,25 1,25 1,875 16,20
8+960 A 14+432 214.257,66 5472,00 5,50 0,15 1,25 1,25 1,875 16,20

3.3. VALETAS DE DRENAGEM

3.3.1.
REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM 
MOTONIVELADORA. AF_11/2019

M2 20.631,00
Comp.

(m)
Larg.
(m)

Alt. 
(m)

Qtd

VALETA DE DRENAGEM TRIANGULAR: 
CONFORMADA COM MOTONIVELADORA C/ 

A LÂMINA INCLINADA:

1. SEÇÃO TRIANGULAR:

LARGURA TRIÂNGULO (B)=50CM
ALTURA TRIÂNGULO (H)=15CM

2. VALETAS EM AMBOS OS LADOS DA 
PISTA (X2)

3. BACIAS DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA 
(BIGODES) DEVERÃO SER FEITAS SEMPRE 

QUE HOUVER TALVERGUES, 
INCLINAÇÕES ACENTUADAS, TRECHOS 

RETILÍNEOS EXTENSOS E EM PONTOS 
QUE FOREM JULGADOS APROPRIADOS 

PELA FISCALIZAÇÃO, VISANDO DAR 
DESTINO ÀS ÁGUAS QUE SERÃO 

ACUMULADAS NAS VALETAS LATERAIS 
DE DRENAGEM 

TRECHO 01 - CACHOEIRA DO PINTO A 
CALDEIRÕES 

6.199,00

0+000 A 4+440 4.440,00 4440,00 0,50 2,00
4+440 A 6+199 1.759,00 1759,00 0,50 2,00
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Item Descrição Und. TOTAL
Comp.

(m)
Larg.
(m)

Alt. 
(m)

Qtd Outros

TRECHO 02 - CALDEIRÕES A BOM 
CONSELHO 

14.432,00

0+000 A 8+960 8.960,00 8960,00 0,50 2,00
8+960 A 14+432 5.472,00 5472,00 0,50 2,00

3.3.2.

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE 
AGRESGADOS OU SOLOS EM CAMINHÃO 
BASCULANTE DE 14M3 - CARGA COM 
CARREGADEIRA DE 3,40M3 E DESCARGA 
LIVRE

T 2.707,82
Comp.

(m)
Larg.
(m)

Alt. 
(m)

Qtd

PESO 
ESPEC.
MAT. 1ª 
CATEG

.
(T/M3)

FATOR 
DE 

EMPOLA
MENTO 

[E]

VOLUME DE BOTA-FORA DO SOLO DAS 
VALETAS ESCAVADO

PESO ESPECÍFICO MATERIAL 1ª 
CATEGORIA SOLTO = 1,40T/M3

ÁREA DA SEÇÃO TRIANGULAR = B*H/2 = 
0,50*0,15/2 = 0,50*0,075

H/2 = 0,15/2 = 0,075M

EMPOLAMENTO = 25%
(TERRA COMUM)

FATOR DE EMPOLAMENTO (E) = 1,25

TRECHO 01 - CACHOEIRA DO PINTO A 
CALDEIRÕES 

813,62

0+000 A 4+440 582,75 4440,00 0,50 0,075 2,00 1,40 1,25
4+440 A 6+199 230,87 1759,00 0,50 0,075 2,00 1,40 1,25

TRECHO 02 - CALDEIRÕES A BOM 
CONSELHO 

1.894,20

0+000 A 8+960 1.176,00 8960,00 0,50 0,075 2,00 1,40 1,25
8+960 A 14+432 718,20 5472,00 0,50 0,075 2,00 1,40 1,25

3.3.3.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO 
BASCULANTE DE 14M3 - RODOVIA EM 
REVESTIMENTO PRIMÁRIO

TXKM 35.274,85
Comp.

(m)
Larg.
(m)

Alt. 
(m)

Qtd

PESO 
ESPEC.
MAT. 1ª 
CATEG

.
(T/M3)

FATOR 
DE 

EMPOLA
MENTO 

[E]

DMT 
JAZIDA 
BOTA-
FORA
(KM)

BOTA-FORA DO SOLO DAS VALETAS 
ESCAVADO

PESO ESPECÍFICO MATERIAL 1ª 
CATEGORIA SOLTO = 1,40T/M3

LOCAL DE BOTA-FORA = AO LADO DA 
JAZIDA

DMT MÉDIA JAZIDAS DE BOTA-FORA= DMT 
DA JAZIDA

TRECHO 01 - CACHOEIRA DO PINTO A 
CALDEIRÕES 

4.588,81

0+000 A 4+440 3.286,71 4440,00 0,50 0,075 2,00 1,40 1,25 5,64
4+440 A 6+199 1.302,10 1759,00 0,50 0,075 2,00 1,40 1,25 5,64

TRECHO 02 - CALDEIRÕES A BOM 
CONSELHO 

30.686,04

0+000 A 8+960 19.051,20 8960,00 0,50 0,075 2,00 1,40 1,25 16,20
8+960 A 14+432 11.634,84 5472,00 0,50 0,075 2,00 1,40 1,25 16,20
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Item Descrição Und. TOTAL
Comp.

(m)
Larg.
(m)

Alt. 
(m)

Qtd Outros

3.4. RECOMPOSIÇÃO DE CERCAS

3.4.1.
RECOMPOSIÇÃO TOTAL DE CERCA COM 
MOURÃO DE MADEIRA

M 2.063,10
Comp.

(m)
Larg.
(m)

Alt. 
(m)

Qtd Taxa

CONSIDERA-SE A RECOMPOSIÇÃO DE 5% 
DO TOTAL DAS CERCAS DE MOURÃO DE 

MADEIRA

CERCA EM AMBOS OS LADOS DA PISTA 
(X2)

TRECHO 01 - CACHOEIRA DO PINTO A 
CALDEIRÕES 

619,90

0+000 A 4+440 444,00 4440,00 2,00 0,05
4+440 A 6+199 175,90 1759,00 2,00 0,05

TRECHO 02 - CALDEIRÕES A BOM 
CONSELHO 

1.443,20

0+000 A 8+960 896,00 8960,00 2,00 0,05
8+960 A 14+432 547,20 5472,00 2,00 0,05

____________________________________________________
FELIPE TENÓRIO DE LIMA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA PE060316
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1.1.   
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM CONSELHO 

Estado de Pernambuco 

Palácio Cel. José Abílio de Albuquerque Ávila 
 

Rua Vidal de Negreiros, 43 – Centro – CEP: 55.330-000 – Bom Conselho/PE | CNPJ 
nº 11.285.954/0001-04 

Fone: (87) 3771-4706 Fax: (87) 3771-4724 |www.bomconselho.pe.gov.br 

P r e f e i t u r a   M u n i c i p a l   d e   B o m   C o n s e l h o 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUADRO DE COMPOSIÇÃO DE 
INVESTIMENTO - QCI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



I

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Repasse (R$) Contrapartida (R$)
- -

( 71,85% ) ( 28,15% ) ( 0,00% ) ( 100,00% )
1.312.356,00 514.107,30  - 1.826.463,30

1 Meta 1. Pavimentação Pavimentação de vias
RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS 
VICINAIS NO MUNICÍPIO DE BOM 
CONSELHO/PE

Análise 
Concluída / A 

Licitar
103.218,50 m² Lote 1 1.312.356,00 514.107,30  - 1.826.463,30

1 1.312.356,00 514.107,30  - 1.826.463,30
2  -  -  - -
3  -  -  - -

Nome: Local:
Cargo: Data:

Repasse (R$)
Contrapartida 

Financeira (R$)

QCI - QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO INVESTIMENTO

Outros (R$)

Saldo a 
Reprogramar

Etapa Situação Quantidade Unid.
Meta / 

Sub-Meta
Descrição da Meta / Sub-MetaSub-Item de Investimento

Lote de Licitação / 
nº CTEF

Investimento 
(R$)

TOTAL

TOTAL - ETAPA

PREFEITO 12 de dezembro de 2022
BOM CONSELHO/PE

Representante Tomador / Agente Promotor
JOÃO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE

Item de Investimento

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV RECURSO
915153/2021 915153/2021 OGU não-PAC

MUNICÍPIO / UF
BOM CONSELHO/PE

REPASSE CONTRAPARTIDA INVESTIMENTO
1.312.356,00 514.107,30 1.826.463,30

LOCALIDADE / ENDEREÇO

-
GESTOR

RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE BOM RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE BOM CONSELHO/PE

PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM CONSELHO

OBJETO

VALORES CONTRATADOS (R$)

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

BOM CONSELHO/PE

 MDR
PROGRAMA AÇÃO / MODALIDADE

141.211 v009  micro



1.1.   
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM CONSELHO 

Estado de Pernambuco 

Palácio Cel. José Abílio de Albuquerque Ávila 
 

Rua Vidal de Negreiros, 43 – Centro – CEP: 55.330-000 – Bom Conselho/PE | CNPJ 
nº 11.285.954/0001-04 

Fone: (87) 3771-4706 Fax: (87) 3771-4724 |www.bomconselho.pe.gov.br 

DO BAIRP r e f e i t u r a   M u n i c i p a l   d e   B o m   C o n s e l h o 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ANEXO II AO PROJETO 
BÁSICO – PEÇAS TÉCNICAS 
GRÁFICAS (PROJETOS)  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Início - Trecho 02
Lat: S9° 13' 17.98''

Lon: W36°35' 23.18''

JAZIDA
Lat:9°10'12.43"S

Lon:36°39'38.29"O

Final - Trecho 02
Lat: S9° 10' 14.37"

Lon: W36°40'33.79"
Início - Trecho 01

Lat: S9° 11' 57.07"
Lon: W36° 32' 47.98"

Caldeirões
Lat:S9°13'16.21"
Lon:W36°35'8.81"

Final - Trecho 01
Lat: S9° 13' 16.21

Lon: W36°35' 8.81''

Cachoeira do Pinto
Lat:S9°11'57.07"

Lon:W36°32'42.24"

Bom Conselho
Lat: S  9°10'3.50"

Lon: W 36°40'46.46"

CM - Trecho 01
Lat:9°13'1.19"S

Lon: 36°33'41.64"O

CM - Trecho 02
Lat:9°11'17.14"S

Lon:36°37'56.51"O

DMT DE BOTA-FORA

EST

FORMATO: REVISÃO: R.01 ESCALA: 1/2500

DATA DE EMISSÃO: 20/05/2022

PRANCHA:

01/03

PROPRIETÁRIO

RESPONSÁVEL TÉCNICO

PLANTA BAIXA

LOCALIZAÇÃO:

500x1189mm

PROPRIETÁRIO:  PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM CONSELHO

MUNICÍPIO - UF: BOM CONSELHO - PE

CNPJ:11.285.954/0001-04

PROJETO DE LOCALIZAÇÃO

OBSERVAÇÃO:
O local de bota-fora será ao lado de onde se retira o

material na jazida, por se tratar de bota-fora de solo e
vegetação. Tendo a jazida espaço suficiente para tal.



Início - Trecho 02
Lat: S9° 13' 17.98''

Lon: W36°35' 23.18''

JAZIDA
Lat:9°10'12.43"S

Lon:36°39'38.29"O

Final - Trecho 02
Lat: S9° 10' 14.37"
Lon: W36°40'33.79"

Início - Trecho 01
Lat: S9° 11' 57.07"

Lon: W36° 32' 47.98"

Caldeirões
Lat:S9°13'16.21"

Lon:W36°35'8.81"

Final - Trecho 01
Lat: S9° 13' 16.21

Lon: W36°35' 8.81''

Cachoeira do Pinto
Lat:S9°11'57.07"

Lon:W36°32'42.24"

Bom Conselho
Lat: S  9°10'3.50"

Lon: W 36°40'46.46"

CM - Trecho 01
Lat:9°13'1.19"S

Lon: 36°33'41.64"O

CM - Trecho 02
Lat:9°11'17.14"S

Lon:36°37'56.51"O

DMT DE BOTA-FORA

EST

FORMATO: REVISÃO: R.01 PRANCHA:

02/03

PROPRIETÁRIO

RESPONSÁVEL TÉCNICO

PLANTA BAIXA

LOCALIZAÇÃO:

500x1189mm

PROPRIETÁRIO:  PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM CONSELHO

MUNICÍPIO - UF: BOM CONSELHO - PE

CNPJ:11.285.954/0001-04

PROJETO DE LOCALIZAÇÃO

ESCALA: 1/2500

DATA DE EMISSÃO: 20/05/2022

OBSERVAÇÃO:
O local de bota-fora será ao lado de onde se retira o

material na jazida, por se tratar de bota-fora de solo e
vegetação. Tendo a jazida espaço suficiente para tal.



Início - Trecho 02
Lat: S9° 13' 17.98''

Lon: W36°35' 23.18''

JAZIDA
Lat:9°10'12.43"S

Lon:36°39'38.29"O

Final - Trecho 02
Lat: S9° 10' 14.37"

Lon: W36°40'33.79"
Início - Trecho 01

Lat: S9° 11' 57.07"
Lon: W36° 32' 47.98"

Caldeirões
Lat:S9°13'16.21"
Lon:W36°35'8.81"

Final - Trecho 01
Lat: S9° 13' 16.21

Lon: W36°35' 8.81''

Cachoeira do Pinto
Lat:S9°11'57.07"

Lon:W36°32'42.24"

Bom Conselho
Lat: S  9°10'3.50"

Lon: W 36°40'46.46"

CM - Trecho 01
Lat:9°13'1.19"S

Lon: 36°33'41.64"O

CM - Trecho 02
Lat:9°11'17.14"S

Lon:36°37'56.51"O

DMT DE BOTA-FORA

EST

FORMATO: REVISÃO: R.01 PRANCHA:

03/03

PROPRIETÁRIO

RESPONSÁVEL TÉCNICO

PLANTA BAIXA

LOCALIZAÇÃO:

500x1189mm

PROPRIETÁRIO:  PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM CONSELHO

MUNICÍPIO - UF: BOM CONSELHO - PE

CNPJ:11.285.954/0001-04

PROJETO DE LOCALIZAÇÃO

ESCALA: 1/2500

DATA DE EMISSÃO: 20/05/2022

OBSERVAÇÃO:
O local de bota-fora será ao lado de onde se retira o

material na jazida, por se tratar de bota-fora de solo e
vegetação. Tendo a jazida espaço suficiente para tal.



E: 769585.933
N: 8982203.150

LAT: S9° 11' 57.07"
LON: W36° 32' 47.98"

<==
PE-214

CACHOEIRA DO PINTO

PONTE EXISTENTE

TOPOGRAFIA

P-01/03
ESCALA:

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM CONSELHO - PE

1/2500       A0

DESCRIÇÃO:FOLHA:

CONTEÚDO: PLANTA  BAIXA 

LEVANTAMENTO CADASTRAL PLANIALTIMÉTRICO DE UM TRECHO  DE
EXTENSÃO QUE LIGA CACHOEIRA DO PINTO A CALDEIRÕES, BOM

CONSELHO - PE

OUTUBRO DE 2021

DATA:

O

SO

S

NO

N

SE

NE

E

DETALHE DA SEÇÃO TIPO 01

4,20

TRECHO   0+000 À  4+440
CERCA (ESTACA DE MADEIRA)

PONTO MAIS ELEVADO DA SEÇÃO
TRANSVERSAL DA ESTRADA

VALETA DE DRENAGEM

5%
VALETA DE DRENAGEM A SER

CONFORMADO COM MOTONIVELADORA

0.50

0.15

DETALHAMENTO VALETA - SEM
ESCALA

DETALHE DA SEÇÃO TIPO 02

5,50

TRECHO   4+440 À  6+199
CERCA (ESTACA DE MADEIRA)

PONTO MAIS ELEVADO DA SEÇÃO
TRANSVERSAL DA ESTRADA

VALETA DE DRENAGEM

5%
VALETA DE DRENAGEM A SER

CONFORMADO COM MOTONIVELADORA

0.50

0.15

DETALHAMENTO VALETA - SEM
ESCALA

REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESP = 15cm

REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESP = 15cm
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APRESENTAÇÃO 
 

Este documento trata, em um texto conjunto, por serviço do orçamento, do 
memorial descritivo e das especificações técnicas da obra objeto do convenio nº 
915153/2021 – RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE BOM 
CONSELHO-PE. 

Como memorial descritivo, é um documento técnico que define, de modo preciso 
e conciso, o procedimento de execução dos serviços de engenharia, o controle 
tecnológico dos serviços, os critérios de aceitabilidade para recebimento e seus critérios 
de medição, os elementos componentes e os processos construtivos utilizados na 
execução da obra, estabelecendo assim, bases seguras para a formulação e análise 
dos orçamentos.  

Também se encontram no texto, as especificações técnicas dos serviços, as 
quais detalham as características de bens, equipamentos ou insumos, tais como: 
padrão, capacidades, terminologias, símbolos, ensaios e métodos de ensaio, 
embalagens, marcação e rotulagem, dentre outras características.  
 

1. SERVIÇOS PRELIMINARES 

1.1. PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO  

 

 

 
 

O fornecimento da placa de identificação da obra ficará a cargo da Contratada, 
que providenciará sua confecção, devendo a sua instalação se dar em local definido 
pela Fiscalização. As placas deverão ser confeccionadas de acordo com cores, 
medidas, proporções e demais orientações contidas nesse projeto. Elas deverão ser 
confeccionadas em chapas planas, metálicas, material resistente às intempéries.  

As placas deverão ser afixadas em local visível, preferencialmente no acesso 
principal do empreendimento ou voltadas para a via que favoreça a melhor visualização. 
Recomenda-se que as placas sejam mantidas em bom estado de conservação, inclusive 



 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM CONSELHO 
Estado de Pernambuco 

Palácio Cel. José Abílio de Albuquerque Ávila 
 

 

Rua Vidal de Negreiros, 43 – Centro – CEP: 55.330-000 – Bom 
Conselho/PE | CNPJ nº 11.285.954/0001-04 

Fone: (87) 3771-4706 Fax: (87) 3771-4724 |www.bomconselho.pe.gov.br 

quanto à integridade do padrão das cores, durante todo o período de execução das 
obras. 

