
Item m²

DEROAE012
1,00                        

Custo

Prod. Improd. Operativa Improd. Unitário

E509 Grupo gerador - 32 KVA (29kw) 0,18         1,00            26,32       4,74                        

E904 Máquina de bancada-serra circular de 12" (4kW) 0,18         1,00            1,94         0,35                        

-                          

-                          

-                          

-                          

B Mão de Obra

T603 Carpinteiro

T701 Servente

Adicional M.O / Ferramenta (20,51%)

20,51%

C Material Undi. Consumo

M320 Prego de ferro 18x30 kg 0,1000       

M406 Caibro de 7,5cm x 7,5cm m 0,7000       

M410 Compesado resinado 18mm m² 0,4000       

M413 Gastalho 10x2,5 m 1,3900       

M621 Desmoldante kg 0,0200       

D Atividades Auxiliares und Quant.

DERAUX029 Fornecimento de Aço CA-25 kg 0,340         

E Transportes de Materiais DMT Prç. Unit.

F Tranporte de Materiais Produzidos / Comerciais Consumo Custo

30,37%

Custo Total Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais: -                                             

Custo Unitário Direto Total: 54,37                                         

Lucro e Despesas Indiretas: 16,51                                         

Preço Unitário Total R$: 70,88                                         

-                                           

-                                           

DMT Custo Unitário

-                                             

-                                           

Custo Total Transporte de Materiais: -                                             

Ton / Unid. Serviço Custo Unitário

-                                             

-                                             

-                                             

Custo Total das Atividades: 1,48                                            

Preço Unitário Custo Unitário

4,34                             1,48                                            

-                                             

-                                             

Custo Total do Material: 21,22                                         

3,13                             4,35                                            

7,18                             0,14                                            

-                                             

6,89                             0,69                                            

7,12                             4,98                                            

27,66                          11,06                                         

Custo Unitário de Execução: 31,67                                         

Preço Unitário Custo Unitário

-                                             

Custo Horário Mão de Obra: 22,06                                         

Adc. M.O. - Ferramentas: (%) Adicional Mão de Obra: 4,52                                            

Custo Horário de Execução: 31,67                                         

-                                             

-                                             

0,70                               18,14                          12,70                                         

0,70                               13,37                          9,36                                            

Quantidade Salário Hora Custo Horário

-                                             

A Equipamentos Quant.
Utilização Custo Operacional

Custo Horário dos Equipamentos: 5,09                                            

 

ESTADO DE RONDÔNIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABIXI

PODER EXECUTIVO 

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS

Descrição do Serviço Unidade:

Forma de placa compensada resinada
Produção Equipe:

 



Item kg

DEROAE049
1,00                        

Custo

Prod. Improd. Operativa Improd. Unitário

-                          

-                          

-                          

-                          

-                          

-                          

B Mão de Obra

T501 Encarregado de turma

T605 Armador

T701 Servente

Adicional M.O / Ferramenta (20,51%)

20,51%

C Material Undi. Consumo

M319 Arame recozido nº 18 kg 0,0100       

D Atividades Auxiliares und Quant.

DERAUX030 Fornecimento de Aço CA-50 kg 1,100         

E Transportes de Materiais DMT Prç. Unit.

F Tranporte de Materiais Produzidos / Comerciais Consumo Custo

30,37%

Custo Total Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais: -                                             

Custo Unitário Direto Total: 9,52                                            

Lucro e Despesas Indiretas: 2,89                                            

Preço Unitário Total R$: 12,41                                         

-                                           

-                                           

DMT Custo Unitário

-                                             

-                                           

Custo Total Transporte de Materiais: -                                             

Ton / Unid. Serviço Custo Unitário

-                                             

-                                             

-                                             

Custo Total das Atividades: 4,57                                            

Preço Unitário Custo Unitário

4,15                             4,57                                            

-                                             

-                                             

Custo Total do Material: 0,07                                            

-                                             

-                                             

-                                             

7,17                             0,07                                            

-                                             

-                                             

Custo Unitário de Execução: 4,88                                            

Preço Unitário Custo Unitário

-                                             

Custo Horário Mão de Obra: 4,05                                            

Adc. M.O. - Ferramentas: (%) Adicional Mão de Obra: 0,83                                            

Custo Horário de Execução: 4,88                                            

0,14                               13,37                          1,87                                            

-                                             

0,02                               36,28                          0,73                                            

0,08                               18,14                          1,45                                            

Quantidade Salário Hora Custo Horário

-                                             

A Equipamentos Quant.
Utilização Custo Operacional

Custo Horário dos Equipamentos: -                                             

 

ESTADO DE RONDÔNIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABIXI

PODER EXECUTIVO 

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS

Descrição do Serviço Unidade:

Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50
Produção Equipe:

 



Item kg

DEROAE008
2,50                        

Custo

Prod. Improd. Operativa Improd. Unitário

E302 Betoneira- 400l (4kW) 1,00         1,00            20,36       20,36                      

E304 Transportador manual - carrinho de mão 80l 3,00         0,69            0,31         0,25         0,52                        

E306 Vibrador de concreto de imersão (2KW) 2,00         1,00            18,39       36,78                      

E402 Caminhão carroceria de madeira 15,0t (210kW) 0,06         1,00            182,83     10,97                      

E404 Caminhão basculante 10,0m³ (15,0t)  (210kW) 0,02         1,00            185,72     3,71                        

E509 Grupo Gerador - 32,0kVA (29kW) 1,00         1,00            26,32       26,32                      

B Mão de Obra

T604 Pedreiro

T701 Servente

Adicional M.O / Ferramenta (20,51%)

20,51%

C Material Undi. Consumo

M202 Cimento portland CP-32 kg 391,5170   

D Atividades Auxiliares und Quant.

DERAUX032 Areia comercial m³ 0,57050     

DERAUX033 Brita comercial m³ 0,73510     

E Transportes de Materiais DMT Prç. Unit.

M202 Cimento portland CP-32 40,00       20,80       

F Tranporte de Materiais Produzidos / Comerciais Consumo Custo

30,37%

Custo Total Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais: -                                             

Custo Unitário Direto Total: 496,54                                       

Lucro e Despesas Indiretas: 150,80                                       

Preço Unitário Total R$: 647,34                                       

-                                           

-                                           

DMT Custo Unitário

-                                             

-                                           

Custo Total Transporte de Materiais: 8,14                                            

Ton / Unid. Serviço Custo Unitário

0,3915                           8,14                                            

-                                             

-                                             

Custo Total das Atividades: 99,39                                         

Preço Unitário Custo Unitário

52,50                          29,95                                         

94,46                          69,44                                         

-                                             

Custo Total do Material: 250,57                                       

-                                             

-                                             

-                                             

0,64                             250,57                                       

-                                             

-                                             

Custo Unitário de Execução: 138,44                                       

Preço Unitário Custo Unitário

-                                             

Custo Horário Mão de Obra: 205,32                                       

Adc. M.O. - Ferramentas: (%) Adicional Mão de Obra: 42,11                                         

Custo Horário de Execução: 346,09                                       

14,00                             13,37                          187,18                                       

-                                             

-                                             

1,00                               18,14                          18,14                                         

Quantidade Salário Hora Custo Horário

-                                             

A Equipamentos Quant.
Utilização Custo Operacional

Custo Horário dos Equipamentos: 98,66                                         

 

ESTADO DE RONDÔNIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABIXI

PODER EXECUTIVO 

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS

Descrição do Serviço Unidade:

Concr.estr.fck=30MPa-contr.raz.uso ger.conf.lanc
Produção Equipe:

 



Item kg

DEROAE046
1,00                        

Custo

Prod. Improd. Operativa Improd. Unitário

-                          

-                          

-                          

-                          

-                          

-                          

B Mão de Obra

T604 Pedreiro

Adicional M.O / Ferramenta (20,51%)

20,51%

C Material Undi. Consumo

M901 Aparelho de apoio neoprene fretado dm³ 0,3900       

M982 Isopor de 5 cm de espessura m² 0,1500       

D Atividades Auxiliares und Quant.

E Transportes de Materiais DMT Prç. Unit.

F Tranporte de Materiais Produzidos / Comerciais Consumo Custo

30,37%

Custo Total Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais: -                                             

Custo Unitário Direto Total: 42,71                                         

Lucro e Despesas Indiretas: 12,97                                         

Preço Unitário Total R$: 55,68                                         

-                                           

-                                           

DMT Custo Unitário

-                                             

-                                           

Custo Total Transporte de Materiais: -                                             

Ton / Unid. Serviço Custo Unitário

-                                             

-                                             

-                                             

Custo Total das Atividades: -                                             

Preço Unitário Custo Unitário

-                                             

-                                             

-                                             

Custo Total do Material: 38,12                                         

-                                             

-                                             

-                                             

92,84                          36,21                                         

12,73                          1,91                                            

-                                             

Custo Unitário de Execução: 4,59                                            

Preço Unitário Custo Unitário

-                                             

Custo Horário Mão de Obra: 3,81                                            

Adc. M.O. - Ferramentas: (%) Adicional Mão de Obra: 0,78                                            

Custo Horário de Execução: 4,59                                            

-                                             

-                                             

-                                             

0,21                               18,14                          3,81                                            

Quantidade Salário Hora Custo Horário

-                                             

A Equipamentos Quant.
Utilização Custo Operacional

Custo Horário dos Equipamentos: -                                             

 

ESTADO DE RONDÔNIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABIXI

PODER EXECUTIVO 

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS

Descrição do Serviço Unidade:

Aparelho de Apoio Neoprene Fretado - fornecimento e aplicação (12 UNID)
Produção Equipe:

 



Item kg

COMPOSIÇÃO
1,00                        

Custo

Prod. Improd. Operativa Improd. Unitário

-                          

-                          

-                          

-                          

-                          

-                          

B Mão de Obra

T501 Encarregado de turma

T605 Armador

T701 Servente

Adicional M.O / Ferramenta (20,51%)

20,51%

C Material Undi. Consumo

Cotação
Vigas metálicas fornecimento de material, montagem e 

lançamento - 6 vigas x 14,0 kg 1,0000       

D Atividades Auxiliares und Quant.

E Transportes de Materiais DMT Prç. Unit.

F Tranporte de Materiais Produzidos / Comerciais Consumo Custo

30,37%

 

ESTADO DE RONDÔNIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABIXI

PODER EXECUTIVO 

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS

Descrição do Serviço Unidade:

Vigas metálicas fornecimento, montagem e lançamento - 6 vigas x 14,0
Produção Equipe:

A Equipamentos Quant.
Utilização Custo Operacional

Custo Horário dos Equipamentos: -                                             

Quantidade Salário Hora Custo Horário

-                                             

0,02                               36,28                          0,73                                            

0,08                               18,14                          1,45                                            

0,14                               13,37                          1,87                                            

-                                             

Custo Horário Mão de Obra: 4,05                                            

Adc. M.O. - Ferramentas: (%) Adicional Mão de Obra: 0,83                                            

Custo Horário de Execução: 4,88                                            

Custo Unitário de Execução: 4,88                                            

Preço Unitário Custo Unitário

-                                             

7,39                             7,39                                            

-                                             

-                                             

-                                             

-                                             

-                                             

-                                             

Custo Total do Material: 7,39                                            

Preço Unitário Custo Unitário

-                                             

-                                             

-                                             

-                                             

Custo Total das Atividades: -                                             

Ton / Unid. Serviço Custo Unitário

-                                             

Custo Total Transporte de Materiais: -                                             

DMT Custo Unitário

-                                             

-                                           

-                                           

-                                           

Custo Total Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais: -                                             

Custo Unitário Direto Total: 12,27                                         

Lucro e Despesas Indiretas: 3,73                                            

Preço Unitário Total R$: 16,00                                         

 



Item kg

DERTRAN015
1,00                        

Custo

Prod. Improd. Operativa Improd. Unitário

E402 Caminhão carroceria 20t 1,00         1,00            182,83     182,83                    

-                          

-                          

-                          

-                          

-                          

B Mão de Obra

Adicional M.O / Ferramenta (20,51%)

20,51%

C Material Undi. Consumo

D Atividades Auxiliares und Quant.

E Transportes de Materiais DMT Prç. Unit.

Transporte de vigas metálicas de Belo Horizonte / ...... 

DMT=3.000 km 3.000,00  0,033376

F Tranporte de Materiais Produzidos / Comerciais Consumo Custo

30,37%

Custo Total Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais: -                                             

Custo Unitário Direto Total: 1.410,00                                    

Lucro e Despesas Indiretas: 428,23                                       

Preço Unitário Total R$: 1.838,22                                    

-                                           

-                                           

DMT Custo Unitário

-                                             

-                                           

Custo Total Transporte de Materiais: 1.044,34                                    

Ton / Unid. Serviço Custo Unitário

-                                             

10,43 1.044,34                                    

-                                             

-                                             

Custo Total das Atividades: -                                             

Preço Unitário Custo Unitário

-                                             

-                                             

-                                             

Custo Total do Material: -                                             

-                                             

-                                             

-                                             

-                                             

-                                             

-                                             

Custo Unitário de Execução: 182,83                                       

Preço Unitário Custo Unitário

-                                             

Custo Horário Mão de Obra: -                                             

Adc. M.O. - Ferramentas: (%) Adicional Mão de Obra: -                                             

Custo Horário de Execução: 182,83                                       

-                                             

-                                             

-                                             

-                                             

Quantidade Salário Hora Custo Horário

-                                             

A Equipamentos Quant.
Utilização Custo Operacional

Custo Horário dos Equipamentos: 182,83                                       

 

ESTADO DE RONDÔNIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABIXI

PODER EXECUTIVO 

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS

Descrição do Serviço Unidade:

Transporte de vigas metálicas de Belo Horizonte / ...... DMT=3.000 km
Produção Equipe:

 



Item m²

DEROAE012
1,00                        

Custo

Prod. Improd. Operativa Improd. Unitário

E509 Grupo gerador - 32 KVA (29kw) 0,18         1,00            26,32       4,74                        

E904 Máquina de bancada-serra circular de 12" (4kW) 0,18         1,00            1,94         0,35                        

-                          

-                          

-                          

-                          

B Mão de Obra

T603 Carpinteiro

T701 Servente

Adicional M.O / Ferramenta (20,51%)

20,51%

C Material Undi. Consumo

M320 Prego de ferro 18x30 kg 0,1000       

M406 Caibro de 7,5cm x 7,5cm m 0,7000       

M410 Compesado resinado 18mm m² 0,4000       

M413 Gastalho 10x2,5 m 1,3900       

M621 Desmoldante kg 0,0200       

D Atividades Auxiliares und Quant.