O modelo, detalhes e dimensões da placa deverão estar de acordo com o padrão 
utilizado pelo Governo Federal (consultar manual de placa de obras da CAIXA, 
disponível em sítio eletrônico), independente das exigidas pelos órgãos de fiscalização 
de classe. As placas serão com dimensões de 4,0*2,0m. 

 

 
2. ADMINISTRAÇÃO LOCAL 

2.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL  

 

 

Descrição do Serviço 
Definir os critérios que orientam a execução, aceitação e medição da 

administração local da obra, na referida obra. Os serviços relacionados à administração 
local da referida obra são encontrados por meio de composição única que detalha tais 
serviços.  

Na obra em questão, os custos com administração local serão os de custeio de 
honorários de engenheiro civil de obra júnior para acompanhamento e supervisão da 
obra com carga horária de visitas semanais de duas (02) vezes por semana, com 
duração de 2,0h cada visita, com 04 semanas úteis por mês, totalizando 16h mensais; 
e encarregado geral de obras mensalista. 

 
3. ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS 

3.1 LIMPEZA DOS BORDOS 

3.1.1 DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA DE ÁREA E ESTOCAGEM 
DO MATERIAL DE LIMPEZA COM ÁRVORES DE DIÁMETRO ATÉ 0,15M 
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 Este serviço é contemplado para quantificar o desmatamento dos bordos da 
estrada. Que possuem uma camada vegetal de largura média de 50cm em cada lado, 
e espessura média de 10cm. Somente após o desmatamento dos bordos, a 
regularização poderá ser iniciada. As composições seguintes contemplam os serviços 
de carga, transporte e descarga do material desmatado. 
 

 
Itens e suas características 

 Trator de esteiras com lâminas – 259kW 
 Servente de obras 

 
Equipamentos 
Trator de esteiras com lâminas – 259kW 

 
 

Critérios para quantificação dos serviços 
Utilizar a área do terreno que passará pelo processo de limpeza mecanizada de 

camada vegetal, vegetação e pequenas árvores. 
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Critérios de aferição 
Foi considerado que as árvores com tronco menor que 0,20 m possuem até 5,00 

m de altura. Foi considerada uma espessura de 15 cm solo da camada vegetal, que ao 
ser retirado rebaixa a linha do terreno nessa espessura. 

 
Execução 
É feita a retirada com trator de esteira da vegetação existente no terreno. 
 

 
3.1.2 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM 

CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3 - CARGA COM CARREGADEIRA DE 3,40M3 E 
DESCARGA LIVRE 

 
Este serviço é contemplado para quantificar a carga, manobra e descarga do 

volume de material desmatado da vegetação nas bordas da estrada. É considerado que 
a camada vegetal possui largura média de 50cm e espessura média de 10cm. O material 
é carregado na origem (estrada) pela pá carregadeira, lançada no caminhão basculante 
para seu devido transporte (contemplado na próxima composição) e por fim é 
descarregado no destino, isto é, o bota-fora. No caso deste projeto, o bota-fora se 
encontra no mesmo local da jazida, por se tratar de uma mistura de solo orgânico e 
vegetação, este material de bota-fora poderá ser lançado no mesmo local da jazida, 
separadamente do solo a ser extraído, evidentemente.  

 

 
Itens e suas características 

 Caminhão basculante com capacidade de 14m3 – 188kW 
 Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40m3 – 195kW 

 
Equipamentos 

 Caminhão basculante com capacidade de 14m3 – 188kW 
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 Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40m3 – 195kW 
 

 
Critérios para quantificação dos serviços 

 Utilizar o peso, em toneladas (T), total de material a ser carregado. 
Execução 

 O material solto é carregado pela carregadeira no caminhão basculante 
no local de origem. O caminhão basculante executa o transporte 
(contabilizado em outra composição), e por fim descarrega no local de 
destino. 

 
 
 
 



 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM CONSELHO 
Estado de Pernambuco 

Palácio Cel. José Abílio de Albuquerque Ávila 
 

 

Rua Vidal de Negreiros, 43 – Centro – CEP: 55.330-000 – Bom 
Conselho/PE | CNPJ nº 11.285.954/0001-04 

Fone: (87) 3771-4706 Fax: (87) 3771-4724 |www.bomconselho.pe.gov.br 

3.1.3 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3 - RODOVIA 
EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO 

 
Este serviço é contemplado para quantificar o transporte do volume de 

material desmatado da vegetação nas bordas da estrada. É considerado que a 
camada vegetal possui largura média de 50cm e espessura média de 10cm. O 
material é carregado na origem (estrada) pela pá carregadeira (considerada na 
composição anterior), lançada no caminhão basculante para seu devido 
transporte e por fim é descarregado no destino, isto é, o bota-fora. No caso deste 
projeto, o bota-fora se encontra no mesmo local da jazida, por se tratar de uma 
mistura de solo orgânico e vegetação, este material de bota-fora poderá ser 
lançado no mesmo local da jazida, separadamente do solo a ser extraído, 
evidentemente. As DMTs consideradas para contabilizar os Momentos de 
Transporte de cada trecho são as próprias DMTs dos centros de massas dos 
trechos à jazida. A saber, para o primeiro trecho DMT1=5,64km e 
DMT2=16,20km. 

Peso específico solo vegetal adotado = 1,2 T/M3. 
 

 
 Itens e suas características 

 Caminhão basculante com capacidade de 14m3 – 188kW 
 

Equipamentos 
- Caminhão basculante 14 m3, com cavalo mecânico de capacidade 
máxima de tração combinado de 36.000 kg, potência 188kW inclusive 
semirreboque caçamba metálica. 
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Critérios para quantificação dos serviços 
Momento de transporte do material, sendo o volume solto do material 

transportado multiplicado pelo peso específico do material e multiplicado pela distância 
média de transporte (DMT), em vias urbanas em leito natural. Nos quantitativos da DMT 
considerar somente o percurso de IDA entre a origem e o destino. A unidade de medida 
é o peso do material a ser transportado, em toneladas (T). 

 
Critérios de aferição 

 
Produtividade Horária calculada pela fórmula PH = (C*FTT)/(2*X/V), onde: 
PH = Produtividade horária, 93,10 m³/h; 
C = Capacidade da caçamba, considerado 14 m³; 
FTT = Fator tempo de trabalho, considerado 0,70; 
X = distância em km, considerado 1km; 
V = velocidade de transporte, considerado 19 km/h. 
As produtividades desta composição não contemplam as atividades de carga e 

descarga de materiais. Para tais atividades, utilizar composição específica de cada 
serviço. 

O volume considerado é solto (empolado). 
Esta composição não considera eventuais custos de pedágio em rodovias 

concessionadas.  
Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do 

caminhão de acordo com o Fator Tempo de Trabalho (FTT) de 70%, da seguinte forma: 
CHP: considera o tempo de ida e volta do transporte (motor ligado); CHI: considera os 
demais tempos da jornada de trabalho. 
 

Execução 
O caminhão basculante executa o transporte do material granular carregado pela 

carregadeira na origem até o destino, onde executa também a descarga.  
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3.2 REVESTIMENTO PRIMÁRIO 

3.2.1 LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 

 

 
Itens e suas características 

 Teodolito eletrônico; 
 Barra de aço CA-50 6,3mm; 
 Tinta acrílica. 

 
Equipamentos 

 Não se aplica. 
 
Critérios para quantificação dos serviços 

 Utilizar o comprimento de locação de pavimento a ser realizada. 
 

Critérios de aferição 
 Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os 

carpinteiros e apenas os auxiliares que ajudam na locação; 
 Para efeito de cálculo do coeficiente desta composição, foi considerado 

o espaçamento de 20 metros entre pontos. 
 

Execução 
 Verifica-se um ponto topográfico conhecido (ponto definido no terreno, na 

via pública ou parede de construção vizinha); 
 Com o auxílio do teodolito, instalam-se os pontos de referência através 

da fixação de barras de aço no solo; 
 Em seguida é feita a pintura da barra de aço que ficou acima do solo para 

facilitar a visualização do ponto pela equipe de locação. Tal marcação 
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serve de referência planialtimétrica para outras operações de locação da 
obra. 

 

3.2.2 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 

 

 
 

Itens e suas características 
 Servente: empregado que auxilia os operários dos equipamentos na 

execução do serviço.  
 Motoniveladora: equipamento utilizado para nivelar e regularizar o 

subleito.  
 Caminhão pipa: equipamento utilizado para umidificar o solo, visando 

atender a umidade ótima para a compactação.  
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 Rolo pé de carneiro: equipamento utilizado para compactar o subleito 
 
Equipamentos 

 Motoniveladora potência básica líquida (primeira marcha) 125 hp, peso 
bruto 13032 kg, largura da lâmina de 3,7 m.  
 

 
 

 Caminhão pipa 10.000 l trucado, peso bruto total 23.000 kg, carga útil 
máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,8 m, potência 230 cv, inclusive 
tanque de aço para transporte de água. 
 

 
 

 Rolo compactador vibratório pé de carneiro para solos, potência 80 hp, 
peso operacional sem/com lastro 7,4 / 8,8 t, largura de trabalho 1,68 m. 
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Critérios para quantificação dos serviços 
Utilizar a área geométrica, em metros quadrados, de subleito a receber 

regularização e compactação. 
 
Critérios de aferição 

 Para fins de cálculo dos coeficientes desta composição, considerou-se a 
execução de regularização e compactação de subleito já existente. 

 Considera-se que a regularização e compactação alcança até 20 cm de 
espessura do subleito já existente. 

 As produtividades desta composição não contemplam a atividade de 
transporte, lançamento e espalhamento de material. Se necessária a 
importação de material, o usuário deverá contemplar atividades de aterro. 

 A motoniveladora é utilizada na composição apenas para executar a 
tarefa de nivelar regularizar o subleito. 

 As produtividades desta composição não contemplam as atividades de 
remoção de camada vegetal, limpeza de terreno, escavação, corte e 
aterro. 

 É considerado na composição o esforço de umidificar o subleito a fim de 
garantir que se atinja a umidade ótima de compactação. 

 A quantidade de fechas executadas pelos rolos compactadores foi 
determinada considerando atender a energia de compactação de 95% 
energia normal. 

 É considerado na composição o esforço de umidificar o subleito a fim de 
garantir que se atinja a umidade ótima de compactação. 

 Esta composição é válida para trabalho diurno. 
 CHP: considera o tempo em que o equipamento está efetivamente 

executando o serviço. CHI: considera os tempos em que o equipamento 
está parado. 

 Os ensaios, coletas de amostras e testes realizados antes, durante e 
após a conclusão do serviço não estão comtemplados na composição. 
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Execução 
 O subleito sobre o qual irá se executar a regularização e compactação 

deve estar totalmente limpo, sem excessos de umidade e com todas as 
operações de terraplenagem concluídas (atividades não contempladas 
nesta composição). 

 A motoniveladora realiza a regularização e nivelamento do subleito. 
 Caso o teor de umidade se apresente abaixo do limite especificado em 

projeto, procede-se com o umedecimento da camada através do 
caminhão pipa. 

 Com o material dentro do teor de umidade especificado em projeto, 
executa-se a compactação da camada utilizando-se o rolo compactador 
pé de carneiro, na quantidade de fechas prevista em projeto, a fim de 
atender as exigências de compactação. 

 

 

3.2.3 EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO COM MATERIAL DE JAZIDA 
 
 Este é o principal serviço a ser executado para recuperação das estradas 
vicinais, de forma a criar uma camada de 15cm de solo compactado, executada como 
revestimento primário. Tal camada, firme, compacta, regular, faz com que esse seja 
uma solução apropriada para estradas vicinais, considerando o custo-benefício, uma 
vez que a pavimentação de trechos muito extensos como estradas vicinais se torna 
altamente custosa. 
 Para embasar as especificações técnicas de execução desse serviço, utilizou-
se como referência a ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA ET-DE-P00/013 – DER/SP – 
REVESTIMENTO PRIMÁRIO. Outras normas aplicáveis são de CONSULTA 
OBRIGATÓRIA, como especificações do DNIR, DNER, DER estaduais, e demais 
que se apliquem e contribuam para a correta execução do serviço. 
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Itens e suas características 
 

 Caminhão tanque com capacidade 10.000 L - 188 kW 
 Grade de 24 discos rebocável de 24'' 
 Motoniveladora - 93 kw 
 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27t - 85 kW 
 Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido de 11,6t 
 Trator agrícola - 77 kW 
 Servente de obras 

 
Materiais utilizado na execução do serviço 

 Solo ao natural, proveniente de jazida (piçarra ou similar, que atenda às 
especificações propostas) 

 
Atividades Auxiliares na execução do serviço 
Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56m³ 
 
Equipamentos 
 

 Caminhão tanque com capacidade 10.000 L - 188 kW 
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 Grade de 24 discos rebocável de 24'' 
 

 
 

 Motoniveladora - 93 kw 
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 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27t - 85 kW 
 

 
 

 Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido de 11,6t 
 

 
 Trator agrícola - 77 kW 
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Critérios para quantificação dos serviços 
 

 Utilizar o volume geométrico, em metros cúbicos (m3), da camada a ser 
executada em revestimento primário. 
 
 
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA ET-DE-P00/013 – DER/SP – REVESTIMENTO 
PRIMÁRIO. 
 
DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA (CONSULTA OBRIGATÓRIA): 
 

 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DE SANTA CATARINA. 
DER/SC ES-T-07/92 – Revestimento Primário. Santa Catarina, 1992. 

 DERSA DESENVOLVIMENTO RODOVIÁRIO S.A. ES-18.03.000-P0/001. 
Especificação Técnica para Revestimento Primário. São Paulo, 1989. 

 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DA BAHIA. DER/BA ES-T-
08/92. Terraplenagem - Revestimento Primário. Salvador, 1992. 

 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO PARANÁ. DER/PR ES-
T-07/05. Terraplenagem - Revestimento Primário. Curitiba, 2005. 

 
1 OBJETIVO  
 
Definir os critérios que orientam a execução, aceitação e medição do serviço de 
revestimento primário em obras de estradas sob a jurisdição da Prefeitura Municipal de 
Bom Conselho/PE. 
 
2 DEFINIÇÃO 
 
O revestimento primário compreende a execução de camada granular, composta por 
agregados naturais ou artificiais, aplicada sobre o reforço do subleito ou diretamente sobre 
o subleito compactado em rodovias não pavimentadas, com a função de assegurar 
condições de rolamento e de aderência do tráfego satisfatórias, mesmo sob condições 
climáticas adversas. 
 
3 MATERIAIS 
 
Os materiais utilizados na execução do revestimento primário podem ser: saibro, 
cascalho, rocha decomposta, seixo rolado ou não, pedregulho, areia, material sílico-
argilosos, subprodutos industriais, escórias, ou mistura de quaisquer um deles, 
obedecendo os seguintes requisitos: 

a) devem ser isentos de matéria orgânica, restos vegetais ou outras substâncias 
prejudiciais; 
b) o diâmetro máximo do agregado deve ser menor ou igual a 25 mm; 
c) a fração retida na peneira nº 10, deve ser constituída de partículas duras e 
duráveis, de difícil desagregação, resistente às ações de compactação e do próprio 
tráfego;  
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- valores de desgaste de abrasão Los Angeles, determinados conforme 
NBR NM 51(1), superiores a 55 são admitidos desde que se tenha 
conhecimento de desempenho satisfatório de material semelhante, quando 
utilizado como revestimento primário;  

d) a fração que passa na peneira nº 10 deve ser constituída de areia natural; 
e) a fração que passa na peneira nº 40 deve apresentar limite de liquidez inferior a 
35% e o índice de plasticidade máximo de 7%. 
 

Prevendo o aproveitamento do revestimento primário em pavimentação futura como 
camada estrutural do pavimento, deve ser exigidos para o material CBR mínimo de 20% 
e expansão máxima de 1 %, na energia intermediária ou na especificada em projeto. 
Existem algumas jazidas do tipo cascalheira de cavas que possuem em sua composição 
proporções satisfatórias de materiais granulares e argila, no entanto quando isto não 
ocorrer e houver necessidade de se produzir uma mistura adequada de material granular 
com material argiloso, este último deve representar cerca de 20% a 30% da mistura total. 
 
4 EQUIPAMENTOS 
 
Antes do início dos serviços todo equipamento deve ser examinado e aprovado pela 
Prefeitura Municipal de Bom Conselho/PE. 
 
O equipamento básico para a execução do revestimento primário compreende as 
seguintes unidades: 

a) caminhões basculantes; 
b) motoniveladora; 
c) trator agrícola com grade de discos ou pulvimisturador; 
d) caminhão-tanque distribuidor de água equipado com bomba e barra 
distribuidora; 
e) rolo compactador estático ou vibratório do tipo liso e pé de carneiro. 

 
5 EXECUÇÃO 
 
5.1 Condições Gerais 
 
Não é permitida a execução dos serviços em dia de chuva. 
 
A camada de revestimento primário só pode ser executada quando o subleito ou camada 
de reforço do subleito estiver liberado quanto aos requisitos de aceitação de materiais e 
execução. 
 
A superfície deve estar perfeitamente limpa, desempenada e sem excessos de umidade 
antes da execução do revestimento primário.  
 
Durante todo o tempo de execução do revestimento primário, os materiais e os serviços 
devem ser protegidos contra a ação destrutiva das águas pluviais, do trânsito e de outros 
agentes que possam danificá-los. É obrigação da executante a responsabilidade desta 
conservação. 
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5.2 Produção da Mistura 
 
Quando houver necessidade mistura de materiais esta deve ser executada por um dos 
procedimentos indicados abaixo: 
 
5.2.1 Mistura Prévia 
 
A mistura prévia é executada com base nos pesos secos dos materiais que a compõe. A 
medida-padrão pode ser a concha da pá carregadeira utilizada no carregamento do 
material. 
 
Devem ser removidos os eventuais fragmentos de material granular com diâmetro 
superior a 25 mm, raízes ou outros materiais estranhos. 
 
Conhecidos os números da medida-padrão de cada material que melhor reproduza a 
dosagem projetada, é iniciado o processo de mistura em local próximo a uma das jazidas. 
 
Depositam-se alternadamente os materiais, em lugar apropriado e na proporção desejada. 
A mistura é então processada, revolvendo-se o monte formado com evoluções da concha 
da pá carregadeira. 
 
Para evitar erros na contagem do número de medidas-padrão dos materiais, recomenda-
se que a etapa descrita anteriormente, seja executada dosando-se um ciclo da mistura por 
vez. 
 
Devem ser removidos os eventuais fragmentos de material granular com diâmetro 
superior a 25 mm, raízes ou outros materiais estranhos. 
 
Após a mistura prévia, o material é transportado, através de caminhões basculantes, 
depositando-se sobre a pista em montes adequadamente espaçados. 
 
Segue-se o espalhamento pela ação da motoniveladora. 
 
5.2.2 Mistura na Pista 
 
Inicialmente deve ser distribuído na pista o material que entra na composição da mistura 
em maior quantidade. 
 
Segue-se o espalhamento do segundo material, em quantidade que assegure o 
atendimento à dosagem e a espessura pretendidas. 
 
O material espalhado deve receber adequada conformação, de forma que a camada 
apresente espessura constante. 
 
5.3 Material Sem Mistura 
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Os materiais escavados devem ser transportados para local de aplicação, descarregados e 
distribuídos em montes e leiras sobre o subleito. 
 
Devem ser removidos os eventuais fragmentos de material granular com diâmetro 
superior a 25 mm, raízes ou outros materiais estranhos. 
 
5.3.1 Espalhamento e Homogeneização 
 
O material deve ser espalhado com motoniveladora de forma regular e uniforme em toda 
a largura do leito, de forma tal que, após a compactação, sua espessura não exceda 20 cm 
e nem seja inferior a 10 cm. 
 
Caso o teor de umidade se apresente abaixo do limite mínimo especificado, deve-se 
proceder ao umedecimento e homogeneização do material, pela ação caminhão-tanque 
distribuidor de água, grade de disco, ou escarificador da motoniveladora. 
 
Se o teor de umidade de campo exceder ao limite superior especificado, o material deve 
ser aerado mediante ação conjunta da grade de discos ou da motoniveladora para que o 
material atinja a umidade desejada. 
 
O teor de umidade deve situar-se entre menos 2 e mais 1 ponto percentual da umidade 
ótima de compactação do material. 
 
5.4 Compactação 
 
Na fase inicial da obra devem ser executados segmentos experimentais, com formas 
diferentes de execução, na seqüência operacional de utilização dos equipamentos de 
modo a definir os procedimentos a serem obedecidos nos serviços de compactação. Deve-
se estabelecer a o número de passadas necessárias dos equipamentos de compactação para 
atingir o grau de compactação especificado. 
 
Deve ser realizada nova determinação sempre que houver variação no material ou do 
equipamento empregado. 
 
A compactação deve evoluir longitudinalmente, iniciando pelas bordas, tomando-se o 
cuidado de que nas primeiras passadas o rolo compactador se apóie metade nos 
acostamentos e metade na sub-base ou na base em construção. 
 
Nos trechos em tangente, a compactação deve prosseguir das duas bordas para o centro, 
em percursos eqüidistantes da linha base, eixo. Os percursos ou passadas do equipamento 
utilizado devem distar entre si de forma tal que, em cada percurso, seja coberta metade 
da faixa coberta no percurso anterior. 
 
Nos trechos em curva, havendo sobrelevação, a compactação deve progredir da borda 
mais baixa para a mais alta, com percursos análogos aos descritos para os trechos em 
tangente. 
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Nas partes adjacentes ao início e ao fim da sub-base ou base em construção, a 
compactação deve ser executada transversalmente à linha base, eixo. Nas partes 
inacessíveis aos rolos compactadores, assim como nas partes em que seu uso não for 
desejável, tais como cabeceira de obras de arte, a compactação deve ser executada com 
rolos vibratórios portátil ou sapos mecânicos. 
 
Durante a compactação, se necessário, pode ser promovido o umedecimento da superfície 
da camada mediante emprego de carro-tanque distribuidor de água. Esta operação é 
recomendada sempre que o teor de umidade estiver abaixo do limite inferior do intervalo 
de umidade admitido para a compactação. 
 
As operações de compactação devem prosseguir em toda a espessura da sub-base ou base, 
até que se atinja grau de compactação mínimo de 95% em relação à massa especifica 
aparente seca máxima ou o especificado em projeto, determinada no ensaio de 
compactação, conforme NBR 7182(2), na energia normal ou na especificada no projeto. 
 
5.5 Acabamento 
 
O acabamento deve ser executado com motoniveladora, exclusivamente em operação de 
corte, sendo vetada a correção de depressões por adição de material. 
 
5.6 Abertura ao Tráfego 
 
A camada deve ser aberta ao tráfego apenas após a conclusão dos serviços. 
 
6 CONTROLE 
 
6.1 Controle dos Materiais 
 
Os materiais utilizados no revestimento primário devem ser submetidos aos ensaios 
abaixo discriminados, na freqüência de um ensaio a cada 1500 m² de pista. 
 

a) na fração retida na peneira de nº 10, determinar a abrasão Los Angeles, 
conforme NBR NM 51(1); 

b) CBR e expansão, conforme NBR 9895(3), na energia normal ou a especificada 
em projeto, se houver previsão da utilização da camada em futura 
pavimentação; 

c) granulometria conforme NBR 7181(4); um ensaio a cada 1.500 m² de pista; 
d) determinação do limite de liquidez, conforme NBR 6459(6), e limite 

plasticidade conforme a NBR 7180(6) , 
e) na fração com diâmetro menor que 2,00 mm deve-se classificá-la de acordo 

com a metodologia MCT, conforme DER/SP M 196(7), através dos ensaios de 
Mini-MCV, conforme DER/SP M 191(8), e perda de massa por imersão, 
conforme DER/SP M197(9). 

 
6.2 Controle da Execução 
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O controle da execução da camada deve ser realizado pelos seguintes procedimentos: 

 
a) determinação do teor de umidade pelo método expedito da frigideira, a cada 
1500 m² de pista, imediatamente antes do início da compactação; se a umidade 
estiver compreendida no intervalo de –2,0 % a +1,0 % da umidade ótima, o 
material pode ser liberado para compactação; 
 
b) determinação da massa específica aparente seca máxima e umidade ótima, 
conforme NBR 7182(2), na energia de especificada, com amostras coletadas na 
pista; um ensaio a cada 1500 m² de pista; 
 
c) determinação após o término da compactação da umidade e da massa específica 
aparente seca in situ, de acordo com NBR 7185(10), e o respectivo grau de 
compactação, em relação aos valores obtidos na alínea b, em amostras retiradas 
na profundidade de no mínimo 75% da espessura da camada; 1 determinação a 
cada 350 m² de pista compactada. 

 
6.3 Controle Geométrico e de Acabamento 
 
6.3.1 Controle de Espessura e Cotas 
 
A espessura da camada e as diferenças de cotas devem ser determinadas pelo nivelamento 

da seção transversal, a cada 20 m, conforme nota de serviço. 
 
A relocação e o nivelamento do eixo e das bordas devem ser executados a cada 20 m. 
 
6.3.2 Controle da Largura e Alinhamentos 
 
A largura da semi-plataforma acabada deve ser determinada por medidas à trena, 
executadas pelo menos a cada 20 m. 
 
6.3.3 Controle do Acabamento da Superfície 
 
O acabamento da superfície deve ser apreciado visualmente em toda a plataforma, não se 

admitindo depressões que possibilitem o acúmulo de água. 
 
7 ACEITAÇÃO 
 
Os serviços são aceitos e passíveis de medição desde que atendam simultaneamente às 
exigências de materiais e de execução, estabelecidas nesta especificação e discriminadas 
a seguir. 
 
7.1 MATERIAIS 
 
Os materiais são aceitos desde que: 
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a) a fração retida na peneira de nº 10, apresente abrasão Los Angeles inferior a 55%, 
admite-se valores de abrasão superiores a 55%, desde que comprovada o bom 
desempenho de material semelhante em outros revestimentos primários; 
 

b) o diâmetro máximo do material seja menor ou igual a 25 mm; 
 

c) os resultados do limite de liquidez e índice de plasticidade analisados 
estatisticamente para conjuntos de no mínimo 4 e no máximo 10 amostras, através 
da equação 4 do anexo B, sejam menores ou iguais a 35% e 7%, respectivamente; 

 
d) os resultados de CBR, calculados estatisticamente para conjuntos de no mínimo 4 

e no máximo 10 amostras, através da equação 3 do anexo B, sejam maiores ou 
iguais a 20%; 

 
e) os resultados individuais de expansão sejam menores ou iguais a 1%. 

 
7.2 EXECUÇÃO 
 
7.2.1 Grau de Compactação 
 
O grau de compactação é aceito desde que os valores de grau de compactação, analisados 
estatisticamente para conjuntos de no mínimo 4 e no máximo 10 amostras, através da 
equação 3 do anexo B, sejam iguais ou superiores a 95% ou atinjam o especificado em 
projeto. 
 
7.2.2 Geometria 
 
Os serviços executados são aceitos, quanto à geometria, desde que:  
 

a) a variação individual de cotas e da espessura, no eixo longitudinal e das bordas 
não seja superior a -2 cm a + 1,0 cm; 
 

b) a variação máxima da semi-largura da plataforma admitida seja de + 0,10 m, não 
se admitindo variações para menos; 

 
c) o abaulamento transversal esteja compreendido na faixa de ± 0,5 %, em relação 

ao valor da inclinação de projeto. 
 
8 CONTROLE AMBIENTAL 
 
Os procedimentos de controle ambiental referem-se à proteção de corpos d’água, da 
vegetação lindeira e da segurança viária. A seguir são apresentados os cuidados e 
providências para proteção do meio ambiente, a serem observados no decorrer da 
execução do revestimento primário. 
 
8.1 Exploração de Ocorrência de Materiais 
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Devem ser observados os seguintes procedimentos na exploração das ocorrências de 
materiais: 
 
a) para as áreas de apoio necessárias a execução dos serviços deve ser observadas as 
normas ambientais vigentes no DER/SP; 
 
b) na exploração de áreas de empréstimo, a contratada só poderá executar escavações 
nas áreas previstas no projeto ou naquelas que tiverem sido projetadas e especialmente 
aprovada pela fiscalização durante a construção. A exploração da área de empréstimo 
somente pode ser iniciada após a obtenção da autorização ambiental, qualquer 
alteração deve ser objeto de complementação; 
 
c) os serviços de desmatamento, destocamento e limpeza devem ser feitos dentro do limite 
da área autorizada; o material retirado deve ser estocado de forma que, após sua 
exploração, o solo orgânico possa ser reutilizado na recuperação da área; 
 
d) caso seja necessário promover o corte de árvores, para instalação das atividades, deverá 
ser obtida autorização dos órgãos ambientais competentes, sendo que os serviços 
deverão considerar os critérios impostos pelos órgãos. Em hipótese alguma será admitida 
a queima da vegetação como forma de supressão ou mesmo a queima dos resí- 
duos do corte: troncos e ramos; 
 
e) deve ser evitada a localização de áreas de apoio em áreas com restrições ambientais 
como: reservas ecológicas ou florestais, áreas de preservação permanente, de preservação 
cultural etc., ou mesmo em suas proximidades; 
 
f) durante sua exploração, as áreas devem ser mantidas com drenagem adequada, de 
modo a evitar o acúmulo de águas bem como processos erosivos; 
 
g) deve-se planejar adequadamente a exploração da área, de modo a minimizar os 
impactos decorrentes e a facilitar a recuperação ambiental da área, que deve ser executada 
tão logo esteja concluída a exploração. 
 
8.2 Execução 
 
Durante a execução devem ser conduzidos os seguintes procedimentos: 
 

a) deve ser implantada a sinalização de alerta e de segurança de acordo com as 
normas pertinentes aos serviços; 
 
 

b) deve ser proibido o tráfego dos equipamentos fora do corpo da estrada para evitar 
danos desnecessários à vegetação e interferências na drenagem natural; 
 

c) caso haja necessidade de estradas de serviço fora da faixa de domínio, deve-se 
proceder o cadastro de acordo com a legislação vigente; 
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d) as áreas destinadas ao estacionamento e manutenção dos veículos devem ser 

devidamente sinalizadas, localizadas e operadas de forma que os resíduos de 
lubrificantes ou combustíveis não sejam carreados para os cursos d’água. As áreas 
devem ser recuperadas ao final das atividades; 

 
e) todos os resíduos de lubrificantes ou combustíveis utilizados pelos equipamentos, 
seja na manutenção ou operação dos equipamentos, devem ser recolhidos em 
recipientes adequados e dada a destinação apropriada; 
 
f) é proibida a disposição de materiais provenientes da escarificação nas bordas da 
pista de forma causar soterramento da vegetação lindeira. A remoção de materiais 
quando necessária deve obedecer a especificação técnica – Depósito de Materiais 
Excedentes; 
 
g) deve-se providenciar a execução de barreiras de proteção, tipo leiras de solo, 
quando as obras estiverem próximas a cursos d’água ou mesmo sistema de drenagem 
que descarregue em cursos d’água, para evitar o carreamento de solo ou queda, de 
blocos ou fragmentos de rocha em corpos d´água próximos a rodovia; 
 
h) é obrigatório o uso de EPI, equipamentos de proteção individual, pelos 
funcionários. 

 
9 CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 
 
O serviço é medido em metros cúbicos de camada acabada, cujo volume é calculado 
multiplicando-se as extensões obtidas a partir do estaqueamento pela área da seção 
transversal de projeto. 
 
O transporte dos materiais utilizados não é medido em separado, para fins de pagamento; 
seu custo já se encontra incluso no preço unitário do revestimento primário. 
 
O serviço recebido e medido da forma descrita é pago conforme o respectivo preço 
unitário contratual, no qual está incluso: o fornecimento de materiais, perdas, carga e 
transporte até o local de aplicação, descarga, espalhamento, mistura, umedecimento, 
homogeneização, compactação e acabamento, abrangendo inclusive a mão-de-obra com 
encargos sociais, BDI e equipamentos necessários aos serviços, executados de forma a 
atender ao projeto e às especificações técnicas. 
 
DESIGNAÇÃO  
37.02.27 – Revestimento Primário  

UNIDADE 
m³ 
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ANEXO A – TABELAS DE CONTROLE 
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ANEXO B - CONTROLE ESTATÍSTICO 
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3.2.4 PEDREGULHO OU PICARRA DE JAZIDA, AO NATURAL, PARA BASE 
DE PAVIMENTACAO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)  

         
Este item é contemplado para quantificar a aquisição do piçarro da jazida para 

execução do revestimento primário. Sobre essa aquisição é aplicado um BDI 
diferenciado e adotado um preço médio praticado na região.   

 
3.2.5 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3 - RODOVIA 

EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO 
 

 Este serviço é contemplado para quantificar o transporte do piçarro da 
jazida até as estradas, para execução do revestimento primário. O material é 
escavado e carregado na origem (jazida) pela pá carregadeira (considerada na 
composição de revestimento primário), lançada no caminhão basculante para 
seu devido transporte e por fim é descarregado no destino, isto é, nas estradas. 
As DMTs consideradas para contabilizar os Momentos de Transporte de cada 
trecho são as DMTs dos centros de massas dos trechos à jazida. A saber, para 
o primeiro trecho DMT1=5,64km e DMT2=16,20km. 

Peso específico material solto piçarra, conforme DNIT = 1,875 T/M3 (ver 
caderno de composições/especificações técnicas de serviço DNIT). 
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 Itens e suas características 

 Caminhão basculante com capacidade de 14m3 – 188kW 
 

Equipamentos 
- Caminhão basculante 14 m3, com cavalo mecânico de capacidade 
máxima de tração combinado de 36.000 kg, potência 188kW inclusive 
semirreboque caçamba metálica. 
 

 
 

Critérios para quantificação dos serviços 
Momento de transporte do material, sendo o volume solto do material 

transportado multiplicado pelo peso específico do material e multiplicado pela distância 
média de transporte (DMT), em vias urbanas em leito natural. Nos quantitativos da DMT 
considerar somente o percurso de IDA entre a origem e o destino. A unidade de medida 
é o peso do material a ser transportado, em toneladas (T). 

 
Critérios de aferição 

 
Produtividade Horária calculada pela fórmula PH = (C*FTT)/(2*X/V), onde: 
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PH = Produtividade horária, 93,10 m³/h; 
C = Capacidade da caçamba, considerado 14 m³; 
FTT = Fator tempo de trabalho, considerado 0,70; 
X = distância em km, considerado 1km; 
V = velocidade de transporte, considerado 19 km/h. 
As produtividades desta composição não contemplam as atividades de carga e 

descarga de materiais. Para tais atividades, utilizar composição específica de cada 
serviço. 

O volume considerado é solto (empolado). 
Esta composição não considera eventuais custos de pedágio em rodovias 

concessionadas.  
Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do 

caminhão de acordo com o Fator Tempo de Trabalho (FTT) de 70%, da seguinte forma: 
CHP: considera o tempo de ida e volta do transporte (motor ligado); CHI: considera os 
demais tempos da jornada de trabalho. 

A unidade de medida é o peso, em toneladas, do material a ser transportado. 
  

Execução 
O caminhão basculante executa o transporte do material granular carregado pela 

carregadeira na origem até o destino, onde executa também a descarga.  