DERAUX029 Fornecimento de Aço CA-25 kg 0,340         

E Transportes de Materiais DMT Prç. Unit.

F Tranporte de Materiais Produzidos / Comerciais Consumo Custo

30,37%

Custo Total Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais: -                                             

Custo Unitário Direto Total: 30,07                                         

Lucro e Despesas Indiretas: 9,13                                            

Preço Unitário Total R$: 39,20                                         

-                                           

-                                           

DMT Custo Unitário

-                                             

-                                           

Custo Total Transporte de Materiais: -                                             

Ton / Unid. Serviço Custo Unitário

-                                             

-                                             

-                                             

Custo Total das Atividades: 1,48                                            

Preço Unitário Custo Unitário

4,34                             1,48                                            

-                                             

-                                             

Custo Total do Material: 0,83                                            

-                                             

7,18                             0,14                                            

-                                             

6,89                             0,69                                            

-                                             

-                                             

Custo Unitário de Execução: 27,76                                         

Preço Unitário Custo Unitário

-                                             

Custo Horário Mão de Obra: 18,81                                         

Adc. M.O. - Ferramentas: (%) Adicional Mão de Obra: 3,86                                            

Custo Horário de Execução: 27,76                                         

-                                             

-                                             

0,5210                           18,14                          9,45                                            

0,7000                           13,37                          9,36                                            

Quantidade Salário Hora Custo Horário

-                                             

A Equipamentos Quant.
Utilização Custo Operacional

Custo Horário dos Equipamentos: 5,09                                            

 

ESTADO DE RONDÔNIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABIXI

PODER EXECUTIVO 

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS

Descrição do Serviço Unidade:

Forma de placa compensada resinada
Produção Equipe:

 



Item m²

COMPOSIÇÃO
1,00                        

Custo

Prod. Improd. Operativa Improd. Unitário

-                          

-                          

-                          

-                          

-                          

-                          

B Mão de Obra

Adicional M.O / Ferramenta (20,51%)

20,51%

C Material Undi. Consumo

D Atividades Auxiliares und Quant.

ADAPTADA01 Confecção e colocação de 12 cordoalha de 25mm kg 1,000         

ADAPTADA02 Protensão e injeção de cabo 12 cordoalhas de 25mm und 1,0000       

ADAPTADA03 Carga, transporte e lançamento de pré-lage und 1,0000       

E Transportes de Materiais DMT Prç. Unit.

F Tranporte de Materiais Produzidos / Comerciais Consumo Custo

30,37%

 

ESTADO DE RONDÔNIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABIXI

PODER EXECUTIVO 

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS

Descrição do Serviço Unidade:

Fornecimento e lançamento de  laje protendida c/cordoalia com 25 cm espessura (5,10 x 

60,0 x 0,25) Produção Equipe:

A Equipamentos Quant.
Utilização Custo Operacional

Custo Horário dos Equipamentos: -                                             

Quantidade Salário Hora Custo Horário

-                                             

-                                             

-                                             

-                                             

-                                             

Custo Horário Mão de Obra: -                                             

Adc. M.O. - Ferramentas: (%) Adicional Mão de Obra: -                                             

Custo Horário de Execução: -                                             

Custo Unitário de Execução: -                                             

Preço Unitário Custo Unitário

-                                             

-                                             

-                                             

-                                             

-                                             

-                                             

-                                             

-                                             

Custo Total do Material: -                                             

Preço Unitário Custo Unitário

12,26                          12,26                                         

410,18                        410,18                                       

74,10                          74,10                                         

-                                             

Custo Total das Atividades: 496,54                                       

Ton / Unid. Serviço Custo Unitário

-                                             

Custo Total Transporte de Materiais: -                                             

DMT Custo Unitário

-                                             

-                                           

-                                           

-                                           

Custo Total Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais: -                                             

Custo Unitário Direto Total: 496,54                                       

Lucro e Despesas Indiretas: 150,80                                       

Preço Unitário Total R$: 647,34                                       

 



 

 
 

ESTADO DE RONDÔNIA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABIXI 

PODER EXECUTIVO  

“Memorial descritivo de quantitativos dos itens de planilha para 

a ponte mista a ser construída no Rio ESCONDIDO B na linha 9 

no município de Cabixi” 

 

Objetivo- Dar sustentação a planilha do anti projeto apresentado onde será substituído pelo 

projeto a ser aprovado pelo DER/RO após conclusão de estudos e levantamentos técnicos 

para execução do projeto executivo. 
 

 

INFRA ESTRUTURA 

 
Item 2.1 Tubulão a céu aberto 

 
Foi considerado no levantamento feito in loco que a cabeceira da ponte na margem direita estaria 

fora do leito do rio e portanto fora da água a uma altura de 2,70 metros, onde; 

2 tubulações de 1,40 de diâmetro = 2.63 x 2 = 5,25 metros de altura  

 

Item 2.2 Tubulão a ar comprimido com diâmetros 1,40 metros 

Levantamentos efetuados em campo pelos técnicos da prefeitura puderam contatar que as 
profundidades das estacas cravadas durante a construção da ponte existente chegou a 9,20 metros de 

estaca; 

 
6 x 7,785 = 46,71 metros lineares de tubulão a ar comprimido. 

 

Item 2.3 Escavação e alargamento de base  

 
 {[(1,40² x 3,14 / 2) + (2,0² x 3,14)/ 2] /2} x 0,81 = 3,35 m³ x 6= 22,69 m³    

 

 

Item 2.5  – forma  -pilares com diâmetros de 1,40 metros e muro de arrimo de conteção da 

cabeças 
 Perímetro do pilar =1,40 x 3,1416 = 3,76 ml  

7,25 x 6 = 43,47 x 3,76 = 163,46 m² 

 

Item 2.6 = ferragem  para muro de arrimo   

 
 11,46 m³ x 99,00 = 1.134,50 kg  

 

MESO ESTRUTURA  
 

Item 3.1 – Escoramento:  Para efeito de calculo considerando 1,0 de largura a maior possibilitando  

trabalho lateral  com comprimento total da ponte  e uma profundidade de 6,85 metros levantado in 
loco sem considerar o aterramento das peças verticais. Vale salientar que a ponte deverá ser 

construída na lateral da ponte existente. 

Comprimento = 28,0 
Largura = 5,70  

Profundidade media = 3,30 

 

Total = 28,0 x 5,70 x 3,30 = 526,40 m³ 
 



 

 
 

ESTADO DE RONDÔNIA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABIXI 

PODER EXECUTIVO  

 

 

ENCONTROS = Margem direita e esquerda 
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ESTADO DE RONDÔNIA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABIXI 

PODER EXECUTIVO  

 

 

Item 3.2 – forma  
 

Forma do Encontro  
(0,80 x 0,25) x 4 = 0,80 m² 

(1,14 x 0,25) x 4 = 1,14 m² 

(0,30 x 0,80) x8 = 1,97   m² 
(5,10 X 1,50) X 2 = 15,30 m² 

(1,50 X 0,25) X 2 = 0,75 m² 

(1,50 X 1,0) X 2 =  3,0 m²  ........22,95 X 2 =  45,90 m² 

 
 

Forma de Travessa (1x) 

2x( 1,0 x1,20 x 1,20) x 2 = 19,20) = 2,40 m² 
2x (1,0 x 5,10)= 10,20 m² 

(0,80 x 1,20) x 2 =19,0 m² 

(0,80 x 0,25) x 4 = 0,80 m² 
(1,14 x 0,25) x 4 = 1,14 m² 

(0,30 x 0,80) x8 = 1,92    =  ......................  35,66 m²  

 

Alas (4x) 
(3,50 x 0,30) x 4 = 4,20 

(3,50 x 1,20 / 2 ) x 4 = 8,40 

(3,90x 0,25) x4 = 3,90 m²  ...................= 12,60 m² 

Total deforma --------------------------------------= 94,16 m² 

 

Item 3.4 – concreto meso estrutura 

 
Encontros (2x) 
(080 x 0,25 x 0,30 ) x 2 = 0,12 
(0,80 x 10,44 x 0,30 ) x2 = 0,692 

(1,00 x 1,50 x 5,10 ) = 7,65 

(0,22 x 1,50 x 5,10) – [(022 x 0,72/2 x 1,20) x2  = 1,43 
(1,50 x 0,25 x 5,10) = 1,92 

Total .......................................= 11,812 x 2 = 23,63 m³ 

 

Ala (4x) 
(3,50 x 0,30 x 0,25) x 2 = 0,525 

(3,50 x 1,20) / 2 x 0,25 = 0,525 

Sub total = ...................  2,10 x 4 =  8,40 m³ 

 

Travessas (1x) 

(1,0 x 1,20 x 5,10) = 6,12 

(0,80 x 0,25 x 0,30) x 2 = 0,12 
(0,80 1,44 x 0,33) x 2 = 0,6912 

Sub Total .....................= 6,94 m³ 

 

Laje transição 

(5,10 x 0,22 x 2,00) x 2 = 4,49 

Total ...............................................4,49 

 

Total meso estrutura....................................................................43,46 m3 
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 Item 3.3 –  Ferragem da meso estrutura  

 

Ferragem =  43,46 m³ x 99 = 4.302,54 kg 

 

 

Item 3.5  Neoprene  fretado  

 
 12 placas de neoprene prensado  x 11,78 = 141,38 kg 

 

 

SUPER ESTRUTURA   

 
 
Item 4.1 – vigas metálicas  - Será fornecida pela Usiminas Mecânica ou Siderúrgica Açominas  

ou fabricantes equivalentes de empresa do mesmo ramo onde no projeto  os valores em peso é de 

2.032,0 kg por viga conforme levantamento junto as empresas : 
2 pares de 3 vigas ou seja 6 peças de 14,0 metros x 5.213,0 ,00 = 10.426,00,00 kg 

 

Item 4.2  transporte será efetuado da fabrica das empresa na praça de Minas gerais até o município 
de Cujubim: 

Transporte de 10,426 toneladas  ao DMT de  3.200km.  

 

Item 4.3 - Forma de laje  - considerado um guarda roda de 0,50 metros de altura para passagem de 
maquinas agrícolas (colheitadeiras) com largura de 5,20 metros. Já que a ponte terá a largura de 5,10 

com a forma do guarda corpo de 05,0 + 0,50 de altura de cada lateral somando a totalidade de 7,10, 

onde teremos  
5,10 + 1,0 + 1,0 = 7.10 x 28,00 = 198,80 m² 

 

Item 4.4 – Placa de concreto protendido 
 – fornecimento de placas de concreto protendido com cordoalha, na espessura de 25 centímetros  

Volume de concreto  = 5,10 x 28,0 x 0,25 = 35,70 m³. 

 

Item 4.5 – Ferragem - Estimado em 99,00 quilos de ferro/m³ que será revisto no projeto definitivo 
das lajes: 

35,70 m³ x 99,00 =  3.534,30 kg 

 

Item 4.6 – guarda corpo 

Ponte 28,0 metros de comprimento. 

(28 x 2 x 1,0) = 56,0 metros lineares 

 

 

 

 

Engº Henrry Hattori 

CREA 9825/D MS 

 

 

 

 

 



Obra:

Rodovia:

Trecho:

Municipio

Data

Item Unid Quant. Preço Unitário Sub Total Total

1.0

1.1 COMPOSIÇÃO vb 1,00             40.000,00           40.000,00           

1.2 COMPOSIÇÃO 1,00             45.000,00           45.000,00           

1.3 COMPOSIÇÃO vb 1,00             8.000,00             8.000,00             

1.4 DERSEGT001 1,00             3.436,74             3.436,74             

1.5 DERSEGT003 unid 1,00             3.927,70             3.927,70             

1.6 DERSEGT004 M² 57,00            429,00                24.453,00           

1.7 DERSIN022 m² 8,00             223,55                1.788,40             

126.605,84            

2.0

2.1 DEROAE030 m 5,25             3.671,56             19.275,69           

2.2 DEROAE037 m 46,71            7.963,44             371.972,28         

2.3 DEROAE020 m³ 22,69            3.424,72             77.706,90           

2.4 DEROAE024 m³ 22,69            731,44                16.596,37           

2.5 DEROAE012 m² 163,46          70,88                  11.586,04           

2.6 DEROAE049 kg 1.134,50       12,41                  14.079,15           

511.216,43            

INFRAESTRUTURA (TUBULÕES E PILARES)

Projeto estrutural definitivo e   executivo

Escavação de tubulão céu aberto diâmetro externo =1,40 m de material de 1ª categoria

Escavação de tubulão ar compr.D=1,40 m prof.12m lâm.d'água de material de 3ª categoria

Escavação para alargameto base tubulão ar compr.prof. até 12 m em material de 3ª categoria

Forn.lanç.concr. base tubulão ar compr.até 12m 

Forma de placa compensada resinada

Fornecimento, preparo e colocação  de aço CA 50

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Discriminação de Serviços

SUBTOTAL 1.0

PONTE MISTA EM CONCRETO E AÇO - 28,00 X 5,10 M

Sondagem mista 

PCMAT

PCMSO

Área de Vivência - Acampamento

Construção de Ponte Mista de Concreto Armado e Superestrutura em Viga metálica e Laje Pré-moldada, 

PONTE SOBRE O RIO ESCONDIDO B, LINHA 9 – MUNICIPIO DE CABIXI

Localizada na Linha 9

CABIXI/RO

TABELA DER - FEV/2017
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PODER EXECUTIVO 

Estudo hidrologico

Placa de Informação de Obra 4,00 x 2,00 m, A = 8,00 m² (incl. Sup. E trav.)