 
3.3 VALETAS DE DRENAGEM 

3.3.1 REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. 
AF_11/2019 

 
 Este serviço é contemplado para contabilizar-se a conformação das valetas de 
drenagem, as quais deverão ser esculpidas por meio da regularização com 
motoniveladora (patrol) com a lâmina inclinada, de modo a formar um triângulo (valeta) 
para condução dos fluidos nos bordos da pista, uma vez estes já compactados com 
revestimento primário previamente, e assim, aptos a conduzir o fluxo de água por 
estarem estáveis, resistentes e impermeáveis o suficiente. Ou seja, nas áreas das 
valetas é executado previamente as regularizações prévias, a execução de 
revestimento primário, e só após isso, é que é esculpida ou conformada as valetas de 
drenagem. Ver tamanho das valetas na seção transversal de projeto.  
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Itens e suas características:  

 Motoniveladora: equipamento utilizado para regularização de 
superfícies.  

 
Equipamentos: 
 

 Motoniveladora potência básica líquida (primeira marcha) 125 hp, peso 
bruto 13032 kg, largura da lâmina de 3,7 m.  
 

 
 
Critérios para quantificação dos serviços: 
 

 Utilizar a área geométrica, em metros quadrados, de superfície a ser 
regularizada.  
 

Critérios de aferição: 
 

 A motoniveladora é utilizada na composição apenas para executar a 
tarefa de regularização de superfícies. 
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 As produtividades desta composição não contemplam as atividades de 
remoção de camada vegetal, limpeza de terreno, corte e escavação. 

 Esta composição é válida para trabalho diurno. 
 CHP: considera o tempo em que o equipamento está efetivamente 

executando o serviço. 
 CHI: considera os tempos em que o equipamento está parado. 
 Os ensaios, coletas de amostras e testes realizados antes, durante e 

após a conclusão do serviço não estão comtemplados na composição. 
 
Execução: 
 

 A superfície sobre a qual irá se executar a regularização deve estar totalmente 
limpa e sem excessos de umidade.  

 A motoniveladora realiza a regularização e nivelamento da superfície. 
 

3.3.2 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM 
CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3 - CARGA COM CARREGADEIRA DE 3,40M3 
E DESCARGA LIVRE 

 
 Este serviço é considerado para contabilizar-se a carga, manobra e descarga do 
bota-fora de solo gerado devido à conformação das valetas de drenagem após a 
regularização/esculpimento por meio da motoniveladora. O material é carregado na 
origem (estrada) pela pá carregadeira, lançada no caminhão basculante para seu devido 
transporte (contemplado na próxima composição) e por fim é descarregado no destino, 
isto é, o bota-fora. No caso deste projeto, o bota-fora se encontra no mesmo local da 
jazida, por se tratar de uma mistura de solo orgânico e vegetação, este material de bota-
fora poderá ser lançado no mesmo local da jazida, separadamente do solo a ser 
extraído, evidentemente.  

 

 
 
Itens e suas características 

 Caminhão basculante com capacidade de 14m3 – 188kW 
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 Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40m3 – 195kW 
 
Equipamentos 

 Caminhão basculante com capacidade de 14m3 – 188kW 

 
 

 Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40m3 – 195kW 
 

 
Critérios para quantificação dos serviços 

 Utilizar o peso, em toneladas (T), total de material a ser carregado. 
 
Execução 

 O material solto é carregado pela carregadeira no caminhão basculante 
no local de origem. O caminhão basculante executa o transporte 
(contabilizado em outra composição), e por fim descarrega no local de 
destino. 
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3.3.3 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3 - RODOVIA EM 
REVESTIMENTO PRIMÁRIO 

 
Este serviço é considerado para contabilizar-se o transporte do bota-fora de solo 

gerado devido à conformação das valetas de drenagem após a 
regularização/esculpimento por meio da motoniveladora. O material é carregado na 
origem (estrada) pela pá carregadeira (considerada na composição anterior), lançada 
no caminhão basculante para seu devido transporte e por fim é descarregado no 
destino, isto é, o bota-fora. No caso deste projeto, o bota-fora se encontra no mesmo 
local da jazida, por se tratar de uma mistura de solo orgânico e vegetação, este material 
de bota-fora poderá ser lançado no mesmo local da jazida, separadamente do solo a 
ser extraído, evidentemente. As DMTs consideradas para contabilizar os Momentos de 
Transporte de cada trecho são as próprias DMTs dos centros de massas dos trechos à 
jazida. A saber, para o primeiro trecho DMT1=5,64km e DMT2=16,20km. 

Peso específico material 1ª categoria solto = 1,40 T/M3. 
 

 
 Itens e suas características 

 Caminhão basculante com capacidade de 14m3 – 188kW 
 

Equipamentos 
- Caminhão basculante 14 m3, com cavalo mecânico de capacidade 
máxima de tração combinado de 36.000 kg, potência 188kW inclusive 
semirreboque caçamba metálica. 
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Critérios para quantificação dos serviços 
Momento de transporte do material, sendo o volume solto do material 

transportado multiplicado pelo peso específico do material e multiplicado pela distância 
média de transporte (DMT), em vias urbanas em leito natural. Nos quantitativos da DMT 
considerar somente o percurso de IDA entre a origem e o destino. A unidade de medida 
é o peso do material a ser transportado, em toneladas (T). 

 
Critérios de aferição 

 
Produtividade Horária calculada pela fórmula PH = (C*FTT)/(2*X/V), onde: 
PH = Produtividade horária, 93,10 m³/h; 
C = Capacidade da caçamba, considerado 14 m³; 
FTT = Fator tempo de trabalho, considerado 0,70; 
X = distância em km, considerado 1km; 
V = velocidade de transporte, considerado 19 km/h. 
As produtividades desta composição não contemplam as atividades de carga e 

descarga de materiais. Para tais atividades, utilizar composição específica de cada 
serviço. 

O volume considerado é solto (empolado). 
Esta composição não considera eventuais custos de pedágio em rodovias 

concessionadas.  
Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do 

caminhão de acordo com o Fator Tempo de Trabalho (FTT) de 70%, da seguinte forma: 
CHP: considera o tempo de ida e volta do transporte (motor ligado); CHI: considera os 
demais tempos da jornada de trabalho. 
 

Execução 
O caminhão basculante executa o transporte do material granular carregado pela 

carregadeira na origem até o destino, onde executa também a descarga.  
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3.4 RECOMPOSIÇÃO DE CERCAS 

3.4.1 RECOMPOSIÇÃO TOTAL DE CERCA COM MOURÃO DE MADEIRA 
 

Este serviço é contemplado para contabilizar-se a recomposição total de cerca 
com mourão de madeira. Em recomposição total entende-se a troca tanto de madeira 
quanto de arame farpado em determinados trechos. As cercas, marginais às vias, 
precisam muitas vezes serem recompostas devido a danos sofridos pela passagem das 
máquinas (motoniveladoras, rolo compactador, etc) e trabalhadores. 

Foi considerada que ao longo de toda a extensão das estradas contempladas, 
em ambos os lados, 5% das cercas precisariam ser recompostas. 
 
 

 
 
Itens e suas características 

 Caminhão carroceria com capacidade de 5t – 115kW 
 Servente de obras 
 Arame farpado em aço galvanizado – D=1,60mm 
 Grampo em aço galvanizado para cerca – C = 25,4mm e E=3,76mm (1” 

x 9 BWG) 
 Mourão de madeira – H = 2,20m e D=0,10m 
 Mourão de madeira – H – 2,80m e D=0,15m 

 
Equipamentos 

 - Caminhão carroceria com capacidade de 5t – 115kW: para transporte 
dos materiais (mourões, arames e grampos) 
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Critérios para quantificação dos serviços 

 Utilizar a metragem linear (m) total de cerca a ser recomposta. 
 
Execução 
Executar a recomposição total de cercas de mourão de madeira, com troca tanto 

dos mourões quanto dos arames farpados.  

 
 

 
________________________________________ 

FELIPE TENÓRIO DE LIMA 
Engenheiro Civil – CREA PE 060316 
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CREA-PE ART OBRA / SERVIÇO
Nº PE20220839070

INICIAL

1. Responsável Técnico

FELIPE TENÓRIO DE LIMA

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL RNP: 1815210036

Registro: PE060316 PE

Empresa contratada: OESTE ENGENHARIA LTDA. EPP. Registro : 0000590452-PE

2. Dados do Contrato

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM CONSELHO CPF/CNPJ: 11.285.954/0001-04

RUA VIDAL DE NEGREIROS Nº: 43

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: BOM CONSELHO UF: PE CEP: 55330000

Contrato: Não especificado Celebrado em:

Valor: R$ 32.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público

Ação Institucional: Outros

3. Dados da Obra/Serviço

SEM DEFINIçãO DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS Nº: S/N

Complemento: Bairro: NÃO SE APLICA

Cidade: BOM CONSELHO UF: PE CEP: 55330000

Data de Início: 22/03/2022 Previsão de término: 30/12/2022 Coordenadas Geográficas: 0, 0

Código: Não EspecificadoFinalidade: Outro

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM CONSELHO CPF/CNPJ: 11.285.954/0001-04

4. Atividade Técnica

14 - Elaboração Quantidade Unidade

80 - Projeto > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.6 - DE BASE E
SUB-BASE PARA RODOVIAS

1,00 un

35 - Elaboração de orçamento > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.6 - DE
BASE E SUB-BASE PARA RODOVIAS

1,00 un

38 - Especificação > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.6 - DE BASE E
SUB-BASE PARA RODOVIAS

1,00 un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE BOM CONSELHO-PE. DECLARO QUE O
PROJETO ATENDEU A IN 02/2017 QUANTO AOS REQUESITOS DE ACESSIBILIDADE. CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 915153/2021

6. Declarações

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por
arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-PE,
nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n.
5296/2004.

7. Entidade de Classe

NÃO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

________________, ________ de ___________________ de ________

               Local                                                          data

FELIPE TENÓRIO DE LIMA - CPF: 095.889.794-80

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM CONSELHO - CNPJ: 11.285.954/0001-04

9. Informações

* Conforme Art. 4º da Resolução 1025/2009: O registro da ART efetiva-se após o seu cadastro no sistema eletrônico do CREA e o recolhimento do
valor correspondente

10. Valor

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://crea-pe.sitac.com.br/publico, com a chave: ByBZ7
Impresso em: 14/09/2022 às 10:07:16 por: , ip: 187.0.29.125

www.creape.org.br creape@creape.org.br

Tel:  (81) 3423-4383 Fax:  (81) 3423-4383
CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia

e Agronomia de Pernambuco
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CREA-PE ART OBRA / SERVIÇO
Nº PE20220839070

INICIAL

Valor da ART: R$ 233,94 Registrada em: 13/09/2022 Valor pago: R$ 233,94 Nosso Número: 8304673201

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://crea-pe.sitac.com.br/publico, com a chave: ByBZ7
Impresso em: 14/09/2022 às 10:07:16 por: , ip: 187.0.29.125

www.creape.org.br creape@creape.org.br

Tel:  (81) 3423-4383 Fax:  (81) 3423-4383
CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia

e Agronomia de Pernambuco
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM CONSELHo 

Estado de Pernambuco 

Palácio Cel. José Abílio de Albuquerque Âvila 

PLANO DE SUSTENTABILIDADE 

1. APRESENTAÇÃO 
Convênio: 915153/2021 

Objeto: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE BOM 

CONSELHO-PE 

Valor Global: RS 1.826.463,30 CAMARA MUNICIPAL DE 
B0M CONSELHOO 

PROTOCoLO DE ENTRADA 

Valor de repasse: RS 1.312.356,00 
N 

Valor de contrapartida: R$ 514.107,30 23 NOV 2022 
Vigência: 36 meses 

Início da vigência: 26/10/2021 
ASSATURA DO RECIDDOR 

2. OBJETIVoS DO CONVENIO 
A execução da obra de recuperação de estradas vicinais destacada é imprescindivel para a 

melhoria da infraestrutura rural do municipio de Bom Conselho/PE. Para alcançamos o 

desenvolvimento regional, lornar-se imprescindivel a oferta de melhorias na infraestrutura 

fisica municipal, em destaque para a pavimentação de accssos, propiciando aos moradores 

visitantes, comerciantes e produtores rurais, melhores condições de trafegabilidade e 

segurança. A presente ação é determinante para o crescimento sustentável local e regional. 

impactando o escoamento da produção e o surgimento de novos negócios para o municipio de 

Bom Conselho. 

Muitas estradas de ligação da zona urbana à zona rural apresentam deficièncias quanto às 

condiçoes de trafegabilidade. São vias que alendem a locomoção rural e as linhas de transporte 

de produtos agricolas e pecuários, o abastecimento de mercadorias além do atendimento às 

funçoes e serviços básicos como acesso aos moradores para suas residências, para os locais de 

trabalho, escolas, postos de saúde, etec. 

A dificuldade de locomoção e de acessibilidade dos moradores ocasionada pela má 

qualidade do piso natural, em muitos periodos do ano ficam praticamente intransitáveis em 

face da temporada de chuvas, acumulando lama, lixo e permitindo o avanço da vegetação 

rasteira sobre as árcas carroçávcis, tornando os camihos muitas vezes intransitáveis. Quando 

Rua Vidal de Negreiros, 43 Centro CEP: 55.330-000 Bom 
Conselho/PE ICNPJ n° 11.285.954/0001-04 
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Estado de Pernambuco 

Palácio Cel. José Abílio de Albuquerque Avila 

de tempos excessivamente secos, no ver�o, a pocira passa a ser o vilão, imprcgnando as 

residências. 

Nesse contexto, com a execução da obra de recuperação de estradas vicinais, a Prefeitura 

objetiva: 
1. Solucionar problemas no âmbito de infraestrutura rural relacionados à trafcgabilidade 

de usuários na ligação da zona urbana à zona rural do municipio: 

2. Promover melhor integração entre as regiões conectadas pelas vias: zona urbana e 

rural 

3. Redução do indice de doenças transmissíveis através de meios hídricos durante o 

periodo chuvoso ou pelo acúmulo de poeira verificada durante o período seco; 

4. Melhorar a infracstrutura das vias urbanas para impulsionar as atividades produtivas e 

comerciais locais, fomentando a economia da região, em especial as atividades 

agricolas e pecuárias; 

5. Proporcionar melhores condições de trafegabilidade entre os usuários das estradas, 

trazendo maior conforto aos municipes em seus deslocamentos no uso de caminhos 

não irepidantes, sem abaulamentos, buracos, dentre outras avarias, proporcionando 

maior qualidade de vidae bem-estar da população local; 

6. Mclhoria significativa na segurança; 

7. Reduziro risco de acidentes gerados pelo excesso de lama em periodos chuvosos. 

3. IMPACTOS SÓCIOECONÔMICOs 
Esta importante ação proporcionará à população que se utiliza desses trechos, 

as intervenções estruturais de maior importância para melhoria da sua qualidade de vida 

e para o desenvolvimento socioeconômico local e regional. Ressaltanmos que a presente 

ação é uma reivindicação da população de Bom Consclho/PE, carente de melhorias na 

infracstrutura rural local promovendo, dentre outras coisas, o desenvolvimento 

cconômico, integração social, qualidade de vida, redução de doenças e maior scgurança. 

Nesse contexto, destacamos os principais impactos socioeconomicos a serem 

alcançados com a obra de intervenção: 

1. Criação de novos empreendimentos comerciais e valorização dos empreendimentos 

atuais nas vias contempladas 

Rua Vidal de Negreiros, 43 Centro CEP: 55.330-000 
Conselho/PE ICNPJ n° 11.285.954/0001-04 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM CONSELHO 
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2. Aumento da renda familiar das famílias de produtores c comerciantes locais, pclas 

melhores condiçöes de acesso, trafegabilidade e integração das principais vias da 

cidade 
3. Incentivo ao consumo e investimentos, com o fomento gerado à cconomia da região, 0 

impacto do aumento da qualidade de vida e bem-cstar local, valorização das regiões 

beneficiadas, dentre outros; 

4. diminuição das desigualdades regionais, estruturação e dinamização de atividades 

produtivas agropecuárias e de artesanato. com a criação de novos empreendimentos, 

ampliação das atividades e dos produtos comercializados nos estabelecimentos 

comerciais locais na zona rural e urbana; 

5. Geração de emprego e renda, desenvolvimento e criação de novas oportunidades de 

trabalho na cidade e zona rural; 

6. Ampliação do fluxo dos serviços públicos e particulares, de pessoas, dos produtos 

agropecuários, do comércio local, do artesanato, dentre outros; 

7. Melhoria da qualidade de vida da população local trazendo conforto e bem-estar, tendo 

em vista quc as vias atuais não possuem qualquer tipo de pavimentação, inexistindo 

nclas quaisquer dispositivos de drenagem, tomando-as alagadiças em periodo 

chuvosos, quc além de atuar como vetor de doenças, proporciona buracos, 

abaulamentos, valas a céu aberto, dentre outros problemas de trafegabilidade. Além 

disso, quando de tempos excessivamente secos, no verão, a poeira passa a ser o vil�o 

impregnando as residências. A solução desses problemas sem dúvidas irá trazer à 

população uma melhor qualidade de vida, confortoe bem-estar social. 

4. DURABILIDADE E MANUTENÇÃO DO OBJETO 
O objeto terá durabilidade de 5 anos, pcriodo no qual a empresa contratada ficará 

responsávcl por quaisquer avarias apresentadas, conforme preconiza o art. 618 da Lei n° 

10.406/2002 Código Civil Brasilciro. Serão realizadas a manutenções semestrais ou quando 

se fizerem necessárias, preservando sua longevidade. 

As manutenções se darão por meio de: limpeza de vegetação nos bordos da pista; 

execução de regularização de superlicies por meio de motoniveladora (patrol) do parque de 

cquipamentos municipal; execução de regularização e compactação de solo (piçarra) por meio 

Rua Vidal de Negreiros, 43 Centro CEP: 55.330-000 Bom 
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de novas operaçõcs de recuperação de estradas vicinais; nmanutenção nas valctas de drenagem 

das vias, periodicamente executando a 
abertura/desobstrução 

das valetas por meo de 

motoniveladora (patrol) do parque de equipamentos municipal, impedindo a degradação do 

pavimento pela ação das chuvas; dentre outras intcrvençõcs. 