SERVIÇOS PRELIMINARES

SUBTOTAL 2.0

 



Obra:

Rodovia:

Trecho:

Municipio

Data

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Discriminação de Serviços

PONTE MISTA EM CONCRETO E AÇO - 28,00 X 5,10 M

Construção de Ponte Mista de Concreto Armado e Superestrutura em Viga metálica e Laje Pré-moldada, 

PONTE SOBRE O RIO ESCONDIDO B, LINHA 9 – MUNICIPIO DE CABIXI

Localizada na Linha 9

CABIXI/RO

TABELA DER - FEV/2017
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3.0 MESOESTRUTURA (Apoios de Cabeceiras e Travessa Central)

3.1 DEROAE001 Escoramento de madeira (andaime para pilar e travessa central) m³ 526,40          58,05                  30.557,52           

3.2 DEROAE012 m² 92,65            70,88                  6.567,03             

3.3 DEROAE049 Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50 kg 2.330,46       12,41                  28.921,01           

3.4 DEROAE008 Concr.estr.fck=30MPa-contr.raz.uso ger.conf.lanc m³ 23,54            647,34                15.238,38           

3.5 DEROAE046 Aparelho de Apoio Neoprene Fretado - fornecimento e aplicação (12 UNID) kg 141,38          55,68                  7.872,04             

89.155,98              

4.0

4.1 COMPOSIÇÃO Vigas metálicas fornecimento, montagem e lançamento - 6 vigas x 14,0 kg 10.426,00     16,00                  166.816,00         

4.2 DERTRAN015 Transporte de vigas metálicas de Belo Horizonte / ...... DMT=3.000 km t 10,43            1.838,22             19.165,28           

4.3 DEROAE012 m² 198,80          39,20                  7.792,96             

4.4 COMPOSIÇÃO m³ 35,70            647,34                23.110,04           

4.5 DEROAE049 Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50 kg 3.534,30       12,41                  43.860,66           

4.6 DEROAE047 Fabric.guarda-corpo tipo GM,moldado no local m 56,00            465,55                26.070,80           

286.815,74            

1.013.793,99         

Forma de placa compensada resinada

Forma de placa compensada resinada

SUBTOTAL 4.0

TOTAL GERAL R$

SUPERESTRUTURA

Fornecimento e lançamento de  laje protendida c/cordoalia com 25 cm espessura (5,10 x 60,0 x 0,25)

SUBTOTAL 3.0

 



Obra:

Rodovia:

Trecho:

Municipio:

Data:

30 60 90 120 150 180

100%

126.605,84 126.605,84                          12,49%

50% 50%

255.608,22 255.608,22 511.216,43                          50,43%

50% 50%

44.577,99        44.577,99        89.155,98                            8,79%

50% 40% 10%

143.407,87      114.726,30      28.681,57        286.815,74                          28,29%

126.605,84    255.608,22   300.186,21      187.985,86      114.726,30      28.681,57        

126.605,84    382.214,06   682.400,26      870.386,12      985.112,42      1.013.793,99   1.013.793,99                       

12,49% 25,21% 29,61% 18,54% 11,32% 2,83%

12,49% 37,70% 67,31% 85,85% 97,17% 100,00% 100,00%

TOTAL ACUMULADO (R$)

PERCENTUAL (%)

TOTAL ACUMULADO (%)

1.0

2.0

3.0

4.0

TOTAL (R$)

INFRAESTRUTURA (TUBULÕES E PILARES)
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CABIXI

PODER EXECUTIVO 

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS
DIAS

VALOR (R$) POR (%)

SERVIÇOS PRELIMINARES

MESOESTRUTURA (Apoios de Cabeceiras e Travessa 

Central)

SUPERESTRUTURA

Construção de Ponte Mista de Concreto Armado e Superestrutura em Viga metálica e Laje Pré-moldada, 

PONTE SOBRE O RIO ESCONDIDO B, LINHA 9 – MUNICIPIO DE CABIXI

Localizada na Linha 9

CABIXI/RO

TABELA DER - FEV/2017

 



DISCRIMINAÇÃO

1 Taxas Gerais: TG = [1+(AC/100)]x[1+(DF/100)]x[1+(R/100)]x[1+(L/100)] TG 1,0201    1,0438    

1.1 Rasteio da Administração Central AC 1,970      % 4,280      %

1.2 Despesas Financeiras DF 2,200      % 2,200      %

1.3 Riscos, Seguro e Garantia do Empreendimento R 3,050      % 3,050      %

1.4 Lucro L 8,410      % 12,000    %

2 Impostos : I = (i°+i¹+i²+i³) I 10,70      % 5,65        %

2.1 COFINS i° 3,00        % 3,00        %

2.2 ISS i¹ 5,00        % -          %

2.3 PIS i² 0,65        % 0,65        %

2.4 CPRB** i³ 2,05        % 2,00        %

B.D.I. presumido = { [TG / ( 1 - ( I / 100 )) ] - 1 } x 100 30,37      % 30,37      %

Cálculo base na composição do BDI conforme acódão TCU 325/2007 Plenário. 

Relator Ministro Guilerme Palmeira. Brasília 14 março 2077

     Súmula 253/2010 - Tribunal de Contas da União    

**CPRB - Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta, Lei nº 12.844/13, 

alíquota de 2%, até 31/12/2014.

LUCROS E/OU DESPESAS INDIRETAS - LDI

 B.D.I.  SERVIÇO  B.D.I.  MATERIAL 
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PROJETO BÁSICO 

 

 

PONTE SOBRE O RIO ESCONDIDO B – LINHa 9 

 

 

- VOLUME 1 - 



ESTADO DE RONDÔNIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABIXI 

PODER EXECUTIVO 

2/10 

 

 

 

 

 
 

SUMÁRIO 
 
 
 
 
 
 

- VOLUME 1 : 

Apresentação do Projeto: Descrição suscinta, Caracterização da Obra, 
Diagnóstico, Justificativas e demais Informações pertinentes; 

 
- VOLUME 2 :  

Termo de Referência: Documento que contém um conjunto de elementos 
necessários e suficientes para caracterizar a obra ou serviço de forma clara, concisa e 
objetiva. 
 
- VOLUME 3:  

Especificações Técnicas e Memorial Descritivo: Texto com a descrição da 
metodologia adotada, acompanhado dos respectivos detalhes técnicos referentes aos 
serviços de Construção de Ponte Mista de Concreto Armado e Viga Metálica, Laje 
Pré-moldado, bem como suas respectivas Especificações Técnicas, padrão ABNT/ 
DNIT / DER-RO. 
 
- VOLUME 4 :  

Orçamento Completo contendo a Memória de Cálculo que gerou os quantitativos 
para a confecção da Planilha Orçamentária, Cronograma Físico- Financeiro, Relação 
Mínima de Equipamentos e Composições de Custos Unitários. 
 
- VOLUME 5 :  

Plantas do Projeto e Documentação Complementar: Contém as PLANTAS gráficas 
e desenhos detalhados da OAE a ser implantada, sendo apresentados ainda os 
modelos de Placas: de Identificação da Obra e de Sinalização, o modelo de Declaração 
solicitado no Termo de Referência, para a obra em questão, e a Anotação de 
Responsabilidade Técnica – ART, referente à elaboração do Projeto Básico e 
Orçamento propostos. 
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DEPARTAMENTO DE ESTRADA E 
RODAGEM – DER/RO 

 
 

- VOLUME 1 - 
 

PROJETO BÁSICO PARA CONSTRUÇÃO DE 
PONTE MISTA DE CONCRETO ARMADO E 

SUPERESTRUTURA EM VIGAS METÁLICAS 
E LAJE PRÉ-MOLDADA 
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1 – APRESENTAÇÃO 

 
Este projeto básico visa fornecer elementos e subsídios que possibilitem a 

construção de 01 (uma) Ponte Definitiva Mista de Concreto Armado e Superestrutura em 
Vigas Metálica e Laje Pré- moldada, a ser construída na área de abrangência do 
Município de Cabixi/RO, mais especificamente em pontos a seguir georeferênciados, 
localizada no Travessão 98 a seguir descrita e identificados nas peças técnicas anexas: 

- Quadro nº 1 – Caracterização – 

 

 

Meta Descrição OAE Dimensão (m) Tipo Coordenadas UTM 

1 
Ponte Rio 

Escondido B 
28m x 5,10m Concreto/aço S 13°24’26,9” W 60°42’35,4”mS 

 

Obs.: Localizada na Linha 9 
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Fotografias atualizadas da ponte existente com vários vãos (a ser reconstruída). 

 

� A Ponte de que trata o presente Projeto Básico, tem como objetivo, a Construção de 01 
(uma) Ponte, linha 9, Rumo Escondido, entre a 2ª e 3ª Eixo: Tem por objetivo substituir 
pontes existentes em madeira, por construção misto de concreto/aço no Rio Escondido 
para garantir o escoamento da produção agrícola e pecuária, acesso aos serviços 
públicos de saúde, educação e assistência social. A vicinal é usada diariamente para 
desenvolver programas voltados a área da saúde da família - PSF, transporte de 
estudantes das redes municipal e estadual de ensino e programas de assistência 
social. Atende diretamente 500 (quinhentas) famílias e indiretamente 3.000 (três mil) 
pessoas. Justifica-se ainda, que a referida vicinal é a via principal de acesso ao Distrito 
de Estrela do Oeste e aos Municípios de Cejereiras e Pimenteiras do Oeste. 

 
� Justificamos que o projeto em foco, além de garantir a trafegabilidade nas linhas 9 e 

10, principalmente no período de chuva, proporcionará economia aos cofres públicos 
considerando a durabilidade do empreendimento, pois a estrutura existente carece de 
manutenção permanente o que onera sobremaneira os recursos próprios da 
municipalidade já insuficientes para atender a demanda de investimentos no setor 
produtivo, transposições dos pontos críticos, com segurança e eliminação de riscos aos 
usuários da referida Estrada Vicinal. 

As obras deverão ser executadas em conformidade com a metodologia e 
especificações a seguir descritas, seguindo as Normas Técnicas Brasileiras e a 
legislação atinentes, em especial as Leis Federais N.º 8.666, de 21 de junho de 
1993, N.º 101 de 04 de maio de 2000 e N.º 4.771, de 15 de setembro de 1965; à 
Portaria MDA N.º 140 de 21 de junho de 2001; à Portaria Interministerial 
MP/MF/MCT/Nº. 507/2011, de 24 de novembro de 2011, à Resolução CONAMA nº. 
458/2013, de 16/07/2013, e a Norma de Execução INCRA nº. 054, de 29 de
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dezembro de 2006, que dispõe sobre a implantação de obras de engenharia 
componentes da infraestrutura básica de projetos de assentamento rurais. 
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ESTE PROJETO BÁSICO É COMPOSTO DE 05 (CINCO) VOLUMES A SEGUIR 

DESCRITOS: 

 
 

- VOLUME 1: 
Apresentação do Projeto: Descrição sucinta, Caracterização da Obra, 

Diagnóstico, Justificativas e demais Informações pertinentes; 
- VOLUME 2: Termo de Referência: Documento que contém um conjunto de elementos 
necessários e suficientes para caracterizar a obra ou serviço de forma clara, concisa e 
objetiva. 
- VOLUME 3: Especificações Técnicas e Memorial Descritivo: Texto com a descrição da 
metodologia adotada, acompanhado dos respectivos detalhes técnicos referentes aos 
serviços de Construção de Ponte Mista de Concreto Armado e Aço Laminado 
Estrutural, bem como suas respectivas Especificações Técnicas, padrão DNIT / DER- 
RO. 
- VOLUME 4: Orçamento Completo contendo a Memória de Cálculo que gerou os 
quantitativos para a confecção da Planilha Orçamentária, Cronograma Físico- 
Financeiro, Relação Mínima de Equipamentos e Composições de Custos Unitários. 

 
- VOLUME 5: Plantas do Projeto e Documentação Complementar : Contém as 
PLANTAS gráficas e desenhos detalhados da OAE a ser implantada, sendo 
apresentados ainda os modelos de Placas: de Identificação da Obra e de Sinalização, o 
modelo de Declaração solicitado no Termo de Referência para a obra em questão, e a 
Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, referente à elaboração do Projeto 
Básico e Orçamento propostos. 

 

 
1.1 - Acesso ao local das obras a serem executadas: 

Município de Cabixi/RO. Saindo da RO-370, no sentido Cabixi, Linha 9, 20,7KM, Ponto 
Georeferenciado de coordenadas (UTM SIRGAS2000 S 13°24’26,9” mE / W 
60°42’35,4”), na Linha 9 do Rio Escondido B aproximadamente 24.700 metros até 
materializar o local onde deve ser construído a ponte de Definitiva Mista de Concreto 
Armado e Aço Estrutural com extensão de 28,0m, largura útil de 5,10m e 
complementação do aterro ao longo de 100 m. 

 
2 – JUSTIFICATIVA 

A execução dessas obras tem como objetivo o cumprimento da, justificando-se 
ainda na real necessidade das comunidades rurais serem dotados de infraestrutura 
básica, condigna de forma a reunir adequadas condições de sobrevivência dos 
agricultores e pecuaristas integrados nesta região, de modo a torná-los melhores, 
estruturados e organizados, com capacidade de proporcionar meios de acesso aos 
benefícios sócio-econômicos mínimos e necessários as suas manutenções no campo. 

Com a implantação dessas obras a população local, além de ficar integrada as 
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vicinais existentes em suas adjacências, poderá utilizar-se das malhas municipal, 
estadual e federal implantadas, proporcionando ainda junto às comunidades um padrão 
mais digno de vida e de modo a estimular o processo produtivo dos que ali residem. 

 
3 - LOCALIZAÇÃO DA OBRA 

O local das obras aqui referidas tem as suas posições definidas a partir do 
subitem 1.1, acima e nas ilustrações do esboço do Quadro nº 01 - Caracterização. As 
mesmas estão discriminadas nas peças técnicas componentes deste projeto básico, 
onde são identificados por meio de coordenadas UTM, obtidas do SIRGAS 2000, 
captadas por receptores de sinais GPS de Dupla Frequência, por ocasião dos 
levantamentos efetuados in loco, realizados os seus dimensionamentos e orçamentos. 

 
 

4 - DIAGNÓSTICO 

Após visita técnica ao local da intervenção, verificou-se que o local da 
construção da Ponte encontra-se determinado no ponto de vau sobre o Rio Preto, 
limitados os aterros de cabeceiras por cercas de proprietários rurais, no ponto anterior 
georeferenciado. 

Os locais abrangidos por este Projeto Básico são oriundos de áreas 
declaradas de interesse social para fins de produção agropecuária de subsistência, com 
capacidade de ocupação pré-determinada. 

O relevo da área contemplada com o objeto deste Projeto Básico apresenta 
trechos de ondulações pontuais e uma topografia mediamente plana. 

As Obras de Arte que se propõe a executar caracterizam-se por serem 
destinadas às estradas essencialmente rurais, com características semelhantes ao 
modelo adotado regionalmente ao longo das últimas três décadas. 

A solução técnica definitiva que melhor se adapta à situação existente é 
a Construção de 01 (uma) Ponte Mista de Concreto Armado e Viga Metálica e 
Estrutural de Viga Pré-moldada, devido ao curto comprimento do vão, solidez 
comprovada, manutenção simples e de rápida execução. 

 

5 - SOLUÇÕES ALTERNATIVAS – MEIO AMBIENTE 
 
 

A solução ora apresentada, em nosso entendimento, se caracteriza como 
uma alternativa viável para a questão, uma vez que possibilita, em curto prazo, uma 
resposta quase imediata aos desastres naturais recorrentes que assolam o Município, 
prejudicando a comunidade principalmente durante a estação chuvosa denominada 
“Inverno Amazônico” com duração sazonal de aproximadamente 06 (seis) meses do ano. 

Com este entendimento, buscando atenuar eventuais danos ambientais, na 
efetivação da meta através da execução do objeto deste Projeto Básico, o qual 
caracteriza como impacto ambiental mínimo, para no seu aspecto técnico atender os 
anseios públicos de forma viável, deverá ser executada a limpeza, com remoção da 
camada vegetal na faixa variável de modo a atender estritamente os pontos de 



ESTADO DE RONDÔNIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABIXI 

PODER EXECUTIVO 

9/10 

 

 

 

intervenção das obras projetadas neste documento, evitando-se ao máximo o 
desmatamento de novas áreas. 

Dentro da premissa de se reduzir os prejuízos ao meio ambiente, nas 
atividades de reconstrução previstas para execução das obras de artes, adotar-se-á a 
movimentação do material de 1ª categoria, a partir dos extremos definidores das 
mesmas, de onde se extrairá a camada mínima necessária para recompor as pistas nos 
encontros do encabeçamento, de forma que os sulcos resultantes após devidamente 
conformados sirvam como ambiente de drenagens locais. 

Na execução dos revestimentos primários dos pontos das intervenções, 
serão utilizadas jazidas previamente identificadas, sendo priorizadas aquelas adjacentes 
às plataformas estradais, para evitar o desmatamento de novas áreas. 

Após a extração dos volumes necessários, às áreas exploradas deverão ser 
recuperadas, com o material expurgado das operações de desmatamento efetuadas nas 
limpezas das próprias jazidas, uniformemente distribuídos sobre toda área exposta. 

Para realização dos serviços de CORTA-RIO e ENSECADEIRAS deverá ser 
utilizado material composto de solo e pedra tipo “rachão” proveniente de pedreiras e unidades de 
britagem disponíveis na região, devendo este material ser removido ao final dos serviços, 
podendo ser utilizado como proteção mecânica dos taludes nos aterros de encabeçamento da 
ponte. 

 
 

6 - PRAZO VIGÊNCIA DO COMPROMISSO E PRAZO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS: 
 

Para execução completa das obras objeto deste projeto básico, considerando 
o grau de dificuldade encontrado na região, a escassez de mão-de-obra especializada e 
devido a precariedade dos pontos de apoios para seus desenvolvimentos, fica 
estabelecido como prazo de execução 180 (cento e oitenta) dias corridos e uma vigência 
para relação conveniada para contrato em 360 dias corridos, contados a partir da 
data da publicação do extrato do Contrato no Diário Oficial do Estado. 

 
 

7 – ESTIMATIVA DOS CUSTOS DE INVESTIMENTOS: 

Para realização da obra objeto deste Projeto Básico tomando com base os custos 
referenciais fornecidos pelo DER-RO (mar/2017) e composições de preços, estima-se um custo 
global máximo na ordem de R$ 1.013.793,99 (Um milhão, treze mil, setecentos e noventa e 
três reais e noventa e nove centavos), conforme demonstrado e orçado na planilha de 
quantidades e custos básicos referenciais anexo, bem como a composição de custos unitários. 
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8 - DEFINIÇÕES TÉCNICAS: 
 
 

As especificações a seguir descritas visam fornecer subsídios capazes de propiciar a 
execução do objeto deste PROJETO BÁSICO de forma economicamente viável, seguindo o padrão 
técnico amplamente adotado nas regiões rurais, em especial pelo DER/RO e pela própria Prefeitura, 
de maneira que na conclusão das obras os pontos das intervenções mantenham as seguintes 
características: 

 
 

- Faixa de domínio da Estrada Vicinal 60 m (¹) 

- Faixa de Limpeza 12,0 m 

- Plataforma Estradal 7,0 m 

- Largura da pista de rolamento 6,0 m 

- Comprimento da Ponte 28,0 m 

- Largura da Ponte para 01 veículo por vez 5,10 m 

- Classe da Ponte Classe III 
- Trem Tipo 450 KN/45 Tf 

 
(¹) Faixa definida por ocasião dos serviços de medição e demarcação do 

parcelamento rural. 
 
 

Cabixi/RO, 26 de Outubro de 2017. 
 
 
 
 
 
 

___________________________________________ 

HENRRY HATTORI 
ENGENHEIRO CIVIL 
CREA nº 9825/D-MS 
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MEMORIAL DESCRITIVO CADERNO DE 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

 
 
 
 
 
 

 
- VOLUME 3 - 

 
OBRA: Construção de Ponte Mista de Concreto Armado e 
Superestrutura em Viga Metálica e Laje Pré-moldada na RO-370, no 
sentido Cabixi, Linha 9, com extensão de 28,00 metros e largura 
5,10m, no município de Cabixi/RO. 

 
LOCAL DA OBRA: 

 
 

 

Meta Descrição OAE Dimensão (m) Tipo Coordenadas UTM 

1 
Ponte Rio 

Escondido B 
28m x 5,10m Concreto/aço S 13°24’26,9” W 60°42’35,4”mS 

 

Obs.: Localizada na Linha 9 
 
 
 

MUNICÍPIO: CABIXI/RO 
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CAPÍTULO I 

 
DADOS INICIAIS E CONSIDERAÇÕES DE PROJETO 

 
 

00.1 DESCRITIVO TÉCNICO: 
 

OAE com dimensões de 60,00 m x 4,20 m (comprimento x largura) e 0º de 
Esconsidade. Sistema estrutural em longarinas de aço laminado COS_AR_COR-350 
de baixa liga, alta resistência mecânica e resistente à corrosão atmosférica, com limite 
de escoamento Fy > 350 Mpa pré-fabricadas, sendo a laje tabuleiro em placas de 
concreto armado, confinado, estirado, largura 4,20 metros largura; 0,15 metros de 
altura, com pesos proporcionais ao vão livre; guarda corpo Metálico Tubular  
quadrado 50mm x 50mm x 4mm com 1,20 metros de altura, apoiadas em encontros 
sobre fundação direta e 03(três) pilares centrais. 

 
- Quadro nº 1 – Caracterização – 

 
 
 

Meta Descrição OAE Dimensão (m) Tipo Coordenadas UTM 

1 
Ponte Rio 

Escondido B 28m x 5,10m Concreto/aço S 13°24’26,9” W 60°42’35,4”mS 
 

Obs.: Localizada na Linha 9 
 
 
 

00.1.1 Ações devido ao peso próprio: 
 

· Densidade do concreto armado = 25 kN/m³; 
 
 

00.1.2 Ações variáveis: 
 
 

· Trem-tipo TB45. 
· Ação do vento – Pressão dinâmica considerada como carga horizontal 

distribuída uniformemente ao longo das longarinas de borda para os casos de 
vento a 0 e 180 graus. 
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· Frenagem / aceleração: 5% do  peso  do  carregamento  do  tabuleiro  com 
as cargas móveis distribuídas, excluídos os passeios, ou 30% do peso do 
veículo tipo. 

· Variação de temperatura = 30 ºC; 
· Rodovia Classe III : ciclo de carregamento > 2.000.000 ciclos. 

 

 
00.2. MATERIAIS ADMITIDOS 

 
 

00.2.1 Concreto estrutural para infraestrutura e meso estrutura: 
· fck: 25 MPa 

 
00.2.2 Concreto estrutural para superestrutura (longarinas, transversinas e tabuleiro): 

· fck: 25 MPa 
 

00.2.3 Aço estrutural para concreto armado: 
· CA50 A: (fyk= 500 MPa) 

 
00.2.4 Aço das Longarinas: 

· Aço SAC 50 de baixa liga, alta resistência mecânica e resistente à 
corrosão atmosférica, com limite de escoamento Fy > 350 Mpa 

 
 

00.3. NORMAS E REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 

 
A elaboração do projeto de OAE obedeceu às condições gerais prescritas nas 

Normas Brasileiras em vigor relacionadas a seguir e, por normas estrangeiras de 
confiabilidade notória quando não há similar nacional: 

· NBR-6118/2007: Projeto de Estruturas de Concreto; 
· NBR-8800/2008: Projeto e Obras de Estruturas Metálicas; 
· NBR-7187/2003: Projeto Pontes de Concreto Armado e de Concreto Protendido; 
· NBR-7188/84: Carga Móvel em Ponte Rodoviária e Passarela de Pedestres; 
· NBR-6123/88: Forças Devidas ao Vento em Edificações; 
· NBR-8681/2003: Ações e Segurança nas Estruturas; 
· NBR-10839/89: Execução de Obras de arte Especiais em Concreto Armado e 

Concreto 
Protendido; 

· NBR-6122/2010: Projeto e Execução de Fundações; 
· Manual de projeto de OAE – DNIT: 1996. 
· NBR 12.655/1996 - Concreto - Preparo, controle e recebimento - Procedimento. 
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· NBR 12.654/1992 - Controle tecnológico de materiais componentes do 
concreto - Procedimento. 

· NBR 14.931/2003 - Execução de estruturas de concreto – Procedimento. 
 
 

00.4. SOLUÇÃO ESPECÍFICA 
 

A referida OAE será composta de um conjunto de longarinas metálicas de aço 
laminado COS_AR_COR-350 para vãos calculados e pré-dimensionados no projeto em 
anexo, sendo estes vãos bi-apoiados de comprimentos variáveis: 

 

 
Vão Livre bi- 

apoiado Vigas 
Almas Bases (cm) 

d(cm) Tw(cm) Bf(s) Bf(i) Tf 

14m SAC 50 50,0 0,80 30,0 30,0 1,25 
 

Os serviços de construção somente serão iniciados após realizados estudos 
hidrológicos, estudos topográficos, Plano de Controle Ambiental (PCA), sondagens a 
percussão e rotativa, para execução da infraestrutura em estacas cravadas, tubulões e 
sapatas a céu aberto e com ar comprimido, e meso estruturas em concreto armado, de 
acordo o projeto executivo a ser elaborado pela empresa contratada, devidamente 
especificados no Item 03. 

 
Para a Ponte objeto deste Projeto Básico serão adotados os seguintes parâmetros 

para a construção: 
 
 

00.4.1 - Superestrutura: Rio Preto – Vão de 60m: 
 

Serão utilizados 06 de longarinas metálicas conforme o projeto, sendo 02 vão de 14m, 
composto 3 longarinas, a fim de vencer o vão total do projeto (28 m), considerando-se   
03 apoios centrais e 02 cabeceiras. 

 
 

00.4.2 – Mesoetrutura / Infraestrutura : 

 
Serão devidamente locados os APOIOS CENTRAIS (1x) da ponte, de modo 

a permitir a execução de 01 (três) blocos de concreto armado sobre a fundação a definir 
através do Projeto Executivo, Relatório de Sondagem roto-percussiva e demais peças 
técnicas (a serem elaborados pela contratada), podendo considerar a princípio 03 (três) 
possibilidades prováveis: 

 
a) Estacas Cravadas de Concreto com Bate-Estaca 20 Ton. – Leito 



ESTADO DE RONDÔNIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABIXI 

PODER EXECUTIVO 

5/39 

 

 

 

Arenoso ou solo mole; 
b) Tubulão de Concreto Convencional / Ar Comprimindo – Leito em solo 

estratificado material de 1ª e 2ª categoria; 
c) Fundação direta sobre rocha com ancoragem de aço e injeção de graut. 

 
Todas as sapatas a princípio deverão estar cravadas no solo rochoso do 

leito do rio para evitar qualquer tipo de deslocamento da mesma e assim evitar danos a 
estrutura de acordo com o Projeto Executivo aprovado. 

As fundações previstas para a ponte, no caso do da alínea “a)” anterior, 
serão em estacas pré-moldadas de concreto ou metálica do tipo circular com diâmetro de 
32 cm, e capacidade de 90 ton de carga normal. 

As estacas previstas sobre leitos arenosos ou solos moles estão estimadas 
com profundidade de 10m no eixo rio. 

Após a cravação das estacas (com a verificação da nega) as mesmas 
deverão ser arrasadas aos seus respectivos níveis com a quebra manual do concreto 
excedente. Não deverá ser utilizado qualquer equipamento mecânico, sendo 
recomendada a quebra de acordo com o Manual de Especificações de Produtos e 
Procedimentos ABEF (Associação Brasileira de Empresas de Engenharia de Fundações 
e Geotecnia) e Normas da ABNT. 