5. CUSTOS E FONTES DE RECURSOS 

ldentificação dos custos previstos para as manutenções, periódicas ou não, e reparos do 

objeto estão consignados em LEI ORÇAMENTARIA ANUAL - LOA do Municipio de Bom 

Conselho/PE. conforme descrito: 

Os recursos cstão disponívcis na Lein° 1.151/2021, conforme rubrica orçamentária 

abaixo cspecificada: 

Unidade Gestora: 1 - Prefeitura Municipal de Bom Conselho: 

Orgão Orçamentário: 12000 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 

E MOBILIDADE URBANA 

Unidade Orçamentária: 12004- DIRETORIA DE ESTRADAS E RODAGENS 

Função: 26 -
TRANSPORTE 

Subfunção: 451 -

INFRAESTRUTURA URBANA 

Programa: 410-GESTÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 

INFRAESTRUTURAE DESENVOLVIMENTO URBANO 

Ação: 2.169 - MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS MUNICIPAIS 

6. RISCOS E MEDIDAS PREVENTIVAS 

Identificação das ameaças å longevidade do objeto entregue e as ações que podem ser 

tomadas para evitar ou minimizar a ocorréncia dos riscoS e impactos negativos apos a 

conclusão do projeto: 

CATEGORIA DO 
Nao 

RISCO 
RISCO Sim | Ndo e 

aplhea 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

despesas para custeio dos serviços 

de manutenção, conservação e reparo 

FINANCEIRO 
Insuficiència de recurso financciro para das vias são previstas no Orçamento 

manutenção/reparo do objeto Anual Municipal. 

A obra sera devidamente fiscalizada 
por profissionais tèenicos adequados 

(engenheiros eivis) da Prefeitura 

Municipal de Bom Conselho, os quais 
rejeitarão materiaise serviços de 

HUMANO/TECNICO Insuficiència de técnica| 
acompanlhar/| 

operacionalizar a execução do projeto 

cquipe 
especializada para 
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qualidade inferior, além de inspecionar 

caveriguar cada ctapa construtiva, 
VIsando a correta execução dos 

Serviços e a manutenção da vida útil e 

longevidade prevista. 
O Municipio dispõe de parque de 

máquinas, quadro de prof+ssionais 
técnicos, servidores municipais ligados 

à secretaria de infraestrutura e 
urbanismo além de eventuais contratos 

de manutenção e reparos de vias rurais. 

os quais poder�o atuar de forma a 

corrigir os danos causados ao bem, 

operacionalizando a manutenção do 

objeto concluido. 
O Municipio dispõe de parque de 

máquinas, quadro de profissionais 

técnicos, servidores municipais ligados 

à sccretaria de infraestrutura c 

urbanismo além de eventuais contratosS 

Insuficiència de equipe técnica 

acompanhar/ cspecializada 

operacionalizar a manutenção do objeto 

concluido 

para 

X 

de manutenção e reparos de vias rurais. 

os quais poderäo atuar de forma a 

corrigir os danos causados ao bem. As 

despesas para custeio dos serviços de 

manutenção, conservação e reparo das 

vias são previstas no Orçamento Anual 

Municipal. 

AMBIENTAL 

Ocorréncias de danos no objeto 
causados por fenðmenos ou desastres 

naturais 
Ocorréncias de possiveis danos 
ambientais causados pela execução ou 

cntrega do objeto_ 
Ausência ou insuficiencia do prazo de 

garantia 
Cancelamento de condições e garantias 

contratuais por perda de prazos. 
Inexistência de assistencia técnica 

especializada na região 

TEMPO 

A obra será devidamente fiscalizada 

por profissionais técnicos adequados 

(engenheiros eivis) da Prefeitura 
Municipal de Bom Conselho, os quais 

rejeitarão materiais c serviços de 

qualidade inferior, além de inspecionar 

e averiguar cada ctapa construtiva, 
visando a correta execução dos 

serviços e a manutenção da vida útil e 

longevidade prevista. 
A obra será devidamente fiscalizada 

MATERIAL 

Entrega do objeto defeituoso ou 

inacabado X 

por profissionais técnicos adequados 
(engenheiros civis) da Prefeitura 

Municipal de Bom Conselho, os quais 
rejeitarão materiaise serviços de 

qualidade inferior, além de inspecionar 
e averiguar cada etapa construtiva. 

visando a correta execução dos 

FUNCIONALIDADE 

Perda de utilidade/funcionalidade antes 
do ténnino da expelativa de vida útil do 

objeto 

Rua Vidal de Negreiros, 43 Centro CEP: 55.330-000 Bom 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM CONSELHO 

Estado de Pernambuco 

Palácio Cel. José Abilio de Albuquerque Avila 

serviços ea manutenção da vida útil e 

longevidade prevista. 

OUTROS 

7. ORGÃOS E ENTIDADES RESPONSÁVEIS 

E de responsabilidade da Secretaria de Obras e Urbanismo da Prefeitura Municipal de 

Bom Conselho os serviços de elaboração de Projeto Básico, fiscalização e acompanhamento 

da execução da obra, bem como sua conservação. guarda c manutcnç�o. 

Por ser verdade, me comprometo na implantação do Plano proposto, firmando a partir 

de então este compromisso. 

Bom Consclho - PE, 22 de novembro de 2022 

JOAO LUCAS DA Assinado de forma 

digital por JOAO 

LUCAS DA SILVA 

CAVALCANTE:70 cAVALCANTE:70385 
SILVA 

385202458 202458 

João Lucas da Silva Cavalcante 
CPF 703.852.024-58 

Prefeito 
Responsável pelo Convenente 

FellpeTerfaz Tenorio 
Secretario Municipal de Infraestrutura 

e Mobilidade Urbana 
Matricula: 2004177 

Felipe Ferraz Tenório 
CPF 038. 144.724-38 

Secretário de Obrase Urbanismo 
Responsável do órgão responsável pela Sustentabilidade do Objeto 
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DECLARAÇÃO DE TITULARIDADE 

 
 Declaro, para os devidos fins, que as estradas vicinais contempladas na intervenção a 
serem beneficiadas com a obra do contrato de repasse Nº 915153/2021 – RECUPERAÇÃO DE 
ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE BOM CONSELHO-PE, são áreas de uso 
comum do povo pertencente ao ente beneficiado, de acordo com a Constituição Federal e os art. 
98 e 99 do Código Civil, e não possuem matrícula em cartório de registro de imóveis, conforme 
disposto na Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973. São as estradas vicinais contempladas em 
projeto: 
 
• Estrada Vicinal ligando os povoados de Cachoeira do Pinto a Caldeirões; 
• Estrada Vicinal ligando o povoado de Caldeirões ao município de Bom Conselho. 
 
 

Bom Conselho - PE, 22 de Junho de 2022 

 
 
 
 
 
 
 

JOÃO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE  
PREFEITO 

 



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM CONSELHO 
Estado de Pernambuco 

Palácio Cel. José Abílio de Albuquerque Ávila 
 

Rua Vidal de Negreiros, 43 – Centro – CEP: 55.330-000 – Bom Conselho/PE | 
CNPJ nº 11.285.954/0001-04 

Fone: (87) 3771-4706 Fax: (87) 3771-4724 |www.bomconselho.pe.gov.br 

 

 
DECLARAÇÃO DE MANUTENÇÃO 

 
 

Declaro, para os devidos fins, que a Prefeitura Municipal de Bom Conselho arcará com a 
manutenção preventiva e corretiva permanente da obra do contrato de repasse Nº 915153/2021 – 
RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE BOM CONSELHO-
PE, visando a melhor conservação da mesma, executando tudo o que for necessário para o 
cumprimento deste compromisso.  
 

Bom Conselho - PE, 22 de Junho de 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

JOÃO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE  
PREFEITO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM CONSELHO 
Estado de Pernambuco 

Palácio Cel. José Abílio de Albuquerque Ávila 
 

Rua Vidal de Negreiros, 43 – Centro – CEP: 55.330-000 – Bom Conselho/PE | 
CNPJ nº 11.285.954/0001-04 

Fone: (87) 3771-4706 Fax: (87) 3771-4724 |www.bomconselho.pe.gov.br 

 
 
 

DECLARAÇÃO DE APROVAÇÃO DOS PROJETOS 
 
 

Declaro, para os devidos fins, que os projetos referentes ao contrato de repasse Nº 
915153/2021 – RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE BOM 
CONSELHO-PE, foram devidamente analisados e APROVADOS pela Prefeitura Municipal de 
Bom Conselho – PE, sendo de sua anuência todas as soluções de engenharia adotadas.  
 
 

BOM CONSELHO - PE, 22 de Junho de 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

JOÃO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE 
PREFEITO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM CONSELHO 
Estado de Pernambuco 

Palácio Cel. José Abílio de Albuquerque Ávila 
 

Rua Vidal de Negreiros, 43 – Centro – CEP: 55.330-000 – Bom Conselho/PE | 
CNPJ nº 11.285.954/0001-04 

Fone: (87) 3771-4706 Fax: (87) 3771-4724 |www.bomconselho.pe.gov.br 

DECLARAÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS 
 

 Declaro, para os devidos fins, que as taxas dos encargos sociais adotadas no orçamento 
da obra do convênio Nº 915153/2021 – RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO 
MUNICÍPIO DE BOM CONSELHO-PE, foram aquelas estabelecidas no SINAPI/PE para mão 
de obra horista e mensalista. O regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta 
adotado para elaboração do orçamento foi SEM DESONERAÇÃO, pois essa foi a alternativa mais 
adequada (que gerou maior economia) para a Administração Pública Municipal. ENCARGOS 
SOCIAIS – PERNAMBUCO – CPRB SEM DESONERAÇÃO: 113,83% HORISTA / 69,92% MENSALISTA. 
BDI 1= 20,09%; BDI 2=13,84%. 

 
Bom Conselho - PE, 09 de setembro de 2022 

 
FELIPE TENÓRIO DE LIMA 

ENGENHEIRO CIVIL – CREA PE060316 



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM CONSELHO 
Estado de Pernambuco 

Palácio Cel. José Abílio de Albuquerque Ávila 
 

Rua Vidal de Negreiros, 43 – Centro – CEP: 55.330-000 – Bom Conselho/PE | 
CNPJ nº 11.285.954/0001-04 

Fone: (87) 3771-4706 Fax: (87) 3771-4724 |www.bomconselho.pe.gov.br 

 
 

DECLARAÇÃO DE PREÇO - "AS" 
 

 
 Declaro, para os devidos fins, que os custos dos insumos precificados com referência 
“AS” utilizados no orçamento do contrato de repasse Nº 915153/2021 – RECUPERAÇÃO DE 
ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE BOM CONSELHO-PE, foram verificados e estão de 
acordo com a realidade local, ou seja, a especificidade local justifica a manutenção os itens com 
origem de preço “AS” no SINAPI, e por isso os seus custos serão mantidos. 
 
 
 

Bom Conselho - PE, 09 de setembro de 2022 
 

 
 
 
 

 
FELIPE TENÓRIO DE LIMA 

ENGENHEIRO CIVIL – CREA PE060316 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.1.   
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM CONSELHO 

Estado de Pernambuco 

Palácio Cel. José Abílio de Albuquerque Ávila 
 

Rua Vidal de Negreiros, 43 – Centro – CEP: 55.330-000 – Bom Conselho/PE | CNPJ 
nº 11.285.954/0001-04 

Fone: (87) 3771-4706 Fax: (87) 3771-4724 |www.bomconselho.pe.gov.br 
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ACESSIBILIDADE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM CONSELHO 
Estado de Pernambuco 

Palácio Cel. José Abílio de Albuquerque Ávila 
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 DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE EM ACESSIBILIDADE 
 

 
Eu, Felipe Tenório de Lima, Engenheiro Civil, CREA PE060316, DECLARO, na qualidade 
de representante da Prefeitura Municipal de Bom Conselho/PE, CNPJ Nº 11.285.954/0001-04, 
Responsável Técnico pelo Projeto de RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO 
MUNICÍPIO DE BOM CONSELHO-PE, vinculado ao contrato de repasse Nº 915153/2021, 
para fins do disposto no Anexo I da Instrução Normativa nº 02, de 09 de outubro de 2017, do 
Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, que foram atendidos os itens de 
acessibilidade constantes da Lista de Verificação de Acessibilidade anexa. 
 
DECLARO, outrossim, sob as penas da lei, estar plenamente ciente do teor e da extensão desta 
declaração e deter plenos poderes, conhecimento técnico e informações para firmá-la. 
 

Bom Conselho - PE, 09 de setembro de 2022 
 
 

 
FELIPE TENÓRIO DE LIMA 

ENGENHEIRO CIVIL – CREA PE060316 
 

 
JOÃO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE  

PREFEITO 
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ANEXO I 

Prefeitura Municipal de BOM CONSELHO-PE 

Objeto:  RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE BOM CONSELHO-PE 

Convênio:  915153/2021 

LISTA DE VERIFICAÇÃO EM ACESSIBILIDADE 

 ITEM DESCRIÇÃO ATENDIMENTO* ETAPA DE VERIFICAÇÃO 

ITEM DA         
NBR 

9050/15: 

OBS. 

* 
SIM 

NÃO 
nesta 

etapa** 

N/A - 
Justificar 
(não será 
verificado) 

PELO 
CONCEDENTE 

OU 
MANDATÁRIA**
*  NO PROJETO 

DE 
ENGENHARIA 

PELO 
CONVENENTE 
NO PROJETO 

EXECUTIVO DE 
ACESSIBILIDADE 

PELO 
CONVENENTE 
NO LAUDO DE 

CONFORMIDADE 

R
O

T
A

 
A

C
E

S
S

ÍV
E

L 

1 
Há indicação em 
projeto do traçado da 
rota acessível na 
área de intervenção? 

     x s s s 6.1 Não se aplica ao empreendimento em 
questão. 

C
A

LÇ
A

D
A

S
 

2 
As calçadas novas ou 
reformadas possuem 
faixa livre com largura 
mínima de 1,20 m? 

     x s s s 6.12.3.b) Não se aplica ao empreendimento em 
questão. 

3 
As faixas livres não 
possuem 
obstáculos? 

    x n s s 6.12.3.b) Não se aplica ao empreendimento em 
questão. 

4 
As calçadas novas ou 
reformadas possuem 
faixa de serviço com 
largura mínima de 
0,70 m? 

   x n s s 6.12.3.a) Não se aplica ao empreendimento em 
questão. 

5 

Em casos de 
calçadas novas ou 
reformadas com 
largura superior a 
2,0m, há faixa de 
acesso? 

    x n s s 6.12.1                           
6.12.3.c) 

Não se aplica ao empreendimento em 
questão. 

6 A faixa livre possui 
2,10 m de altura livre 

    x n s s 6.12.3.b) Não se aplica ao empreendimento em 
questão. 



 

2 
 

nas calçadas novas 
ou reformadas? 

7 

A sinalização 
suspensa está 
instalada acima de 
2,10 m do piso nas 
calçadas novas ou 
reformadas? 

     X n s s 5.2.8.2.3 Não se aplica ao empreendimento em 
questão. 

8 

A faixa livre ou 
passeio das calçadas 
novas ou reformadas 
possui inclinação 
transversal de até 
3%? 

    X n s s 6.12.3.b) Não se aplica ao empreendimento em 
questão. 

9 

Nas calçadas novas 
ou reformadas há 
sinalização tátil 
direcional quando da 
ausência ou 
descontinuidade de 
linha-guia 
identificável? 

    x n s s 
ABNT NBR 

16537 - 
7.8.1 

Não se aplica ao empreendimento em 
questão. 

10 

A sinalização visual 
possui contraste de 
luminância, em 
condições secas e 
molhadas nas 
calçadas novas? 

    x n s s 5.4.6.2 Não se aplica ao empreendimento em 
questão. 

11 

Há sinalização tátil ou 
piso tátil para 
informar a existência 
de: desníveis, objetos 
suspensos, 
equipamentos, 
mudança de direção, 
travessia de 
pedestre, início e 
término de rampas e 
escadas, 
rebaixamentos de 
guia nas calçadas 
novas ou 
reformadas? 

   x n s s 
5.4.6.3 

ABNT NBR 
16537 - 6.6 

- 7.4 
Não se aplica ao empreendimento em 

questão. 

12 

A faixa livre das 
calçadas novas ou 
reformadas possui 
piso com superfície 
regular, firme, 
estável, não 

    x  n s s 6.3.2 
Não se aplica ao empreendimento em 

questão. 
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trepidante e anti 
derrapante, sob 
condição seca ou 
molhada? 

13 

O acesso de veículos 
aos lotes cria degraus 
ou desníveis na faixa 
livre nas calçadas 
novas ou 
reformadas? 

    x n s s 6.12.4 
Não se aplica ao empreendimento em 

questão. 

14 

Os rebaixamentos de 
calçadas ou faixas 
elevadas para a 
travessia das vias 
constantes da 
intervenção estão na 
direção do fluxo da 
travessia de 
pedestres em 
calçadas novas ou 
reformadas ou 
reformadas? 

    x s s s 6.12.7 
Não se aplica ao empreendimento em 

questão. 

15 

Os rebaixamentos de 
calçadas possuem 
inclinação igual ou 
inferior a 8,33% (nas 
rampas laterais e 
central) ou igual ou 
inferior a 5% para 
rebaixamento total 
(nas rampas laterais) 
em calçadas novas? 

    x n s s 
6.12.7.3 

6.12.7.3.4 
Não se aplica ao empreendimento em 

questão. 

16 

Os rebaixamentos de 
calçadas possuem 
rampa central com 
largura mínima de 
1,50m em calçadas 
novas ou 
reformadas? 

    x s s s 6.12.7.3 
Não se aplica ao empreendimento em 

questão. 