O apoio central será construído em concreto Armado, nas dimensões 
especificadas no Projeto Executivo, com a utilização de Aço CA-50A Φ=25mm e estribos 
reforçados Φ=12,5mm conforme detalhes das armaduras. A seção central do bloco de 
coroamento será preenchida com Concreto Ciclópico Fck= 25 Mpa, sendo 30% de pedra 
tipo “rachão” dmin=25 cm, destinado ao apoio da Mesoestrutura. As Longarinas de aço 
serão apoiadas sobre elementos de apoio tipo Neoprene Fretado. 

 
00.5. CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO 

A obra será executada através de administração indireta pela 
contratação de empresa especializada com devido registro junto ao sistema 
CONFEA/CREA, sendo o contrato do tipo empreitada por menor preço global. 

Haverá uma equipe de funcionários especializados da prefeitura a fim 
de coordenar e orientar os trabalhos de construção, de modo a garantir que os 
materiais sejam aplicados adequadamente e dentro da boa técnica. 

O controle de qualidade, quantidade de materiais, dar-se-á através de 
inspeção contínua durante todas as etapas, obedecendo rigorosamente as normas 
técnicas vigentes da ABNT, cumprindo os prazos estabelecidos, obedecendo sempre 
os projetos, planilhas e cronograma, como também o Memorial Descritivo e estas 
Especificações Técnicas. 
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Ilustração Genérica da Solução Adotada para a Futura Obra: 

 

 

Vigamento Metálico - SAC 50 
 

 

 
Apoio nas Extremidades 
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- Montagem do Tabuleiro pré-moldado 
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CAPÍTULO II 
 

 
SERVIÇOS PRELIMINARES E TÉCNICOS 

 
 

1 DISPOSIÇÕES GERAIS DA OBRA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
 

1.1 Estão agrupados sob este título os serviços de implantação do canteiro, construção do 
tapume, locação da obra dentre outras obrigações da CONTRATADA, sendo que todos 
os custos decorrentes destas disposições gerais, caso não estejam previstos 
diretamente em planilha orçamentária, devem indiretamente estar comtemplados no BDI 
(Bonificações e Despesas Indiretas) da obra, e de modo algum serão objeto de qualquer 
cobrança ou futura indenização pela CONTRATANTE. 

 
1.2 Os serviços contratados serão executados rigorosamente de acordo com este Caderno 

de Especificações Técnicas e com os documentos nele referidos, especialmente as 
Normas Técnicas vigentes, as especificações de materiais e equipamentos descritos e 
os Projetos em anexo. 

 
1.3 Todos os materiais, salvo o disposto em contrário no Caderno de Encargos, serão 

fornecidos pela empresa responsável pela execução das obras, doravante denominada 
CONTRATADA. 

 
1.4 Toda mão-de-obra, salvo o disposto em contrário no Caderno de Encargos, será 

fornecida pela CONTRATADA. 
 

1.5 Serão impugnados pela FISCALIZAÇÃO da SECRETARIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL 
- SEDEC/RO, doravante denominada FISCALIZAÇÃO, todos os trabalhos que não 
satisfaçam às condições contratuais, à boa técnica construtiva e à ABNT. 

 
1.6 Ficará a CONTRATADA obrigada a demolir e a refazer os trabalhos impugnados logo 

após o recebimento da Ordem de Serviço correspondente, ficando por sua conta 
exclusiva as despesas decorrentes dessas providências, isentando de qualquer ônus ou 
prejuízos o CONTRATANTE. 

 
1.7 Em caso de divergência de informações prevalecerão o projeto e as especificações sobre 

a planilha orçamentária base. 
 

1.8 A CONTRATADA, por ocasião do início dos serviços, deverá providenciar 04 (quatro) 
jogos de TODOS os projetos executivos da obra, sendo: 01 via para Secretaria de Obras 
do Município, 01 via para a FISCALIZAÇÃO DA OBRA, 01 via para USO NA OBRA e 01 
via RESERVA, sem ônus ao CONTRATANTE. 
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1.9 A CONTRATADA deverá manter em tempo integral, durante todo o período de execução 
da obra, 01 (um) Engenheiro Civil (no mínimo), devidamente credenciado como preposto 
com poderes para representá-la, a fim de coordenar todos os serviços de engenharia, 
administração e planejamento da obra, devidamente equipado com notebook, telefone 
celular e veículo, sob pena de infração contratual. 

 
1.10 A CONTRATADA deverá fornecer 01 (um) veículo locado, motor 1.4 ou superior, com ar 

condicionado, motorista, quilometragem livre e combustível, com no máximo 01(um) ano 
de uso e devidamente segurado contra acidentes, para uso exclusivo da 
FISCALIZAÇÃO, durante todo o período da obra , compreendido entre a Ordem de 
Serviços e o Termo de Recebimento Definitivo, sem ônus para a CONTRATANTE, a fim 
de possibilitar o adequado deslocamento diário dos fiscais, da Sede do Município até o 
Local das obras. 

 
 
 

2 IMPLANTAÇÃO 

 
2.1 Canteiro de Obras 

 

2.1.1 Após a execução da terraplenagem e/ou limpeza, será implantado um tapume de perímetro 
que cerque as instalações, com a finalidade de disciplinar o acesso a obra e a vigilância 
local, sendo a entrada controlada pela portaria. Os tapumes e outros meios de proteção 
e segurança serão executados conforme o projeto apresentado e as recomendações da 
NBR-5682. Salvo instruções em contrário da FISCALIZAÇÃO ou exigências da 
SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO. Os tapumes apresentarão as seguintes 
características: 

a) Execução em chapas de compensado resinado cola fenólica de 2,20 m de altura por 
1,10 m de largura e 10 mm de espessura, pregados em pontaletes enterrados no 
terreno e espaçados a cada 1,10 m. Os serviços serão realizados por profissionais 
especializados. O tapume deve ficar APRUMADO e ALINHADO; 

 
b) A altura dos tapumes será a do comprimento das chapas; 

 
c) Os montantes principais - peças inteiras e maciças com 75 mm x 75 mm de seção 

transversal - serão de peroba-rosa ou madeira equivalente, solidamente fixados ao solo; 
 

d) Os montantes intermediários e as travessas - peças inteiras e maciças de 50 x 50 mm  
de seção transversal serão de madeira equivalente; 

 
e) Os rodapés serão de tábua de madeira equivalente, com 300 x 25 mm de seção 

transversal; 
 

f) Os chapins - a guisa de pingadeira - terão características idênticas às dos rodapés 
referidos no item anterior; 
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g) Os mata-juntas - sarrafos de - com 50 mm x 50 mm ou ripas de peroba ou madeira 
equivalente, com 50 mm x 10mm, de seção transversal, serão fixados nos encontros das 
chapas de vedação; 

 
h) Portão, alçapões e portas para descarga de materiais e acesso de operários, terão as 

mesmas características do tapume, com esquadrias de canela-parda ou madeira 
equivalente - a critério da FISCALIZAÇÃO devidamente contra-ventadas, ferragens 
robustas, com trancas de segurança; 

 
i) Todo o tapume, inclusive os montantes, rodapés, chapins, mata-juntas, portão, alçapões 

e portas serão imunizados com produto a base de naftenato de zinco e pentaclorofenol, 
aplicado a pistola ou pincel; 

 
j) Externamente, todo o tapume receberá pintura protetora e decorativa à base de resina 

de copolímeros ASVT, acabamento acetinado, preferencialmente na cor branco gelo. 
 
 

02.2 ELEMENTOS DE PROTEÇÃO 

 
02.2.1 Materiais, ferramentas e equipamentos 

 
 

a) Serão obedecidas todas as recomendações, com relação à segurança do trabalho, 
contidas na Norma Regulamentadora NR-18, aprovada pela Portaria 3214, de 08.06.78, 
do Ministério do Trabalho, publicada no DOU de 06.07.78 (suplemento). 

 
b) Haverá particular atenção para o cumprimento das exigências de proteger as partes 

móveis dos equipamentos e de evitar que as ferramentas manuais sejam abandonadas 
sobre passagens, escadas, andaimes e superfícies de trabalho, bem como para o 
respeito ao dispositivo que proíbe a ligação de mais de uma ferramenta elétrica na 
mesma tomada de corrente. O circuito elétrico da obra será provido no mínimo por uma 
chave de proteção blindada além de plugs e tomadas necessárias a todos os aparelhos 
em funcionamento. A fiação será aérea ou enterrada em eletrodutos. 

 
c) As ferramentas e equipamentos de uso no canteiro de obras serão dimensionados, 

especificados e fornecidos pela CONTRATADA, de acordo com o seu plano de execução 
de construção, observadas as especificações estabelecidas, em cada caso,  no Caderno 
de Encargos. 

 
d) Os equipamentos que a CONTRATADA utilizar no canteiro, ou as instalações por ela 

executadas e destinadas ao desenvolvimento de seus trabalhos, só poderão ser 
retirados com autorização formal da FISCALIZAÇÃO. 

 
e) Todos os materiais a serem empregados na obra deverão ser novos, comprovadamente 

de qualidade superior, e estarem de acordo com as especificações. 
 

f) Se julgar necessário, a FISCALIZAÇÃO poderá solicitar à CONTRATADA a 
apresentação de informações, por escrito, dos locais de origem dos materiais ou de 
certificados de ensaios relativos aos mesmos. Os ensaios e as verificações serão 
providenciados pela CONTRATADA, sem ônus para o CONTRATANTE 
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g) A CONTRATADA deverá submeter à aprovação da FISCALIZAÇÃO amostras dos 

materiais a serem empregados e, cada lote ou partida de material será confrontado com 
a respectiva amostra, previamente aprovada pela FISCALIZAÇÃO. 

 
h) Depois de autenticadas pela FISCALIZAÇÃO e pela CONTRATADA, as amostras serão 

conservadas no canteiro de obras até o final dos trabalhos de forma a facultar, a 
qualquer tempo, a verificação de sua perfeita correspondência com os materiais 
fornecidos ou já empregados. Os materiais que não atenderem às especificações não 
poderão ser estocados no canteiro de obras. 

 
 

02.2.2 Equipamentos de Proteção Individual 
 

Serão de uso obrigatório os seguintes equipamentos, obedecendo-se o disposto na 
Norma Regulamentadora NR-18: 

 
02.2.3 Equipamentos para proteção da cabeça 

 
Capacetes de segurança: para trabalhos em que haja o risco de lesões decorrentes 
de queda ou projeção de objetos, impactos contra estruturas de outros acidentes que 
ponham em risco a cabeça do trabalhador. Nos casos de trabalhos realizados junto a 
equipamentos ou circuitos elétricos será exigido o uso de capacete especial. 

 
Protetores faciais: para trabalhos que ofereçam perigo de lesão por projeção de 

fragmentos e respingos de líquidos, bem como por radiações nocivas. 
 

Óculos de segurança contra impactos: para trabalhos que possam causar 
ferimentos nos olhos. 

 
Óculos de segurança contra radiações: para trabalhos que possam causar irritação 

nos olhos e outras lesões decorrentes da ação de radiações. 
 

Óculos de segurança contra respingos: para trabalhos que possam causar irritações 
nos olhos e outras lesões decorrentes da ação de líquidos agressivos. 

 

02.2.4 Equipamentos para Proteção Auditiva 
 

Protetores auriculares: para trabalhos, realizados em locais em que o nível de ruído 
for superior ao estabelecido na NR-15. 

 
02.2.5 Equipamentos para Proteção das Mãos e Braços. 

 
Luvas e mangas de proteção: para trabalhos em que haja possibilidade do contato 
com substâncias corrosivas ou tóxicas, materiais abrasivos ou cortantes, 
equipamentos energizados, materiais aquecidos ou quaisquer radiações perigosas. 
Conforme o caso, as luvas serão de couro, de lona plastificada, de borracha, ou de 
neoprene. 
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02.2.6 Equipamentos para Proteção dos Pés e Pernas 
 

Botas de borracha ou de PVC: para trabalhos executados em locais molhados ou 
lamacentos, especialmente quando na presença de substâncias tóxicas. 

 
Botinas de couro: para trabalhos em locais que apresentem riscos de lesão do pé. 

 
02.2.7 Equipamentos para proteção contra quedas com diferença de nível. 

 
Cintos de Segurança: para trabalhos em que haja risco de queda. 

 
 

02.2.8 Equipamentos para proteção respiratória 
 

Respiradores contra poeira: para trabalhos que impliquem produção de poeira. 
 

Máscaras para jato de areia: para trabalhos de limpeza por abrasão, através de jato 
de areia. 

 
Respiradores e máscaras de filtro químico: para trabalhos que ofereçam riscos 

provenientes de ocorrência de poluentes atmosféricos em concentração prejudiciais à 
saúde. 

 
02.2.9 Equipamentos para proteção do tronco 

 
Avental de raspa: para trabalhos de soldagem e corte a quente e para dobragem e 
armação de ferros. 

 

2.3 SINALIZAÇÃO 
 
 

2.3.1 A CONTRATADA deverá prever para os acessos de serviços boas condições de tráfego, 
greide adequado aos tipos de veículos a serem utilizados, largura de faixa, 
preferencialmente não inferior a 3,50 m e segurança satisfatória com sinalização 
adequada e de fácil interpretação pelos usuários do canteiro. Será adotada a sinalização 
mínima de 10 placas 30 cm x 50 cm de acrílico ou PVC, contendo advertências e 
orientações quanto ao uso dos EPI’s, as quais deverão ser permanentemente 
conservadas ao longo da obra. 

 
 

2.3.2 Também deverá ser previsto um sistema de iluminação noturna que permita a vigilância 
do tapume e do canteiro, mesmo quando não houver trabalhos programados. 