17 

Os rebaixamentos de 
calçadas são feitos 
de forma a não 
reduzir a largura da 
faixa livre ou passeio 
em medida inferior a 
1,20m em calçadas 
novas ou 
reformadas? 

    x n s s 6.12.7.3 
Não se aplica ao empreendimento em 

questão. 
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18 

Há desnível entre o 
término do 
rebaixamento da 
calçada e o leito 
carroçável em 
calçadas novas ou 
reformadas? 

    x n s s 6.12.7.3.1 
Não se aplica ao empreendimento em 

questão. 

19 

Há rebaixamento do 
canteiro divisor de 
pistas, com largura 
igual à da faixa de 
travessia? 

    x s s s 6.12.7.3.5 
Não se aplica ao empreendimento em 

questão. 

20 

Os semáforos para 
pedestres possuem 
dispositivos 
sincronizados com 
sinais visuais e 
sonoros? 

    x n s s 8.2.2.3 
Não se aplica ao empreendimento em 

questão. 

21 

Os semáforos, se 
acionados 
manualmente, 
possuem comando 
com altura entre 0,80 
m e 1,20 m do piso? 

    x n s s 
5.6.4.3                
8.2.2.1 

Não se aplica ao empreendimento em 
questão. 

P
A

S
S

A
R

E
LA

S
 

22 

As passarelas de 
pedestres possuem 
uma das 
alternativas?                                       
a. rampas;                                                      
b. rampas e escadas;                                    
c. rampas e 
elevadores;                                 
d. escadas e 
elevadores. 

     x s s s 6.13.1 
Não se aplica ao empreendimento em 

questão. 

R
A

M
P

A
S

 E
 E

S
C

A
D

A
S
 23 

As rampas em rota 
acessível possuem, 
no mínimo, 1,20 m de 
largura? 

     x s s s 6.6.2.5 
Não se aplica ao empreendimento em 

questão. 

24 

Os patamares 
(intermediários, de 
início e término da 
rampa)  possuem 
dimensão 
longitudinal mínima 
de 1,20 m e não 
invadem a área de 
circulação 
adjacente? 

     x s s s 6.6.4 
Não se aplica ao empreendimento em 

questão. 
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25 

Para segmento de 
rampa com desnível 
máximo de 1,50 m, a 
inclinação é de 5%? 

     x n s s 6.6.2.1 
Não se aplica ao empreendimento em 

questão. 

26 

Para segmento de 
rampa com desnível 
máximo de 1,00 m, a 
inclinação é de até 
6,25%? 

     x n s s 6.6.2.1 
Não se aplica ao empreendimento em 

questão. 

27 

Para segmento de 
rampa com desnível 
máximo de 0,80 m, 
sua inclinação é de 
até 8,33% e o número 
máximo de 
segmentos de rampa 
é 15? 

     x n s s 6.6.2.1 
Não se aplica ao empreendimento em 

questão. 

28 

Em rampas, na 
ausência de paredes 
laterais, há guarda 
corpos e guias de 
balizamento? 

     x n s s 6.9.5 
Não se aplica ao empreendimento em 

questão. 

29 

As escadas em rota 
acessível possuem 
no mínimo 1,20 m de 
largura? 

    x s s s 6.8.3 
Não se aplica ao empreendimento em 

questão. 

30 

Há patamar em 
escadas a cada 
desnível de 3,20 m  
(exceto escada de 
lances curvos ou 
mistos) com no 
mínimo 1,20m de 
dimensão 
longitudinal? 

     x s s s 6.8.7 
Não se aplica ao empreendimento em 

questão. 

31 

Os pisos dos degraus 
das escadas 
possuem dimensão 
entre 0,28 m e 0,32 
m? 

     x n s s 6.8.2 
Não se aplica ao empreendimento em 

questão. 

32 

Os espelhos dos 
degraus das escadas 
possuem dimensão 
entre 0,16 m e 0,18 
m? 

     x n s s 6.8.2 
Não se aplica ao empreendimento em 

questão. 

33 

Há sinalização visual 
aplicada nos pisos e 
espelhos dos 
degraus, 

     x n s s 5.4.4 
Não se aplica ao empreendimento em 

questão. 
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contrastante com o 
revestimento 
adjacente? 

34 

Em escadas, na 
ausência de paredes 
laterais, há guarda 
corpos e guias de 
balizamento? 

     x s s s 6.9.5 
Não se aplica ao empreendimento em 

questão. 

35 
Nas rampas e 
escadas há 
corrimãos? 

     x s s s 6.9.2.1 
Não se aplica ao empreendimento em 

questão. 

36 

Em escadas e 
rampas os corrimãos 
são contínuos com 
diâmetro entre 30 mm 
a 45 mm, com altura 
de 0,92 m e a 0,70 m 
do piso e 
prolongamento 
mínimo de 0,30 m 
nas extremidades e 
recurvados nas 
extremidades? 

     x n s s 6.9 
Não se aplica ao empreendimento em 

questão. 

37 

Em rampas ou 
escadas com largura 
igual ou superior a 
2,40 m, há instalação 
de corrimão 
intermediário? 

     x n s s 6.9.4 
Não se aplica ao empreendimento em 

questão. 

38 

Em rampas ou 
escadas, se há 
corrimão 
intermediário e 
patamar com 
comprimento 
superior a 1,40 m, há 
espaçamento mínimo 
de 0,80 m? 

     x n s s 6.9.4.1 
Não se aplica ao empreendimento em 

questão. 

PL
A
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A
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39 

Em plataforma de 
elevação vertical com 
percurso aberto, há 
fechamento contínuo 
com altura de 1,10 m e 
sem vãos laterais? 

     x n s s 6.10 
Não se aplica ao empreendimento em 

questão. 

40 

Em plataforma de 
elevação vertical com 
percurso superior a 2,00 
m, o percurso é 
fechado? 

     x n s s 6.10.3.2 
Não se aplica ao empreendimento em 

questão. 
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41 

Em plataforma de 
elevação inclinada há 
parada programada no 
patamares ou pelo 
menos a cada 3,20 m de 
desnível? 

     x n s s 6.10.4.2 
Não se aplica ao empreendimento em 

questão. 

42 

Há dispositivos de 
comunicação interno e 
externo à caixa de 
corrida, para solicitação 
de auxílio? 

     x n s s 6.10.1                 Não se aplica ao empreendimento em 
questão. 

43 

Os elevadores, quando 
projetados para 1 
cadeira de rodas e 1 
outro usuário, possuem 
cabine com dimensões 
mínimas de 1,40 m x 
1,10 m? 

     x s s s 

ABNT 
NBR NM 

313 - 
Tabela 1 

Não se aplica ao empreendimento em 
questão. 

44 

Em elevadores, quando 
projetados para 1 
cadeira de rodas e 1 
outro usuário, as portas, 
quando abertas, 
possuem vão livre de 
0,80 m x 2,10 m? 

     x n s s 

 
ABNT 

NBR NM 
313 - 

Tabela 1 

Não se aplica ao empreendimento em 
questão. 

45 
O piso da cabine 
contrasta com o da 
circulação? 

     x n s s 
ABNT 

NBR NM 
313 

Não se aplica ao empreendimento em 
questão. 

46 

Há sinalização com piso 
tátil de alerta junto à 
porta dos elevadores e 
plataformas de elevação 
vertical? 

     x n s s 

ABNT 
NBR 

16537 - 
6.9.1 

Não se aplica ao empreendimento em 
questão. 

47 

Possui sinalização 
sonora informando o 
pavimento em 
equipamentos com mais 
de duas paradas? 

     x n s s 6.10.1 
Não se aplica ao empreendimento em 

questão. 

48 

Junto à porta do 
elevador há dispositivo 
entre 1,80 m e 2,50 m 
que emite sinais sonoro 
e visual, indicando o 
sentido em que a cabine 
se movimenta? 

     x n s s 
ABNT 

NBR NM 
313 

Não se aplica ao empreendimento em 
questão. 

49 

A botoeira do 
pavimento está 
localizada entre 0,90 m 
e 1,10 m do piso? 

     x n s s 
ABNT 

NBR NM 
313 

Não se aplica ao empreendimento em 
questão. 



 

8 
 

50 

A botoeira da cabine 
está localizada entre 
0,90 m e 1,30 m do 
piso? 

     x n s s 
ABNT 

NBR NM 
313 

Não se aplica ao empreendimento em 
questão. 

51 

O desnível entre o piso 
da cabine e o piso 
externo é de, no 
máximo, 15 mm? 

     x n s s 
ABNT 

NBR NM 
313 

Não se aplica ao empreendimento em 
questão. 

52 

A distância horizontal 
entre o piso da cabine e 
o piso externo é de, no 
máximo, 35 mm? 

     x n s s 
ABNT 

NBR NM 
313 

Não se aplica ao empreendimento em 
questão. 

53 

O número do pavimento 
está localizado nos 
batentes externos, 
indicando o andar, em 
relevo e em Braille? 

     x n s s 5.4.5.2 Não se aplica ao empreendimento em 
questão. 
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54 

Há rota acessível 
interligando as vagas 
reservadas dos 
estacionamentos aos 
acessos? 

     x n s s 6.2.4 Não se aplica ao empreendimento em 
questão. 

55 

Há vagas de 
estacionamento 
reservadas a veículos 
que transportem 
pessoas com 
deficiência? 

     x s s s 
Lei 

13.146/20
15 

Não se aplica ao empreendimento em 
questão. 

56 

O número de vagas de 
estacionamento 
reservadas a veículos 
que transportem 
pessoas com deficiência 
é de,  no mínimo, 2% do 
total de vagas, 
assegurada, no mínimo 
1 vaga? 

     x s s s 
Lei 

13.146/20
15 

Não se aplica ao empreendimento em 
questão. 

57 

As vagas destinadas a 
pessoas com deficiência 
localizam-se a, no 
máximo, 50m do acesso 
à edificação ou 
elevadores? 

     x n s s 6.14.1.2 Não se aplica ao empreendimento em 
questão. 

58 

As vagas destinadas a 
pessoas com deficiência 
contam com espaço 
adicional de, no 
mínimo, 1,20 m de 
largura? 

     x n s s 6.14.1.2 Não se aplica ao empreendimento em 
questão. 
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59 

Há vagas de 
estacionamento 
reservadas a veículos 
que transportem 
pessoas idosas? 

     x s s s 
Lei 

10.741/20
03 

Não se aplica ao empreendimento em 
questão. 

60 

O número de vagas 
destinadas a veículos 
que transportem 
pessoas idosas é de, no 
mínimo, 5% do total de 
vagas, com no mínimo 
uma vaga? 

     x s s s 
Lei 

10.741/20
03 

Não se aplica ao empreendimento em 
questão. 

61 

As vagas destinadas a 
pessoas idosas estão 
posicionadas próximas 
das entradas do 
edifício? 

     x n s s 6.14 Não se aplica ao empreendimento em 
questão. 

62 
As vagas reservadas 
contêm sinalização 
vertical e horizontal? 

     x n s s 
5.5.2.3                         
6.14 

Não se aplica ao empreendimento em 
questão. 
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63 
Há indicação no projeto 
do traçado da rota 
acessível? 

     x s s s 6.1.1 Não se aplica ao empreendimento em 
questão. 

64 

A rota acessível 
interliga as áreas de uso 
público e adaptadas da 
edificação e incorpora 
as circulações? 

     x s s s 6.1.1 Não se aplica ao empreendimento em 
questão. 

65 

Todas as entradas da 
edificação de uso 
público ou comum são 
acessíveis? 

     x n s s 
6.2.1; 

6.1.1.1 
Não se aplica ao empreendimento em 

questão. 

66 

Se houver controle de 
acesso, tipo catracas ou 
cancelas, pelo menos 
um deles em cada 
conjunto é acessível? 

     x n s s 6.2.5 Não se aplica ao empreendimento em 
questão. 

67 

Possui sinalização 
informativa e direcional 
nas entradas e saídas 
acessíveis? 

     x n s s 6.2.8 Não se aplica ao empreendimento em 
questão. 

68 

Há mapa acessível 
instalado 
imediatamente após a 
entrada principal com 
piso tátil associado, 
informando os 
principais pontos de 
distribuição no prédio 

     x n s s 
Anexo B       

B.4 
Não se aplica ao empreendimento em 

questão. 
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ou locais de maior 
utilização? 

69 

Há pelo menos duas 
formas de 
deslocamento vertical 
nas circulações 
verticais? (escadas, 
rampas, plataformas 
elevatórias ou elevador) 

     x s s s 6.3 Não se aplica ao empreendimento em 
questão. 

PI
SO

 

70 

As superfícies de piso 
possuem revestimento 
regular, firme, estável, 
não trepidante e 
antiderrapante, estando 
secas ou molhadas? 

    x n s s 6.3.2 Não se aplica ao empreendimento em 
questão. 

71 

A rota acessível é 
nivelada ou possui 
desníveis de no máximo 
0,5 cm, ou quando 
maior que 0,5 cm e 
menor que 2 cm é 
chanfrada na proporção 
1:2 (50%) 

    x n s s 6.3.4.1 Não se aplica ao empreendimento em 
questão. 

72 
Há rampa nos casos em 
que ocorra um desnível 
maior que 2 cm? 

    x n     
6.1                

6.1.1.2           
6.3.4.1 

Não se aplica ao empreendimento em 
questão. 

73 

Se houver grelhas e 
juntas de dilatação em 
rotas acessíveis, os vãos 
perpendiculares ao 
fluxo principal possuem 
dimensão máxima de 
15mm? 

     x n s s 6.3.5 Não se aplica ao empreendimento em 
questão. 
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74 

Para corredores de uso 
comum com extensão 
de até 4,00 m, a largura 
é de, no mínimo, 0,90 
m? 

     x n s s 6.11.1 Não se aplica ao empreendimento em 
questão. 

75 

Para corredores de uso 
comum com extensão 
de até 10,00 m, a 
largura é de, no mínimo, 
1,20 m? 

     x n s s 6.11.1 Não se aplica ao empreendimento em 
questão. 

76 

Para corredores de uso 
comum com extensão 
acima de 10,00m, a 
largura é de, no mínimo, 
1,50 m? 

     x n s s 6.11.1 Não se aplica ao empreendimento em 
questão. 
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77 
Para corredores de uso 
público, a largura é de, 
no mínimo, 1,50 m? 

     x n s s 6.11.1 Não se aplica ao empreendimento em 
questão. 

78 

Para transposição de 
obstáculos com no 
máximo 0,40 m de 
extensão, a largura é de 
no mínimo 0,80 m? 

     x n s s 6.11.1.2 Não se aplica ao empreendimento em 
questão. 

79 

Para transposição de 
obstáculos com 
extensão superior a 0,40 
m, a largura é de no 
mínimo 0,90 m? 

     x n s s 6.11.1.2 Não se aplica ao empreendimento em 
questão. 

80 

As passagens possuem 
informação visual, 
associada a sinalização 
tátil ou sonora? 

     x n s s 5.4.1 Não se aplica ao empreendimento em 
questão. 

81 

Há placas de 
sinalização informando 
sobre os sanitários, 
acessos verticais e 
horizontais, números de 
pavimentos e rota de 
fuga? 

     x n s s 5.2.8.1 Não se aplica ao empreendimento em 
questão. 

82 

Esta sinalização está 
disposta em locais 
acessíveis para pessoa 
em cadeira de rodas, 
com deficiência visual, 
entre outros usuários, de 
tal forma que possa ser 
compreendida por 
todos? 

     x n s s 5.2.8.1 Não se aplica ao empreendimento em 
questão. 
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83 

Quando a rota de fuga 
incorpora escadas de 
emergência e 
elevadores de 
emergência há área de 
resgate com no mínimo 
um M.R (0.80X1,20m) 
por pavimento e um 
para cada escada e 
elevador de 
emergência? 

     x s s s 6.4.4 Não se aplica ao empreendimento em 
questão. 

84 

As rotas de fuga e as 
saídas de emergência 
estão sinalizadas, com 
informações visuais, 
sonoras e táteis? 

     x n s s 5.5.1 Não se aplica ao empreendimento em 
questão. 
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85 

As rampas possuem 
largura mínima de 1,50 
m? Sendo o mínimo 
admissível de 1,20m 
(indicadas no projeto 
como as pertencentes à 
rota acessível) 

     X s s s 6.6.2.5 Não se aplica ao empreendimento em 
questão. 

86 

As escadas possuem 
largura mínima de 
1,20m? (indicadas no 
projeto como as 
pertencentes à rota 
acessível) 

     x s s s 
 

6.8.3 
Não se aplica ao empreendimento em 

questão. 

87 

Há guarda-corpos e 
guias de balizamento 
em rampas e escadas, na 
ausência de paredes 
laterais?  (indicadas no 
projeto como as 
pertencentes à rota 
acessível) 

     x s s s 
6.6.3 
6.9.5 

Não se aplica ao empreendimento em 
questão. 

88 

Há corrimãos em 
escadas e rampas?  
(indicadas no projeto 
como as pertencentes à 
rota acessível) 

     x s s s 6.9.2.1 Não se aplica ao empreendimento em 
questão. 

89 

Os corrimãos são 
contínuos, com 
diâmetro entre 30 mm a 
45 mm, em ambos os 
lados, com altura de 
0,92 m e a 0,70 m do 
piso, prolongamento 
mínimo de 0,30 m e 
recurvados nas 
extremidades ? 

     x n s s 
6.9.2.1; 
4.6.5 

Não se aplica ao empreendimento em 
questão. 

90 

Em rampas ou escadas 
com largura igual ou 
superior a 2,40 m, há 
instalação de corrimão 
intermediário? 

     x n s s 6.9.4 Não se aplica ao empreendimento em 
questão. 

91 

Em rampas ou escadas, 
se há corrimão 
intermediário e patamar 
com comprimento 
superior a 1,40 m, há 
espaçamento mínimo 
de 0,80 m? 

     x n s s 6.9.4.1 Não se aplica ao empreendimento em 
questão. 
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92 

Os patamares 
(intermediários, de 
início e término) das 
rampas possuem 
dimensão longitudinal 
mínima de 1,20 m e não 
invadem a área de 
circulação adjacente? 

     x s s s 
6.6.2            
6.6.4 

Não se aplica ao empreendimento em 
questão. 