 
2.3.3 A vigilância do canteiro será intensiva e permanente em turnos de oito horas para cada 

vigilante. 
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2.3.4 Haverá sinalização de trânsito permanente, inclusive NOTURNA, adequada aos desvios e 
acessos próximos da obra, de modo que o trânsito de pessoas e veículos transcorra 
normalmente durante todo o período compreendido para a execução da obra 

 
 

2.4 LIGAÇÕES PROVISÓRIAS (água, esgoto sanitário e energia elétrica) 
Deverão obedecer rigorosamente às prescrições e exigências dos órgãos públicos e / ou 
concessionárias responsáveis pelos serviços. 

 
 

2.4.1 Água 
 

O abastecimento de água potável deverá ser feito inicialmente através de pontos 
existentes próximos, que alimentarão os reservatórios, localizados estrategicamente 
em número suficientes a atender a demanda do canteiro de obras em seu pico. A 
distribuição interna far-se-á em tubulações PVC para os recintos de consumo naturais, 
bem como aos bebedouros industriais instalados em toda a edificação, capazes de 
fornecer água filtrada e gelada. 

 
Caso seja necessário a CONTRATADA deverá instalar reservatórios de fibrocimento, 
dotados de tampa, com capacidade dimensionada para atender, sem interrupção de 
fornecimento, a todos os pontos previstos no canteiro de obras.  Cuidado especial será 
tomado pela CONTRATADA quanto à previsão de consumo de água para confecção 
de concreto, alvenaria, pavimentação revestimento da obra. 

 
Os tubos e conexões serão do tipo soldável de PVC para instalações prediais de água 
fria. 

 
O abastecimento de água ao canteiro será efetuado obrigatoriamente sem 
interrupções, mesmo que a CONTRATADA tenha que se valer de caminhão-pipa. 

 

2.4.2 Esgoto Sanitário 
 

Caberá à CONTRATADA a ligação provisória dos esgotos sanitários provenientes do 
canteiro de obras, de acordo com as exigências da SECRETARIA DE OBRAS DO 
MUNICÍPIO e da FISCALIZAÇÃO. 

 
Se não for possível a ligação diretamente ao coletor público de esgotos, a 
CONTRATADA instalará fossa séptica e sumidouro, de acordo com as prescrições 
mínimas estabelecidas pela NBR-8160 / ABNT. As redes serão executadas em tubos 
de PVC com inclinação de 3%. 

 
 

2.4.3 Energia Elétrica 
 

Serão feitas diversas ligações em alta ou baixa tensão, de acordo com a necessidade 
do local e em relação a potência do equipamento instalado em cada ponto do 
canteiro. 



ESTADO DE RONDÔNIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABIXI 

PODER EXECUTIVO 

14/39 

 

 

 
 

As redes do canteiro serão em linha aérea com postes de 7,00 metros, em madeira 
para instalação das redes de baixa tensão. 

 
O transformador e estação abaixadora de tensão serão instalados em local isolado e 
sinalizado, conforme indicação de projeto; 

 
Os ramais e sub-ramais internos serão executados com condutores isolados por 
camada termoplástica, devidamente dimensionadas para atender às respectivas 
demandas dos pontos de utilização. Não serão permitidos cabos de ligação de 
ferramentas com emendas. 

 
Todos os circuitos serão dotados de disjuntores termomagnéticos. Cada máquina e 
equipamento receberá proteção individual, de acordo com a respectiva potência, por 
disjuntor termomagnético fixado próximo ao local de operação do equipamento, 
devidamente abrigado em caixa de madeira com portinhola, aldabra e cadeado. 

 
As máquinas e equipamentos tais como serra circular, torre, máquinas de solda, etc., 
terão suas carcaças aterradas. 

 
Serão colocadas tomadas próximas aos locais de trabalho, a fim de reduzir o 
comprimento dos cabos de ligação de ferramentas elétricas. 

 
Caberá à FISCALIZAÇÃO enérgica vigilância das instalações provisórias de energia 

elétrica, a fim de evitar acidentes de trabalho e curtos-circuitos que venham  
prejudicar o andamento normal dos trabalhos. 

 
O sistema de iluminação do canteiro fornecerá claridade suficiente e condições de 

segurança. 
 

2.4.4 Telefônica 
 
 

a) Para a rede telefônica do canteiro deverá ser utilizada a linha de postes da rede elétrica. 
 

b) Deverá ser previsto a implantação de um telefone para o canteiro de obras, e um ramal, 
que atendam a todas as unidades e dependências que necessitem deste tipo de 
comunicação. 

 
 

2.5 BARRACÕES (Escritórios, Vestiários, Sanitários e Depósitos) 
 
 

2.5.1 Escritórios, Barracões e Sanitários 
 

 
a) A CONTRATADA deverá prever a instalação de canteiro de serviço para a execução das 

obras, até o seu final. 
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b) As edificações para Seção de pessoal, Escritório da Administração, Fiscalização e Apoio 
serão instaladas próximas à entrada principal com o objetivo de efetuar rigoroso controle 
de frequência de entrada e saída de pessoal do canteiro, além do cadastramento e 
acompanhamento e controle do mesmo, através de funcionários habilitados e formulários 
específicos. 

 
c) A entrada principal será dotada de relógios de ponto e porta cartões quantificados e 

dispostos de forma a permitir normalmente o fluxo dos operários neste setor. 
 

d) Quanto às instalações previstas, elas serão idealizadas obedecendo aos conceitos de 
planejamento, arquitetura e qualidade preconizadas pela FISCALIZAÇÃO, bem como 
prescrições contidas na Norma Regulamentadora NR-24 da Portaria 3214 do Ministério 
do Trabalho. 

 
e) O sistema construtivo adotado busca materializar tais conceitos e otimizar a relação 

custo-desempenho, em função do período de utilização do canteiro. 
 

f) A CONTRATADA deverá prever escritórios, sanitários, vestiários, depósitos, 
almoxarifado, áreas de estocagem e todas as demais dependências, no devido 
dimensionamento e conveniência em relação ao volume da obra. Como escritórios, 
entende-se "escritório técnico" e outros necessários ao perfeito controle e 
desenvolvimento normal das obras pela CONTRATADA e pela FISCALIZAÇÃO, bem 
como instalações adequadas para o trabalho dos fiscais. 

g) Assim sendo, as especificações básicas dos edifícios provisórios que compõem o 
canteiro de obras são: 

 
Fundação direta de bloco de concreto ou alvenaria; 

 
Piso em camada de concreto magro desempenado queimado com cimento puro; 

 
Vedações em montantes de madeira 3” x 3” e painéis de chapa compensada 10mm, 
posteriormente pintadas, ou em alvenaria de blocos cimento, para o sanitário / vestiário; 

 
Cobertura em telha ondulada de fibrocimento apoiadas em tesouras e terças de 
madeira; 

 
Janelas e portas de madeira compensada tipo semi-oca; 

Aparelhos sanitários em louça branca; 

Instalações elétricas e telefônicas em eletrodutos plásticos flexíveis; 
Rede de água em tubulação de PVC; 

 
Instalações contra incêndio com distribuição de extintores nas edificações; 

 
Rede de esgoto em tubulação de PVC e sistema de fossas sépticas e sumidouros; 

 
Aparelhos de ar condicionado nas salas do chefe da FISCALIZAÇÃO, reuniões e 

setor técnico. 
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2.5.2 Escritórios da FISCALIZAÇÃO 
 
 

a) Deverá ser destinada uma área ao escritório da FISCALIZAÇÃO; 
 

b) O iluminamento será de 500 lux, obtido com lâmpadas fluorescentes. As luminárias do 
tipo calha industrial ou confeccionadas na própria obra, deverão possuir reatores de alto 
fator de potência, partida rápida; 

 
c) A porta de acesso receberá fechadura de cilindro; 

 
d) O escritório será ainda dotado dos seguintes móveis e utensílios: 

Mesa de trabalho - 1 unidade; 

Mesa de reunião para quatro pessoas - 1 unidade; e 
 

Cadeiras estofadas - uma para a mesa de trabalho e quatro para a mesa de 
reuniões. 

 

2.5.3 Vestiários e Banheiros dos Funcionários 
 
 

a) Deverão ser construídos no terreno da edificação, a serem utilizados pelos funcionários 
da obra. 

 
b) Deverá conter armários simples para guarda de roupas e utensílios dos operários, 

podendo mesmo ser confeccionados em chapas de madeira compensada de 6 mm de 
espessura, pintadas. Os armários serão dotados de portinholas guarnecidas por 
cadeados e identificados com números para perfeito controle da administração da obra. 

 
c) Iluminamento mínimo de 150 lux, obtido com lâmpadas fluorescentes e demais 

acessórios idênticos aos especificados para o escritório da FISCALIZAÇÃO. 
 

d) Deverá ser garantida perfeita ventilação nesta área. e) 

A porta de acesso receberá fechadura de cilindro. 

 
2.5.4 Sanitários de Operários 

 
 

a) As condições mínimas aceitáveis para funcionamento de sanitários para os funcionários 
da obra são: 

 
Piso de cimento simples desempenado, acabamento liso, com rebaixo de 2 cm nos 
boxes dos chuveiros; 
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As paredes dos boxes dos chuveiros receberão cimentado liso, com altura mínima de 
1,80 m; 

 
As paredes onde serão instalados os mictórios, lavatórios e vasos sanitários 
receberão cimentado liso, com altura mínima de 1,50 m; 

 
O número de boxes de chuveiro será determinado pela CONTRATADA de modo que 
cada box atenda, no máximo, 10 operários da obra; 

 
O mesmo critério será aplicado no dimensionamento dos boxes de vasos sanitários, 
mictórios e lavatórios; 

 
O box de vaso sanitário será dotado de bacia turca e caixa de descarga de sobrepor, 
porta de madeira com dobradiças de ferro e tranqueta; 

 
O mictório será do tipo calha de piso, revestido de cimentado liso; 
O lavatório será do tipo coletivo, construído em alvenaria revestida interna e 
externamente de cimentado liso; 

 
Será obrigatoriamente instalada torneira de lavagem com união para mangueira; 

 
As instalações hidráulicas (água e esgoto) serão aparentes em tubos  de  PVC  

soldável. 
 
 

3 SERVIÇOS TÉCNICOS SOB RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA 

 
3.1 Estudos Topográficos 

 
Compreende a locação, nivelamento e contra e amarração do eixo da obra a ser 

implantada, plantas em curvas de nível de metro em metro e perfil longitudinal no eixo  
da estrada; greide cotado, esconsidade, direção aproximada do curso d’água, 
desapropriação, batimetria da seção de travessia do curso d’água, eixo da rodovia com 
elementos de curvas. 

Implantação de RN’s, de ambos os lados do curso d´água e coordenadas 
geográficas. 

 

3.2 Estudos Hidrológicos 
 
 

3.2.1 Indicação de cotas de máxima cheia de vestígio e calculada e de máxima estiagem do 
curso d’água; memória de cálculo de determinação da seção de vazão necessária e da vazão 
para o tempo de recorrência, gráficos, dados pluviométricos e estatísticos, indicação de dados 
relativos as obras de arte implantadas na região. 
3.2.2 Características físicas da região em estudo 
3.2.3 Determinação da área da bacia de contribuição; 
3.2.4 Determinação das precipitações 
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3.2.5 Determinação das curvas: intensidade, freqüência, duração; 
3.2.6 Determinação do comprimento e desnível do talvegue; 
3.2.7 Determinação do coeficiente de escoamento superficial; 
3.2.8 Determinação das descargas de projeto pelo método do Hidrograma Unitário Triangular 
– HUT para tempo de recorrência de 100 anos. 
3.2.9 Apresentação  de dados pluviométricos  referentes ao  posto mais próximo a obra com 
série histórica e estudos das probabilidades, 
3.2.10 Estudo e cálculo das precipitações pelo método das Isoetas 
3.2.11 Apresentação do Mapa com a delimitação das bacias hidrográficas. 
3.2.12 Os estudos deverão desenvolver-se em três fases; 

a) Coleta dos dados necessários ao conhecimento do meio físico e da pluviometria na 
área do projeto; 

b) Análise dos dados coletados com vistas a definição da metodologia a ser adotada 
para o cálculo das descargas; 

c) Processamento dos cálculos em cada caso e obra. 

 
Cálculos Hidráulicos 
Memória de Cálculo do método utilizado 

 
3.2.13 Quadro de características da bacia de  contribuição  contendo: Determinação  da  vazão 
de projeto, comprimento do talvegue, declividade, tempo de concentração, tempo de 
retardamento, tempo de pico, duração de chuva, descarga máxima. 
3.2.14 Elemento da obra: estaca inicial e cota, estaca final e cota, comprimento e nº de vão, 
altura da viga e esconsidade 
3.2.15 Condições de funcionamento: cota da máxima cheia de projeto(MCP), seção de vazão, 
perímetro molhado, velocidade média de escoamento, capacidade de vazão, folga mínima 
3.2.16 Quadro com dimensionamento hidráulico contendo: características da bacia, cálculo da 
vazão de projeto, cálculos hidráulicos, gráfico cota AR x 2/3 e cota x V, 
3.2.17 Características geométricas da seção de vazão. 

 
 
 

3.3 Sondagens Percussão e Rotativa 
 
 

Sondagens de reconhecimento (percurssão e rotativa ) em número suficiente para 
a perfeita caracterização do solo ao longo do eixo da obra, com classificação geológica – 
geotécnica do material. Indicação do número de golpes, na cota da boca do furo de acordo com  
a planialtimetria e do NA, indicação do tipo de fundação, do nível de assentamento e da tensão 
admissível quando for o caso em terreno cuja estabilidade possa ser ameaçada pela implantação 
de aterro de acesso. Os estudos do subsolo serão exigidos para permitir uma avaliação da 
estabilidade do conjunto solo-aterro obra de arte. 

O relatório de sondagem conterá interpretação de todos os resultados obtidos. 
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Os perfis dos furos de sondagem, deverão ser representados em uma mesma 
planta juntamente com a vista lateral e as fundações da obra, se houver necessidade, devido a 
fenomenologia de algum problema detectado, o relatório de sondagens deverá ser acompanhado 
de um relatório geológico. 

As sondagens deverão ser locadas de acordo com a estrutura da obra, no mínimo 
uma sondagem para cada apoio projetado. 

A sondagem, em princípio, deverá ser do tipo misto, isto é, a percussão e a 
rotativa. 

Adotar para o segmento em percussão o amostrador do tipo SPT. 
Adotar o diâmetro AX ou BX para o trecho em rotativa com barrilete duplo livre 
O Furo não deverá parar enquanto não for  atingido uma resistência maior ouigual  a  20 golpes  
no ensaio  de  penetração  com amostrador SPT  ao longo de 6 metros da 
“camada” resistente ou 30 golpes ao longo de uma camada de 4 metros. 

Caso nesse trecho seja atingido o impenetrável por amostrador (penetrações 
inferiores a 3,0 cm por 15 golpes), será adotado o sistema de lavagem por tempo. Caso seja 
atingido o impenetrável por tempo (avanços inferiores a 2,0 cm em 10 minutos), será adotado a 
sondagem rotativa. 

A sondagem rotativa deverá penetrar, no mínimo, 4,0 m na rocha sã. 
Caso não sejam encontrados nenhuma das condições descritas nos itens acima 

citados em uma profundidade razoável ( 30,0m), a continuação das sondagens deverá ser 
discutidas entre a FISCALIZAÇÃO e a equipe de projeto da Consultora. 

O poço de sondagem, após concluído deverá ser esgotado, com o “balde” e as 
leituras de nível d’água deverão ser realizados 24 e 48 após. 

Em qualquer sondagem de ponte ou viaduto, deverá ser apresentado, juntamente 
com os boletins de sondagem, um relatório geológico, onde se procurará confirmar os dados de 
amostragem com o mapeamento. Deverá acompanhar o perfil de sondagem o relatório do 

geólogo  responsável,  indicando  tipos  prováveis  de   fundação,   seus  horizontes,   cota 
de assentamento e respectivas taxas admissíveis de trabalho para a fundação prevista. 

Os testemunhos de sondagem serão descritos por geólogo habilitado, procurando 
descrever o material a cada metro perfurado. 

Os boletins de sondagem, mais o relatório deverão ser entregues ao projetista de 
OAE, sem os quais não considerará a sondagem como completa. 

Os furos de sondagem deverão ter seus topos obrigatoriamente nivelados. 
Os  perfis  de sondagem deverão constar do volume - 2 “Projeto de Execução de 

Obras de Arte Especiais” 
O relatório de sondagem conterá interpretação de todos os resultados obtidos. Os 

perfis dos furos de sondagem, deverão ser representados em uma mesma planta  juntamente 
com a vista lateral e as fundações da obra, se houver necessidade, devido a fenomenologia de 
algum problema detectado, o relatório de sondagens deverá ser acompanhado de um relatório 
geológico. 
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3.4 Projeto Executivo e Dimensionamento Final da Ponte, inclusive apresentação 

dos cálculos: 

 
 

A extensão da ponte e a cota da laje acabada, vai depender dos estudos 
hidrológicos e o conseqüente dimensionamento hidráulico da mesma. 

 
A elaboração do projeto executivo de OAE, bem como o memorial de todos os 

cálculos a serem apresentados pela CONTRATADA, deverá obedecer às condições gerais 
prescritas nas Normas Brasileiras em vigor relacionadas a seguir e, por normas estrangeiras 
de confiabilidade notória quando não houver similar nacional: 

 
· NBR-6118/2007: Projeto de Estruturas de Concreto; 
· NBR-8800/2008: Projeto e Obras de Estruturas Metálicas; 
· NBR-7187/2003: Projeto Pontes de Concreto Armado e de Concreto Protendido; 
· NBR-7188/84: Carga Móvel em Ponte Rodoviária e Passarela de Pedestres; 
· NBR-6123/88: Forças Devidas ao Vento em Edificações; 
· NBR-8681/2003: Ações e Segurança nas Estruturas; 
· NBR-10839/89: Execução de Obras de arte Especiais em Concreto Armado e Concreto 

Protendido; 
· NBR-6122/2010: Projeto e Execução de Fundações; 
· Manual de projeto de OAE – DNIT: 1996. 

 
 

3.4.1. Escopo Básico para Elaboração do Projeto 
Executivo: 

 

RELATÓRIO FINAL DE PROJETO 

 
VOLUME 

 
DISCRIMINAÇÃO / MATÉRIA 

FORMATO / NÚMERO DE VIAS 

MINUTA 
IMPRESSÃO 
DEFINITIVA 

 
 
 

1 

Relatório de Projeto 
Texto informativo do projeto, resumo dos 
estudos, especificações, quantitativos e 
todos os elementos necessários à execução 
da obra. 
Conterá elementos topográficos, hidrológicos 

e geotécnicos. 

 
 
 

A4 / 1 VIA 

 
 
 

A4 / 5 VIAS 

 

 
2 

Projeto de Execução da Obra 
Desenhos, plantas, perfis e seções 

transversais e típicas, 
para fins de visualização e esclarecimento, 

 

 
A1-A3 / 1 VIA 

 

 
A1-A3 / 5 VIAS 
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 da solução 

estrutural da obra-de-arte, contendo 
detalhamento das infrae mesoestrutura, 
cimbramento, fôrmas, armação, elementos 
geométricos, elementos de segurança, 
drenagem e iluminação. 
Arquivos digitais das plantas, perfis e seções 
transversais compatíveis com “Software” de 
CAD 

  

 
3 

Memória Justificativa 
Memorial do projeto elaborado 

 
A4 / 1 VIA 

 
A4 / 5 VIAS 

 
 

4 

Orçamento e Plano de Execução da Obra 
Quadros demonstrativos dos custos de 
construção; 
Cronograma físico; 
Relação do equipamento mínimo; 
Cronograma de utilização dos equipamentos; 

 
 

A4 / 1 VIA 

 
 

A4 / 5 VIAS 

 
 

E ainda : 
 

Volume 1 - Relatório do Projeto 
Índice 
Mapa de Situação 
Apresentação 
Memorial descritivo e justificativo 

Memória Descritiva e Justificativa 

Relato de forma clara e sucinta de todas as fases do projeto executivo envolvendo: 
Descrição da Obra, Estudos preliminares, Topográficos, Hidrológicos, Geotécnicos, 
complementares e os aspectos desenvolvidos no dimensionamento da obra, análise dos 
mesmos e resultados obtidos. 

 
Memória de Cálculo Estrutural 
Cálculo e dimensionamento detalhados de todas as peças estruturais (Infra/Meso e 
Superestrutura) etc.. 

 
Quadro de quantidades 

Deverá ser apresentado quadro contendo relação dos serviços e suas quantidades 
devidamente calculadas, retiradas do projeto, e constarão dos itens: infraestrutura, 
mesoestrutura e superestrutura e acabamentos. Seguir orientação dos itens constantes 
da tabela de preços do DER-RO. 

 
Memória de Cálculo dos Quantitativos 

Deverá ser apresentada a memória de cálculo de todos os quantitativos demonstrados 
no quadro de quantidades, conforme a  sequência dos itens: Infraestrutura, 
mesoestrutura, superestrutura e acabamentos, seguidos de desenhos ilustrativos das 
peças envolventes. 
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Orçamento 
 

Todos os serviços relacionados no quadro de quantidades, inclusive na mesma 
sequência, serão produto dos preços unitários conforme tabela de preços do DER-RO 
em vigor e respectivamente o preço parcial e global da obra. Em tratando-se da 
inexistência de algum tipo de serviço na tabela de preços do DER-RO, para o mesmo 
deverá ser efetuado a devida composição dos preços unitários conforme metodologia do 

DER-RO e colocado à aprovação daquele órgão. 
 
 

Plano de Execução 
 

Descrição dos aspectos que deverão ser particularizados na  fase  de  execução  das  
obras tais sejam: acesso ao local das obras, recomendações,  fatores 
condicionantes(clima, pluviometria, data de início dos serviços, prazo, infraestrutura de 
apoio etc.) cronograma físico-financeiro, relação do equipamento mínimo, relação do 
pessoal técnico, veículos e equipamentos. 

 
Cronograma Físico- Financeiro 

Deverá ser apresentado o cronograma indicando as metas físico-financeira do 
empreendimento, conforme os ítens: Serviços preliminares, Infraestrutura, meso- 
estrutura, super-estrutura e acabamentos. 

 
Relação do equipamento mínimo 

Deverá ser apresentado quadro contendo a relação e a quantidades dos equipamentos 
necessários à execução da obra 

 
Normas, Especificações de Serviços e Métodos Adotados, 

Constará de descrição das normas técnicas dos serviços de materiais e estruturas a 
serem empregados na obra que constam no quadro de quantidades, obedecendo as 
normas e os procedimentos técnicos de trabalhabilidade, conforme ABNT, DNIT e 
outros. 

 
Especificações Ambientais 

Deverá constar de elementos necessários que objetivem conscientizar as partes 
envolvidas no processo de execução da obra, quanto aos cuidados ambientais que 
deverão tomar como prevenção e mitigação de impactos negativos advindos da 
construção, sobre o meio ambiente. 

 
04 SERVIÇOS PRELIMINARES 

 
 

04.1 LIMPEZA 
 

04.1.1 A limpeza do terreno compreenderá os serviços de capina, limpa, roçado,  
destocamento, queima e remoção, de forma a deixar a área livre de raízes e tocos de 
árvores. 

 
04.1.2 Será procedida periódica remoção de todo o entulho e detritos  que  venham  a  

acumular no terreno, no decorrer da obra. Todo o resíduo proveniente das atividades da 
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obra, entulhos e sobras deverão ser removidos para o Aterro sanitário mais próximo ou 
local devidamente autorizado pela FISCALIZAÇÃO, tudo em obediência às Leis de 
Proteção Ambiental (IBAMA/SEDAM/SEMMA) 

 
 

04.1.3 Todas as instalações do  canteiro,  inclusive  da  própria  obra,  deverão  ser  
conservadas limpas e em perfeito funcionamento, durante todo o prazo contratual de 
execução dos trabalhos. Para tanto, será mantida uma equipe fixa de limpeza e 
manutenção do canteiro. 

 

04.1.4 Além desta equipe, serão destinados especificamente, para o escritório administrativo, 
vestiários, sanitários de operários e refeitório, outros operários, para limpeza e 
conservação de suas dependências. 

 
04.1.5 Estrategicamente posicionados em vários pontos do canteiro, serão colocadas caixas 

coletoras móveis de lixo, que serão transportadas periodicamente ao depósito central. A 
partir deste ponto, o lixo será transportado através de caminhões ao depósito autorizado 
pela FISCALIZAÇÃO / SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO. 

 
04.1.6 Ressaltamos que os detritos provenientes do refeitório serão conduzidos diretamente 

desta construção ao depósito indicado pela FISCALIZAÇÃO. 
 
 

04.2 LOCAÇÃO DA OBRA 
 
 

04.2.1 Com origem nos levantamentos topográficos a serem executados, será implantada uma 
rede de marcos auxiliares ao redor da área de trabalho, os quais serão utilizados na 
locação dos diversos serviços. Aproveitando-se o levantamento topográfico, será criada 
uma rede de Rn localizados em pontos estratégicos e devidamente protegidos. 

 
04.2.2 Para locação das estruturas, proceder-se-á um trabalho básico de locação por espelho, 

onde serão determinados eixos e níveis indicados no projeto e em relação ao RN 
adotado. É obrigatório o gabarito de madeira, indicando as coordenadas da estrutura. 

 
04.2.3 A CONTRATADA procederá à aferição das dimensões, dos alinhamentos,  dos ângulos 

e de quaisquer outras indicações constantes do projeto com as reais condições 
encontradas no local. 

 
 

04.2.4 Havendo discrepância, a ocorrência será comunicada à FISCALIZAÇÃO, que decidirá a 
respeito. 

 

04.2.5 Após a demarcação dos alinhamentos e pontos de nível, a CONTRATADA comunicará  
à FISCALIZAÇÃO que procederá às verificações e aferições que julgar oportunas. 
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04.2.6 A ocorrência de erro na locação da obra projetada implicará, para a CONTRATADA, a 
obrigação de proceder, por sua conta e nos prazos estipulados às modificações, 
demolições e reposições que se fizerem necessárias, ficando, além disso, sujeito às 
sanções, multas e penalidades aplicáveis, de acordo com o Edital. 

 
04.2.7 A CONTRATADA manterá em perfeitas condições todas as referências de nível e de 

alinhamento o que permitirá reconstituir ou aferir a locação em qualquer tempo e 
oportunidade. 

 
04.2.8 A locação será feita sempre pelos eixos dos elementos construtivos. 

 
 

04.3 MOVIMENTO DE TERRA (Escavações / Aterros / Compactação) 

 
04.3.1 Preparação do Terreno 

 
 

A CONTRATADA executará todo o movimento de terra necessário e indispensável para 
a preparação do terreno nas cotas fixadas pelo projeto executivo, observando-se as 
plantas do levantamento topográfico e do movimento de terra. 

 
 

04.3.2 Escavações 
 
 

a) As cavas para fundações, pisos, poços e outras partes da obra previstas abaixo do nível 
do terreno serão executadas de acordo com as indicações constantes de projeto de 
fundações e os demais projetos da obra e com a natureza do terreno encontrado e 
volume de trabalho encetado. 

 
b) As escavações, onde necessárias, serão convenientemente isoladas, escoradas e 

esgotadas, adotando-se todas as providências e cautelas aconselháveis para a 
segurança dos operários, garantia das propriedades vizinhas e integridade dos 
logradouros e redes públicas. 

 
c) A execução dos trabalhos de escavação obedecerá, naquilo que for aplicável, ao código 

de Fundações e Escavações, bem como às normas da ABNT atinentes ao assunto. 
 

d) Os taludes, caso necessário, receberão um capeamento protetor, a fim de evitar futuras 
erosões. 