93 

Há patamar em escadas 
a cada desnível de 3,20 
m (exceto escada de 
lances curvos ou 
mistos), com dimensão 
longitudinal de 1,20 m? 

     x s s s 
6.8.7                     
6.8.8 

Não se aplica ao empreendimento em 
questão. 

94 

Os patamares de 
mudança de direção em 
rampas e escadas 
possuem o 
comprimento igual à 
largura das mesmas? 

     x s s s 
6.6.4; 
6.8.3 

Não se aplica ao empreendimento em 
questão. 
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95 

Para segmento de 
rampa com desnível 
máximo de 1,50 m, a 
inclinação é de 5%? 

     x n s s 6.6.2.1 Não se aplica ao empreendimento em 
questão. 

96 

Para segmento de 
rampa com desnível 
máximo de 1,00 m, a 
inclinação é de até 
6,25%? 

     x n s s 6.6.2.1 Não se aplica ao empreendimento em 
questão. 

97 

Para segmento de 
rampa com desnível 
máximo de 0,80 m, sua 
inclinação é de até 
8,33% e o número 
máximo de segmentos 
de rampa é 15? 

     x n s s 6.6.2.1 Não se aplica ao empreendimento em 
questão. 

98 

Os pisos dos degraus 
das escadas possuem 
dimensão entre 0,28 m e 
0,32 m? 

     x s s s 6.8.2 Não se aplica ao empreendimento em 
questão. 

99 

Os espelhos dos 
degraus das escadas 
possuem dimensão 
entre 0,16 m e 0,18 m? 

     x s s s 6.8.2 Não se aplica ao empreendimento em 
questão. 

100 

O primeiro e o último 
degrau de um lance de 
escada distam 0,30m da 
circulação adjacente? 

     x s s s 6.8.4 Não se aplica ao empreendimento em 
questão. 
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101 

As escadas que 
interligam os 
pavimentos, possuem 
sinalização tátil, visual 
e/ou sonora? 

     x n s s 5.5.1.3 Não se aplica ao empreendimento em 
questão. 

102 
Há sinalização visual de 
degraus isolados? 

     x n s s 5.4.4                 Não se aplica ao empreendimento em 
questão. 

PL
A

T
A

F
O

R
M

A
S 

E
 E

L
E

V
A

D
O

R
E

S
 

103 

Em plataforma de 
elevação vertical com 
percurso aberto, há 
fechamento contínuo 
com altura de 1,10 m e 
sem vãos laterais? 

     x n s s 6.10.3.1 Não se aplica ao empreendimento em 
questão. 

104 

Em plataforma de 
elevação vertical com 
percurso superior a 2,00 
m, o percurso é 
fechado? 

     x n s s 6.10.3.2 Não se aplica ao empreendimento em 
questão. 

105 

Em plataforma de 
elevação inclinada há 
parada programada nos 
patamares ou pelo 
menos a cada 3,20 m de 
desnível? 

     x n s s 6.10.4.2 Não se aplica ao empreendimento em 
questão. 

106 

Há dispositivos de 
comunicação interno e 
externo à caixa de 
corrida, para solicitação 
de auxílio? 

     x n s s 6.10.1 Não se aplica ao empreendimento em 
questão. 

107 

Os elevadores possuem 
cabine com dimensões 
mínimas de 1,40 m x 
1,10 m? 

     x s s s 
ABNT 

NBR NM 
313 

Não se aplica ao empreendimento em 
questão. 

108 

Em elevadores as 
portas, quando abertas, 
possuem vão livre 
mínimo de 0,80 m x 
2,10 m? 

     x n s s 6.11.2.4 Não se aplica ao empreendimento em 
questão. 

109 
O piso da cabine 
contrasta com o da 
circulação? 

     x n s s 
ABNT 

NBR NM 
313 

Não se aplica ao empreendimento em 
questão. 

110 

Possui sinalização com 
piso tátil de alerta e 
visual junto ao 
equipamento? (exceto 
plataforma de elevação 
inclinada) 

     x n s s 
6.10.1; 
6.10.4.4 

Não se aplica ao empreendimento em 
questão. 

111 
Possui sinalização 
sonora informando o 

    x  n s s 6.10.1 Não se aplica ao empreendimento em 
questão. 
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pavimento em 
equipamentos com mais 
de duas paradas? 

112 

Junto à porta do 
elevador há dispositivo 
entre 1,80 m e 2,50 m 
que emite sinais sonoro 
e visual, indicando o 
sentido em que a cabine 
se movimenta? 

    x n s s 
ABNT 

NBR NM 
313 

Não se aplica ao empreendimento em 
questão. 

113 

A botoeira do 
pavimento está 
localizada entre 0,90 m 
e 1,10 m do piso? 

     x n s s 
ABNT 

NBR NM 
313 

Não se aplica ao empreendimento em 
questão. 

114 

A botoeira da cabine 
está localizada entre 
0,90 m e 1,30 m do 
piso? 

     x n s s 
ABNT 

NBR NM 
313 

Não se aplica ao empreendimento em 
questão. 
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115 

O desnível entre o piso 
da cabine e o piso 
externo é de, no 
máximo, 15 mm? 

     x n s s 
ABNT 

NBR NM 
313 

Não se aplica ao empreendimento em 
questão. 

116 

A distância horizontal 
entre o piso da cabine e 
o piso externo é de, no 
máximo, 35 mm? 

     x n s s 
ABNT 

NBR NM 
313 

Não se aplica ao empreendimento em 
questão. 

117 

O número do pavimento 
está localizado nos 
batentes externos, 
indicando o andar, em 
relevo e em Braille? 

     x n s s 5.4.5.2 Não se aplica ao empreendimento em 
questão. 
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118 

As portas, quando 
abertas, possuem vão 
livre de 0,80 m de 
largura e 2,10 m de 
altura?  

     x s s s 6.11.2.4 Não se aplica ao empreendimento em 
questão. 

119 

Nos locais de prática 
esportivas, as portas 
tem largura mínima de 
1m nas circulações 
destinada a praticantes? 

     x s s s 
6.11.2.4; 
6.11.2.12; 
10.11.1 

Não se aplica ao empreendimento em 
questão. 

120 

Em portas de duas ou 
mais folhas, pelo menos 
um delas possui vão 
livre de 0,80 m de 
largura? 

     x n s s 6.11.2.4 Não se aplica ao empreendimento em 
questão. 

121 
Se houver portas em 
sequência, há espaço 
entre elas (abertas) de, 

     x n s s 6.11.2 Não se aplica ao empreendimento em 
questão. 
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no mínimo, 1,50 m de 
diâmetro e 0,60 m ao 
lado da maçaneta? 

122 

A área de varredura das 
portas não interfere nas 
áreas de manobra, na 
dimensão mínima dos 
patamares e no fluxo 
principal de circulação? 

     x n s s 
6.6.4.1; 
6.8.8; 

6.11.2.1 

Não se aplica ao empreendimento em 
questão. 

123 

Se abertura da porta é 
no sentido do 
deslocamento do 
usuário, existe espaço 
livre de 0,30 m entre a 
porta e a parede e 
espaço frontal de 1,2 m 
ou acionamento 
automático? 

     x n s s 6.11.2.2 Não se aplica ao empreendimento em 
questão. 

124 

Se abertura da porta é 
no sentido oposto ou 
lateral ao deslocamento 
do usuário, existe 
espaço livre de 0,60 m 
entre a porta e a parede 
e espaço frontal de 1,5m 
ou acionamento 
automático? 

     x n s s 
6.11.2.2; 
6.11.2.3 

Não se aplica ao empreendimento em 
questão. 

125 

Possui sinalização 
visual no centro da 
porta ou na parede ao 
lado da maçaneta (1,20 
m - 1,60 m) no lado 
externo, informando o 
ambiente? 

     x n s s 5.4.1 Não se aplica ao empreendimento em 
questão. 

126 

A sinalização visual 
está associada à 
sinalização tátil em 
relevo e Braille 
(instalada na parede 
adjacente ou batente em 
altura entre 0,90 m - 
1,20 m) ou sonora? 

     x n s s 5.4.1 Não se aplica ao empreendimento em 
questão. 

127 

As maçanetas das 
portas são do tipo 
alavanca e estão 
instaladas entre 0,80 m 
e 1,10 m do piso? 

     x n s s 6.11.2.6 Não se aplica ao empreendimento em 
questão. 

128 
A altura do peitoril 
respeita o cone visual de 

     x n s s 6.11.3 Não se aplica ao empreendimento em 
questão. 
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pessoa em cadeira rodas 
(aprox. 60 cm)? 

129 

As janelas possuem 
comando de abertura 
instalados entre 0,60 m 
e 1,20 m do piso? 

     x n s s 6.11.3 Não se aplica ao empreendimento em 
questão. 
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130 

Existe sanitário 
acessível, para cada 
sexo, em todos os 
pavimentos, com 
entrada independente 
dos sanitários 
coletivos? 

     x s s s 7.4.3 Não se aplica ao empreendimento em 
questão. 

131 

As superfícies de piso 
dos sanitários 
acessíveis não possuem 
desníveis e possuem 
revestimento regular, 
firme, estável, não 
trepidante, e 
antiderrapante, estando 
secas ou molhadas? 

     x n s s 
6.3.2 
6.3.4 

Não se aplica ao empreendimento em 
questão. 

132 

Há no mínimo 5% do 
total de cada peça 
sanitária, com no 
mínimo uma, para cada 
sexo em cada 
pavimento, onde há 
sanitários? 

     x n s s 7.4.3 Não se aplica ao empreendimento em 
questão. 

133 

O sanitário acessível ou 
boxe sanitário acessível 
possui circulação livre 
para giro de 360º 
(diâmetro 1,50 m)? 

     x s s s 7.5.a) Não se aplica ao empreendimento em 
questão. 

134 

Os sanitários acessíveis 
possuem dispositivo de 
sinalização de 
emergência (alarme 
sonoro e visual) 
próximo à bacia, 
acionado através de 
pressão ou alavanca, 
instalado à 40 cm do 
piso e com cor 
contrastante? 

     x n s s 5.6.4.1 Não se aplica ao empreendimento em 
questão. 

135 
Os interruptores foram 
instalados em altura de 
0,60m a 1,00 m do piso? 

     x n s s 4.6.9 Não se aplica ao empreendimento em 
questão. 
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136 

As portas, quando 
abertas, possuem vão 
livre de 0,80 m de 
largura e 2,10 m de 
altura?  

     x s s s 6.11.2.4 Não se aplica ao empreendimento em 
questão. 

137 

Em caso de porta de 
eixo vertical, a abertura 
é para o lado externo do 
sanitário ou boxe? 

     x s s s 7.5.f) Não se aplica ao empreendimento em 
questão. 

138 

Nos locais de prática 
esportivas, as portas 
tem largura mínima de 
1m nas circulações 
destinada a praticantes? 

     x s s s 
6.11.2.4; 
6.11.2.12; 
10.11.1 

Não se aplica ao empreendimento em 
questão. 

139 

A porta possui puxador 
horizontal, com 
diâmetro entre 25 mm a 
35 mm, com 
comprimento mínimo 
de 0,40 m, afixado na 
parte interna da porta e 
maçaneta tipo 
alavanca? 

     x n s s 
6.11.2.7                        

Figura 84;    
7.11.5 

Não se aplica ao empreendimento em 
questão. 

140 

Há sinalização visual no 
centro da porta ou na 
parede ao lado da 
maçaneta (1,20 m - 1,60 
m) no lado externo, 
informando o 
ambiente? 

     x n s s 5.4.1 Não se aplica ao empreendimento em 
questão. 

141 

A sinalização visual 
está associada à 
sinalização tátil em 
relevo e Braille 
(instalada na parede 
adjacente ou batente em 
altura entre 0,90 m - 
1,20 m) ou sonora? 

     x n s s 5.4.1 Não se aplica ao empreendimento em 
questão. 
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142 

Há área de transferência 
(0,80 m x 1,20 m) 
lateral, diagonal e 
perpendicular para a 
bacia sanitária? 

     x s s s 7.5 Não se aplica ao empreendimento em 
questão. 

143 

A bacia possui 0,43 m a 
0,45 m de altura em o 
assento (46 cm de altura 
com assento)? 

     X n s s 7.7.2.1 Não se aplica ao empreendimento em 
questão. 

144 
A bacia NÃO possui 
abertura frontal? 

     X n s s 7.7.2.1 Não se aplica ao empreendimento em 
questão. 
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145 

Há barras de apoio com 
comprimento mínimo 
de 0,80 m, fixadas 
horizontalemente nas 
paredes de fundo e na 
lateral da bacia 
sanitária, distando 0,75 
m do piso acabado e 
uma barra vertical de, 
no mínimo 0,70m, a 
0,10m acima da barra 
horizontal e a 0,30m da 
borda frontal da bacia? 

     X n s s 
7.7.2.2                         
Figuras 

103 e 104 

Não se aplica ao empreendimento em 
questão. 

146 

O acionamento da 
válvula de descarga está 
a no máximo 1,00 m do 
piso? 

     X n s s 7.7.3.1 Não se aplica ao empreendimento em 
questão. 

147 

No caso de caixa 
acoplada, a barra sobre 
esta, possui altura 
máxima de 0,89 m? 

     X n s s 7.7.2.3.3 Não se aplica ao empreendimento em 
questão. 

148 

O acionamento de 
descarga em caixa 
acoplada é do tipo 
alavanca ou sensores? 

     X n s s 7.7.3.2 Não se aplica ao empreendimento em 
questão. 
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149 

O lavatório acessível é 
sem coluna ou com 
coluna suspensa, com 
profundidade máxima 
de 0,50m, altura final 
entre 0,78 e 0,80m e 
distante 0,30 m do piso? 

     X n s s 
7.5.d)              

Figura 98 
Não se aplica ao empreendimento em 

questão. 

150 

No caso de lavatório 
instalado em bancada, a 
altura superior da cuba 
está entre 78 e 80 cm, e 
possui altura livre 
inferior de, no mínimo, 
73 cm? 

     X n s s 7.10.3 Não se aplica ao empreendimento em 
questão. 

151 

Há barras de apoio de 
cada lado dos 
lavatórios, distantes a, 
no máximo, 0,50m da 
parede e do eixo da 
torneira e no caso de 
barra horizontal, o perfil 
superior de 0,78 a 
0,80m do piso e no caso 
de barra vertical com, 

     X n s s 
7.8.1                

Figuras 
113 e 114 

Não se aplica ao empreendimento em 
questão. 
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no mínimo, 0,40m de 
comprimento, a 0,90m 
do piso?  

152 

As torneiras são 
acionadas por alavanca, 
sensor eletrônico ou 
dispositivo equivalente 
? 

 

 

     X n     7.8.2 Não se aplica ao empreendimento em 
questão. 
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153 

Existe área de 
aproximação frontal 
para Pessoa com 
Mobilidade Reduzida 
(diâmetro de 60 cm)  e 
para Pessoa em Cadeira 
de Rodas (0,80 m x 1,20 
m)? 

     X n s s 7.10.4 Não se aplica ao empreendimento em 
questão. 

154 

Para os mictórios 
suspensos, a altura da 
borda frontal é de 0,60 
m a 0,65 m? 

     X n s s 7.10.4.3 Não se aplica ao empreendimento em 
questão. 

155 

Acionamento da 
descarga é do tipo 
alavanca ou automática 
e possui altura de 1,00 
m do piso? 

     X n s s 7.10.4.3 Não se aplica ao empreendimento em 
questão. 

156 

O mictório possui 
barras de apoio em 
ambos os lados com 
afastamento de 0,30 m 
(a partir do eixo), 
comprimento mínimo 
de 0,70 m e fixadas a 
altura de 0,75 m do piso 
acabado? 

     X n s s 7.10.4.3 Não se aplica ao empreendimento em 
questão. 
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157 

Se existir ducha 
higiênica, está instalada 
de 0,45 a 1,20 do piso e 
distânte de 0,25 a 0,43m 
da borda lateral da 
bacia? 

     X n     
7.5. m)                  

Figura 14 
Não se aplica ao empreendimento em 

questão. 

158 

O espelho, quando 
instalado em parede 
sem pias, possui borda 
inferior a, no máximo, 

     X n s s 7.11.1 Não se aplica ao empreendimento em 
questão. 
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0,50 m e a borda 
superior a, no mínimo, 
1,80 m do piso?  

159 

O espelho, quando 
instalado sobre o 
lavatório, possui borda 
inferior a, no máximo, a 
0,90 m e a borda 
superior a, no mínimo, 
1,80 m do piso?  

     X n s s 7.11.1 Não se aplica ao empreendimento em 
questão. 

160 

A papeleira embutida 
está em altura mínima 
de 0,55 m (eixo) do piso 
e dista 0,20 m da borda 
frontal da bacia? 

     X n s s 7.11.2 Não se aplica ao empreendimento em 
questão. 

161 

A papeleira de sobrepor 
está alinhada com a 
borda frontal da bacia e 
o acesso ao papel está a 
1,00 m do piso 
acabado? 

     X n s s 7.11.2 Não se aplica ao empreendimento em 
questão. 

162 

Os acessórios 
(papeleira, cabide e 
porta-objetos) atendem 
à altura entre 0,80 m e 
1,20 m? 

     X n s s 
7.11.3                 
7.11.4 

Não se aplica ao empreendimento em 
questão. 
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163 
As dimensões mínimas 
do boxe de chuveiro são 
de 0,90 m x 0,95 m? 

     X s s s 7.12.1.2 Não se aplica ao empreendimento em 
questão. 

164 

Caso exista porta no 
boxe, esta possui vão 
com largura livre 
mínima de 0,90 m 
confeccionada em 
material resistente a 
impacto? 

     X n s s 7.12.1.1 Não se aplica ao empreendimento em 
questão. 

165 

O registro do chuveiro 
está a 1,00 m do piso 
acabado e a 0,45 m de 
distância do banco? 

     X n s s 
7.12.2               

Figura 126 
Não se aplica ao empreendimento em 

questão. 

166 

Há banco instalado na 
parede lateral ao 
chuveiro, com 
dimensões mínimas de 
0,70 m x 0,45 m, e 
altura de 0,46 m do piso 
acabado?  

     X n s s 
7.12.3                 
Figura 
126.b) 

Não se aplica ao empreendimento em 
questão. 
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167 

No boxe há barra de 
apoio de 90º na parede 
lateral ao banco e barra 
vertical na parede de 
fixação do banco? 

     X n s s 
7.12.3                 
Figura 
126.a) 

Não se aplica ao empreendimento em 
questão. 

168 

O piso do boxe de 
chuveiro é 
antiderrapante, está 
nivelado com o piso 
adjacente e possui 
grelhas ou ralos fora da 
área de manobra e 
transferência? 

     X n s s 7.12.4 Não se aplica ao empreendimento em 
questão. 
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169 
Há área de transferência 
(0,80 m x 1,20 m) 
lateral à banheira? 

     X n s s 
7.13.2             
Figuras 

127 e 128 

Não se aplica ao empreendimento em 
questão. 

170 
A banheira possui altura 
máxima de 0,46 m? 

     X n s s 7.13.2.1 Não se aplica ao empreendimento em 
questão. 

171 

O acionamento da 
banheira do comando 
deve estar a uma altura 
de 0,80 m do piso 
acabado? 

     X n s s 7.13.2.3 Não se aplica ao empreendimento em 
questão. 

172 

A banheira possui duas 
barras de apoio 
horizontais na parede 
frontal e uma vertical na 
parede lateral? 

     X n s s 
7.13.2.4              

Figura 129 
Não se aplica ao empreendimento em 

questão. 
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173 
Os vestiários acessíveis 
estão localizados em 
rotas acessíveis? 

     X s s s 7.3.1 Não se aplica ao empreendimento em 
questão. 

174 
Existe vestiário 
acessível com entrada 
independente ? 

     X s s s 7.4.2 Não se aplica ao empreendimento em 
questão. 

175 

As superfícies de piso 
dos vestiários 
acessíveis possuem 
revestimento regular, 
firme, estável, não 
trepidante e 
antiderrapante, estando 
secas ou molhadas? 

     X n s s 7.12.4 Não se aplica ao empreendimento em 
questão. 

176 

Há, no mínimo, 5% do 
total de cada peça 
instalada acessível, com 
no mínimo uma, 
consideradas 
separadamente, se 

     X n s s 7.4.5 Não se aplica ao empreendimento em 
questão. 
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houver divisão por 
sexo? 

177 
Há sinalização de 
emergência? 

     X n s s 7.4.2.2 Não se aplica ao empreendimento em 
questão. 

178 

Os vestiários acessíveis 
possuem dispositivo de 
sinalização de 
emergência (alarme 
sonoro e visual) 
próximo à bacia, 
acionado através de 
pressão ou alavanca, 
instalado à 40 cm do 
piso e com cor 
contrastante? 

     X n s s 5.6.4.1 Não se aplica ao empreendimento em 
questão. 

179 
Os interruptores foram 
instalados em altura de 
0,60m a 1,00 m do piso? 

     X n s s 4.6.9 Não se aplica ao empreendimento em 
questão. 

180 

A sinalização visual 
está associada à 
sinalização tátil em 
relevo e Braille 
(instalada na parede 
adjacente ou batente em 
altura entre 0,90 m - 
1,20 m) ou sonora? 

     X n s s 5.4.1 Não se aplica ao empreendimento em 
questão. 

181 

As portas, quando 
abertas, possuem vão 
livre de 0,80 m de 
largura e 2,10 m de 
altura?  

     X s s s 6.11.2.4 Não se aplica ao empreendimento em 
questão. 

182 

A porta possui puxador 
horizontal, com 
diâmetro entre 25 mm a 
35 mm, com 
comprimento mínimo 
de 0,40 m, afixado na 
parte interna da porta e 
maçaneta tipo 
alavanca? 

     X n s s 
6.11.2.7                        

Figura 84;                       
7.11.5 

Não se aplica ao empreendimento em 
questão. 

183 

Nos locais de prática 
esportivas, as portas 
tem largura mínima de 
1m nas circulações 
destinada a praticantes? 

     X s s s 
6.11.2.4; 
6.11.2.12; 
10.11.1 

Não se aplica ao empreendimento em 
questão. 
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184 

As cabinas individuais 
acessíveis possuem 
superfície para troca de 
roupas na posição 

     X n s s 7.14.1 Não se aplica ao empreendimento em 
questão. 
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deitada, de dimensões 
mínimas de 0,70 m de 
largura, 1,80 m de 
comprimento e altura de 
0,46 m? 

185 

Há duas barras de apoio 
horizontais junto à 
superfície de troca de 
roupas com 
comprimento mínimo 
de 0,80 m, instaladas na 
cabeceira a 0,30 m da 
lateral e na lateral a 0,50 
m da cabeceira, ambas 
em altura de 0,75 m do 
piso acabado? 

     X n s s 7.14.1 Não se aplica ao empreendimento em 
questão. 

186 

A porta da cabina, 
quando aberta, possui  
vão livre com largura de 
0,80 m ou 1,00 m, em 
locais de pratica 
esportiva, com abertura 
para o lado externo da 
cabina? 

     X s s s 
7.14.1; 
10.11.1 

Não se aplica ao empreendimento em 
questão. 

187 

A porta da cabina 
possui puxador 
horizontal, com 
diâmetro entre 25 mm a 
35 mm, com 
comprimento mínimo 
de 0,40 m, afixado na 
parte interna da porta e 
sistema de travamento 
acessível? 

     X n s s 
7.5.f)                     

Figura 84 
Não se aplica ao empreendimento em 

questão. 

188 

O espelho, quando 
instalado, possui borda 
inferior a 0,30 m e a 
borda superior a, no 
mínimo, 1,80 m do 
piso?  

     X n s s 7.14.1 Não se aplica ao empreendimento em 
questão. 
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189 

Os bancos para 
vestiários possuem 
encosto e profundidade 
mínima de 0,45 m, 
largura mínima de 0,70 
m e altura de 0,46 m do 
piso, e possuem um 
espaço livre inferior 

     X n s s 7.14.2 Não se aplica ao empreendimento em 
questão. 



 

25 
 

com 0,30 m de 
profundidade? 

190 

Os bancos possuem 
área de transferência 
lateral com  dimensões 
mínimas de 0,80 x 1,20 
m? 

     X n s s 
7.14.2               

Figura 131 
Não se aplica ao empreendimento em 

questão. 
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191 

A altura de utilização 
dos armários está entre 
0,40 m e 1,20m do piso 
acabado? 

     X n s s 7.14.3 Não se aplica ao empreendimento em 
questão. 

192 

A altura de fixação dos 
puxadores dos armários 
está entre 0,40 m e 1,20 
m? 

     X n s s 7.14.3 Não se aplica ao empreendimento em 
questão. 

193 

As prateleiras possuem 
profundidade que 
variam entre 0,25 e 
0,43, a depender da 
altura de cada 
prateleira, conforme 
figura 14 da NBR 9050? 

     X n s s 
7.14.3              
4.6.2                 

Figura 14 

Não se aplica ao empreendimento em 
questão. 

194 

As projeção de abertura 
das portas dos armários 
permite área de 
circulação mínima de 
0,90 m? 

     X n s s 7.14.3 Não se aplica ao empreendimento em 
questão. 
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195 

Os cabides e porta-
objetos estão a uma 
altura entre 0,80 m e 
1,20 m? 

     X n s s 7.14.5 Não se aplica ao empreendimento em 
questão. 

196 
O porta-objetos possui 
profundidade máxima 
de 0,25 m? 

     X n s s 7.14.5 Não se aplica ao empreendimento em 
questão. 
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197 

O mobiliário urbano 
está localizado junto a 
uma rota acessível e 
fora da faixa livre para 
circulação de pedestre? 

     X s s s 
4.3.3                                
8.1 

Não se aplica ao empreendimento em 
questão. 

198 

Os assentos públicos 
possuem altura e 
profunidade entre 0,40 e 
0,45 m, largura 
individual entre 0,45 e 
0,50 m e encosto com 
ângulo entre 100º e 
110º? 

     X n s s 8.9.1 Não se aplica ao empreendimento em 
questão. 
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199 

Em locais de 
atentimento ao público, 
existe assento de uso 
preferencial sinalizado 
com o Símbolo 
Internacional de Acesso 
e com os símbolos de 
gestante, pessoa com 
criança de colo, pessoa 
idosa, pessoa obesa e 
pessoa com mobilidade 
reduzida? 

     X n s s 

5.3.2                     
Figuras 31 

e 32;             
5.3.5.1           

Figuras 35 
a 39               

Não se aplica ao empreendimento em 
questão. 

200 

Em locais de 
atendimento ao público, 
existe assento para 
pessoa obesa (5% com 
no mínimo um)? 

     X n     10.19 Não se aplica ao empreendimento em 
questão. 

201 

O assento para pessoa 
obesa possui largura 
mínima de 0,75 m, 
profundidade entre 0,47 
m e 0,51 m e altura do 
assento entre 0,41 m e 
0,45 m e suporta carga 
de 250 Kg? 

     X n s s 4.7 Não se aplica ao empreendimento em 
questão. 

202 

O mobiliário não 
interrrompe a livre 
passagem, nos espaços 
de circulação das rotas 
acessíveis? 

     X n s s 4.3.3 Não se aplica ao empreendimento em 
questão. 

203 

Há M.R (0,80 x 1,20 m) 
ao lado dos assentos 
fixos e fora da faixa 
para circulação de 
pedestres? 

     X s s s 8.9.3 Não se aplica ao empreendimento em 
questão. 

204 

A circulação entre os 
móveis ou passagens 
internas é, no mínimo, 
de 0,90 m e possui áreas 
de giro para retorno? 

     X n s s 4.3 Não se aplica ao empreendimento em 
questão. 

205 

As mesas possuem 
largura mínima de 0,90 
m e altura da superfície 
de trabalho entre 0,75 m 
e 0,85 m? 

     X n s s 9.3.1.3 Não se aplica ao empreendimento em 
questão. 

206 

As mesas permitem 
aproximação frontal da 
cadeira de rodas, com 
uma altura livre mínima 

     X n s s 9.3.1.4 Não se aplica ao empreendimento em 
questão. 
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de 0,73 m embaixo da 
superfície de trabalho, 
garantindo largura 
mínima de 0,80 m e 
profundidade mínima 
de 0,50 m? 
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207 

Em pontos de embarque 
e desembarque de 
transporte público, se 
houver assentos fixos 
e/ou apoios isquiáticos, 
há também espaço para 
P.C.R com dimensões 
de 0,80 m x 1,20 m? 

     X s s s 8.2.1.2 Não se aplica ao empreendimento em 
questão. 

208 

Há sinalização 
informativa sobre as 
linhas disponíveis nos 
pontos de ônibus, dos 
tipos visual e sonora? 

     X n s s 
8.2.1.3                      
5.2.7 

Não se aplica ao empreendimento em 
questão. 
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209 

Em edificações de 
grande porte e 
equipamentos urbanos, 
há pelo menos um 
telefone que transmita 
mensagens de texto 
(TDD) ou tecnologia 
similar, instalado a uma 
altura entre 0,75 m e 
0,80 m do piso 
acabado?  

     X n s s 8.3.2 Não se aplica ao empreendimento em 
questão. 

210 

 
Pelo menos um telefone 
de cada conjunto 
assegura dimensão e 
espaço apropriado para 
aproximação, alcance, 
manipulação e uso, 
devidamente 
sinalizado? 

     X n s s 
8.3.1 
8.1 

Não se aplica ao empreendimento em 
questão. 

211 

Caso exista cabina 
telefônica, pelo menos 
uma é acessível e possui 
dimensões que 
garantem um M.R (0,80 
m x 1,20 m) com 
aproximação frontal? 

     X n s s 8.4.2 Não se aplica ao empreendimento em 
questão. 

212 
O telefone da cabina 
acessível está instalado 

     X n s s 8.4.2 Não se aplica ao empreendimento em 
questão. 
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suspenso, na parede 
oposta à entrada? 

213 

Em frente à cabina há 
espaço para rotação de 
180º de cadeira de rodas 
(1,50 x 1,20 m)? 

     X n s s 8.4.2 Não se aplica ao empreendimento em 
questão. 
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214 

Se houver áreas 
drenantes de árvores 
invadindo as faixas 
livres do passeio, há 
grelhas de proteção, 
com vãos de no máximo 
15 mm? 

     X n s s 8.8.3 Não se aplica ao empreendimento em 
questão. 
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215 

O balcão de 
atendimento e/ou 
informações está 
facilmente identificado 
e localizado em rota 
acessível? 

     X n s s 9.2.1.1 Não se aplica ao empreendimento em 
questão. 

216 

Os balcões de 
atendimento e/ou 
informações garantem 
um M.R frontal? 

     X s s s 9.2.1.2 Não se aplica ao empreendimento em 
questão. 

217 

Há circulação adjacente 
aos balcões que permita 
giro de 180º (1,20 x 
1,50 m) de cadeira de 
rodas? 

     X s s s 9.2.1.2 Não se aplica ao empreendimento em 
questão. 

218 

Balcão de atendimento 
possui superfície com 
largura mínima de 0,90 
m e altura entre 0,75 m 
a 0,85 m do piso, 
assegurando-se largura 
livre mínima sob a 
superfície de 0,80 m? 

     X n s s 9.2.1.4 Não se aplica ao empreendimento em 
questão. 

219 

Balcão de informações 
possui superfície com 
largura mínima de 0,90 
m e altura entre 0,90 m 
a 1,05 m do piso, 
assegurando-se largura 
livre mínima sob a 
superfície de 0,80 m? 

     X n s s 9.2.3.4 Não se aplica ao empreendimento em 
questão. 

220 

Balcão de atendimento 
ou de informação 
possui  altura livre sob o 
tampo de no mínimo 
0,73 m e profundidade 

     X n s s 
9.2.1.5                 
9.2.3.5 

Não se aplica ao empreendimento em 
questão. 
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livre mínima de 0,30 m, 
de modo que a pessoa 
em cadeira de rodas 
tenha a possibilidade de 
avançar sob o balcão? 

221 

Os balcões possuem o 
Símbolo Internacional 
de Acesso próximo à 
parte rebaixada? 

     X n s s 5.3.2.2 Não se aplica ao empreendimento em 
questão. 
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222 

Em áreas de 
atendimento, no caso de 
dispensers de senha ou 
totens de 
autoatendimento, estes 
estão localizados em 
área de piso nivelado e 
sem obstruções? 

     X n s s 9.4.3.2 Não se aplica ao empreendimento em 
questão. 

223 

Pelo menos um desses 
equipamentos possui 
um M. R. para 
aproximação (frontal e 
alcance visual frontal 
ou lateral) de pessoa em 
cadeira de rodas? 

     X n s s 9.4.3.4 Não se aplica ao empreendimento em 
questão. 

224 

Os controles estão 
localizados entre 0,80 m 
e 1,20 m do piso, com 
profundidade de no 
máximo 0,30 m em 
relação à face frontal 
externa do 
equipamento? 

     X n s s 9.4.3.5 Não se aplica ao empreendimento em 
questão. 

225 

O equipamento 
apresenta instruções e 
informações visuais e 
auditivas ou táteis em 
posição visível, 
conforme Seção 5? 

     X n s s 9.4.3.8 Não se aplica ao empreendimento em 
questão. 

226 

No caso de displays de 
senhas, a informação é 
compreensível por 
pessoas com 
deficiência, sendo 
apresentada de forma 
visual e sonora? 

     X n s s 5.1.3 Não se aplica ao empreendimento em 
questão. 
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227 

Os bebedouros estão 
instalados com no 
mínimo duas alturas 
diferentes de bica: 0,90 

     X n s s 8.5.1.2 Não se aplica ao empreendimento em 
questão. 



 

30 
 

 
FELIPE TENÓRIO DE LIMA 

ENGENHEIRO CIVIL – CREA PE060316 

m e outra entre 1,00 m e 
1,10 m em relação ao 
piso acabado? 

228 
O bebedouro de 0,90 m 
possui altura livre 
inferior de 0,73 m? 

     X n s s 8.5.1.3 Não se aplica ao empreendimento em 
questão. 

229 

Há possibilidade de 
aproximação frontal 
sob o equipamento, 
garantido um M.R.? 

     X n s s 8.5.1.3 Não se aplica ao empreendimento em 
questão. 

230 

Havendo copos 
descartáveis, estes estão 
entre 0,80 m e 1,20 m 
do piso? 

     X n s s 8.5.2 Não se aplica ao empreendimento em 
questão. 

231 

Os outros modelos 
(garrafão, filtro, etc.), 
assim como o manuseio 
dos copos, estão 
posicionados na altura 
entre 0,80 m e 1,20 m 
do piso acabado?  

     X n s s 8.5.2 Não se aplica ao empreendimento em 
questão. 

232 

Estes modelos 
permitem a 
aproximação lateral de 
uma Pessoa com 
Cadeira de Rodas? 

     X n s s 8.5.2 Não se aplica ao empreendimento em 
questão. 

 

* A ser preenchido pelo Proponente na entrega de documentação para a Mandatária / Concedente, referente a 1ª etapa de verificação (análise do 
Projeto Engenharia)   
** Será verificado pelo Convenente no Projeto Executivo de Acessibilidade     
*** A Mandatária verificará somente os itens inseridos na rota acessível (indicada no projeto) marcados com "SIM" nos instrumentos de transferência com 
valor de repasse acima de R$ 5 milhões. 
N/A - Não se aplica;  s-sim; n-não  
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