 
04.3.3 Aterros 

 
 

Os trabalhos de aterro e reaterro de cavas de fundações, cabeceiras da ponte, apoio 
central, dentre outros, etc., serão executados com material escolhido, de preferência 
cascalho laterítico ou solo-brita, em camadas sucessivas de altura máxima de 20 cm, 
copiosamente molhadas e energicamente apiloadas com compactador manual a 
gasolina, de modo a serem evitadas ulteriores fendas, trincas e desníveis por recalque, 
das camadas aterradas. 
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04.3.4 Compactação 
 

a) Antes de iniciar aterros de grande porte, a CONTRATADA deverá submeter o plano de 
lançamento e método de compactação à apreciação da FISCALIZAÇÃO, informando 
número de camadas, material a ser utilizado, tipo de controle, equipamento, etc. 

 
b) Além do referido no item anterior, a CONTRATADA deverá elaborar projeto específico 

(de preferência por firma especializada), contendo inclusive o dimensionamento do 
terreno compactado e da base. 

 
 

04.3.5 Escavações em Corte / Serviço tipo Corta – Rio 
 

O corta-rio é uma escavação destinada a alteração provisória do caminhamento do  
curso d'água, para permitir a execução de obras de arte, canalizações a seco. Após a 
execução da obra o curso d’água deve retornar ao seu leito original, isto é, deve-se 
restaurar o leito à sua condição original. 

 

04.3.5.1 Material 

 
Procedente da escavação do terreno natural constituído por solo, alteração de rocha, 
rocha ou associação destes tipos. 

 
04.3.5.2 Equipamento 

 
 

04.3.5.2.1 A escavação do corte será executada mediante a utilização racional de equipamento 
adequado, que possibilite a execução dos serviços sob as condições especificadas e 
produtividade requerida. 

 
04.3.5.2.2 A seleção do equipamento obedecerá às indicações seguintes: 

 
a) corte em solo  -  utilizam-se,  em  geral,  tratores  equipados  com  lâminas,  
escavo- transportadores, ou escavadores conjugados com transportadores diversos. A 
operação incluirá, complementarmente, a utilização de tratores e motoniveladoras, para 
escarificação, manutenção de caminhos de serviço e áreas de trabalho, além de 
tratores empurradores (“pushers”). 

 
b) corte em rochas - empregadas perfuratrizes pneumáticas ou elétricas para o preparo 
das minas, tratores equipados com lâmina para a operação de limpeza da praça de 
trabalho e carregadores conjugados com transportadores, para a carga e transporte do 
material extraído. Nesta operação utilizam-se explosivos e detonadores adequados à 
natureza da rocha e as condições do canteiro de serviço; 

 
c) remoção de solos orgânicos, turfa ou similares, inclusive execução de corta-rios, com 
emprego de escavadeiras, do tipo "dragline", complementado por outros equipamentos 
citados nas alíneas anteriores. 
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04.3.5.3 Execução 
 

O corta rio deve, preferencialmente, ser implantado dentro da faixa de domínio. A 
escavação do corta rio deve ser precedida de limpeza do terreno, executada nas 
dimensões indicadas em projeto. 
Em locais de difícil acesso para  os  equipamentos de escavação,  carga e  transporte  
de material, devem ser implantados aterros de acesso. 
A escavação deve ser realizada de jusante para montante,  obedecendo às  dimensões 
e declividade longitudinal indicadas em projeto. 
O material escavado pode, a critério da fiscalização, ser reservado para 
posterior aproveitamento. 
Quando não ocorrer a referida reserva, o material deve ser transportado para o 
depó- sito de material excedente. 

 
A fiscalização deve ser avisada com antecedência quando houver necessidade da 
utilizaçãoexplosivos para a execução da escavação. Em geral as operações de cortes 
compreendem: 

 
04.3.5.3.1 Escavação dos materiais constituintes do terreno natural, de acordo com as 

indicações técnicas de projeto. 
 

04.3.5.3.2 Transporte dos materiais escavados para aterros ou bota-foras. 
 

04.3.5.3.3 Retirada das camadas de má qualidade visando o preparo das fundações dos 
aterros, de acordo com as indicações do projeto. Estes  materiais  transportados 
para locais previamente indicados, de modo a não causar transtorno à obra, em 
caráter temporário ou definitivo. 

 
04.3.5.3.4 O desenvolvimento da escavação se dará em face da utilização adequada, ou da 

rejeição dos materiais extraídos. Assim, apenas serão transportados para constituição 
dos aterros aqueles que, pela classificação e caracterização efetuadas nos cortes 
sejam compatíveis com as especificações da execução dos aterros, em conformidade 
com o projeto. 

 
04.3.5.3.5 Constatada a conveniência técnica e econômica de reserva de material escavado 

nos cortes, para a confecção das camadas superficiais da plataforma, será depositado 
em local previamente escolhido para sua oportuna utilização. 

 

04.3.5.3.6 Atendido o projeto e, sendo técnica e economicamente aconselhável, as massas em 
excesso, removidas desde a etapa inicial dos serviços, que resultariam em bota-foras, 
poderão  ser  integradas  aos  aterros,  mediante  compactação  adequada,  
constituindo alargamentos de plataforma, com suavização dos taludes ou bermas de 
equilíbrio. 

 

04.3.5.3.7 As massa excedentes, que não se destinarem ao fim indicado no parágrafo anterior, 
serão objeto de remoção, de modo a não constituírem ameaça à estabilidade  
rodoviária, e nem prejudicarem o aspecto paisagístico ou meio ambiente da região. 



ESTADO DE RONDÔNIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABIXI 

PODER EXECUTIVO 

27/39 

 

 

 

04.3.5.4 Controle Ambiental 
 

Os procedimentos de controle ambiental referem-se à proteção de cursos d’água, da 
vegetação lindeira e à segurança viária. 

 
A seguir são apresentados os cuidados e providências para proteção do meio 

ambiente, a serem observados no decorrer da execução do corta rio: 

 
a) o desmatamento e destocamento devem obedecer rigorosamente  os  limites 
estabelecidos no projeto, ou pela fiscalização, evitando acréscimos desnecessários; 
b) nas operações de limpeza, a camada vegetal  deve  ser  estocada,  sempre  que 
possível, para o futuro uso da recomposição vegetal da área escavada; 
c) não é permitida a queima do material vegetal removido; 
d) o tráfego  de equipamentos  e veículos de serviço deve ser controlado para evitar  a 
implantação de vias ou trilhas desnecessárias; 
e) o material resultante da  escavação  deve  ser  depositado  em  local  previamente 
autorizado pela fiscalização, para posterior recomposição da escavação; 
f) o material escavado deve ser depositado e compactado com o tráfego dos 
equipamentos; 
g) deve ser executada drenagem da área de modo a evitar o carreamento do material 
para os cursos d’água; 
h) o material deve ficar protegido contra intempéries com lonas ou vegetação. 

 
04.3.6 Ensecadeiras 

 
Sempre que a execução de obras no interior de cursos de água exigir a criação de 
espaços estanques, far-se-á o uso de ensecadeira. 
No  caso  de  lâminas  de  água  de  pequena  altura,  poderá  ser   executada ensecadeira 
constituídas de sacos, preenchidos preferencialmente com areia. Os sacos a serem 
utilizados serão constituídos de fibras têxteis ou plásticas. Caso na  região  da  obra em 
questão não for disponível areia, poderão ser utilizados outros tipos de solo disponíveis no 
local, desde que aprovados pela fiscalização. 
A ensecadeira será inspecionada com freqüência, principalmente para se  garantir que o 
solo contido nos sacos não será carreado pelo fluxo de água. 
Para cursos de água mais profundos, a ensecadeira será composta por paredes de 
madeira ou metálicas, podendo ser simples ou duplas. Normalmente a fixação dessas 
paredes no leito do curso de água se dará através de cravação, mediante o emprego de 
equipamento apropriado. 
Quando necessário, será executado um sistema de travamento das mesmas 
através de estroncas de madeira ou metálicas. Para melhorar as condições de 
estanqueidade, a ensecadeira de parede simples será protegida externamente mediante o 
acúmulo de solo (preferencialmente material argiloso), ou revestida com outro material que 
garanta a vedação. A ensecadeira de parede dupla terá um núcleo impermeável 
posicionado entre as paredes protetoras. 
A contratada deverá  proceder  o  bombeamento  de  todo  acúmulo  de  água  no  interior  
da ensecadeira que venha a prejudicar a correta execução das obras. A dimensão da 
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área a ser protegida pela ensecadeira deverá permitir que os trabalhos ali previstos sejam 
executados dentro das melhores condições. 
Todas estas obras, obviamente dimensionadas para o seu período de execução deverão, 
preferencialmente, ser concentradas em épocas de estiagem (baixas 
precipitações pluviométricas). 
A contratada é responsável pela conservação da ensecadeira, obrigando-se a executar os 
reparos necessários após qualquer danificação que ocorra na mesma. A contratada é 
ainda responsável pela retirada da ensecadeira tão logo terminem os serviços para os 
quais ela se fez necessária. 
Outros métodos poderão ser utilizados desde que aprovados pela Fiscalização. 

 
 
 

 
CAPÍTULO II 

 
 

FUNDAÇÕES E ESTRUTURA 

ES01 FUNDAÇÕES 

ES01.1 Condições Gerais 
 

Ficará a cargo da CONTRATADA a inspeção do terreno, sendo obrigatório a execução 
de Sondagem, para ser determinado o melhor tipo de fundação a ser confeccionada, 
após aprovação do Projeto Executivo pela CONTRATANTE. 

 
Para efeito destas especificações, entende-se por fundações os seguintes elementos: 
Blocos; Sapatas; Tubulões convencionais e/ou Ar comprimido, Estacas Cravadas. 

 
Os desenhos de execução dos elementos acima referidos, quando não fornecidos pela 
FISCALIZAÇÃO, serão elaborados pela CONTRATADA e autenticados pela 
FISCALIZAÇÃO. 

 
 

ES01.2 Normas 
 

a) A execução das fundações deverá satisfazer às normas da ABNT atinentes ao assunto, 
especialmente à NBR-6122 / ABNT; 

 
b) Correrá por conta da CONTRATADA a execução de todos os escoramentos julgados 

necessários. 
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ES01.3 Alicerces Secundários – Baldrames 
 

a) Competirá à CONTRATADA executar os alicerces ou bases de todos os elementos 
complementares da OEA, tais como: paredes, divisórias, base para equipamentos, etc., 
indicados no projeto arquitetônico ou no Estrutural. 

 
b) Os desenhos de detalhes de execução dos elementos acima referidos, quando não 

fornecidos pela FISCALIZAÇÃO, serão elaborados pela CONTRATADA e autenticados 
pela FISCALIZAÇÃO. 

 
 

ES01.4 Estacas 
 

Tratam-se de fundações em profundidade, que poderão ser necessárias para a perfeita 
estabilidade de novos elementos, satisfazendo às seguintes condições gerais: 

 
a) Na execução das estacas o operador não deve cingir-se rigorosamente à profundidade 

prevista no projeto, porém realizar a cavação até onde a estaca e o material extraído 
indicarem a presença de camadas suficientemente resistentes para a obra a ser 
executada; 

 
b) Para efeito de orçamento, foi considerado nas planilhas uma estimativa de custos para 

execução de estacas cravadas, seção circular DN= 320 mm e comprimento de 12,00 m 
em média, sendo 10 estacas para cada conjunto de apoios e capacidade de carga 
normal de 90 ton. , em concreto armado; 

 

c) Foi ainda considerado em nossos cálculos que cada estaca receberá um bloco de 
coroamento, na sua parte superior, nas dimensões indicadas em projeto. 

 
 

ES02 ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 
 

ES02.1 Projeto 
 
 

a) Na leitura e interpretação do projeto de Estrutura de Concreto Armado e respectiva 
memória de cálculo será sempre levado em conta que tais documentos obedecerão às 
normas estruturais da ABNT aplicáveis ao caso. 

 
b) Será observada rigorosa obediência a todas as particularidades do projeto arquitetônico. 

Para isto, será feito estudo das especificações e plantas, exame de normas e códigos. 
 

c) Na hipótese da existência de fundações em profundidade com projeto respectivo a  
cargo da CONTRATADA, a ela competirá prever, também, os elementos de 
compatibilização com o projeto estrutural. 
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ES02.2 Materiais 

ES02.2.1-Aço 

Conforme NBR-6118 (NB-1/78) - ABNT, item7: 
 

a) As barras de aço não apresentarão excesso de ferrugem, manchas de óleo, argamassa 
aderente ou qualquer outra substância que impeça uma perfeita aderência ao concreto. 

 
b) Antes e durante o lançamento do concreto as plataformas de serviço estarão dispostas 

de modo a não provocar deslocamentos das armaduras. 
 

c) A armadura não deverá ficar em contato direto com a fôrma, observando-se, para isto, a 
distância mínima prevista pela NB-1/78 (NBR 6118). 

 
d) Serão adotadas providências no sentido de evitar a oxidação excessiva das barras de 

espera. Antes do reinicio da concretagem deverão estar limpas e isentas de quaisquer 
impurezas. 

 
e) O aço comum destinado a armar concreto, vulgarmente denominado ferro, obedecerá  

ao disposto na EB-3/85 (NBR-7480). 
 

f) As barras de aço torcidas a frio para concreto armado obedecerão também à EB-3 / 
ABNT. 

g) O aço será do tipo CA50 e CA60. 
 

ES02.2.2-Aglomerantes 
 

a) De cimento, tipo: 

Portland; 

Branco; 

Comum; 

De alta resistência inicial . 
 

b) Serão de fabricação recente, obedecendo à data de validade, só podendo ser aceito na 
obra com a embalagem e a rotulagem de fábrica intactas. O cimento Portland comum 
para concretos, pastas e argamassas, satisfará rigorosamente à NBR 5732 / ABNT 

 
 

ES02.2.3-Agregados (Areia e Brita) 
 
 

a) Areia 
 

Será quartzoza, isenta de substâncias nocivas em proporções prejudiciais, tais como: 
torrões de argila, gravetos, grânulos tenros e friáveis, impurezas orgânicas, cloreto de 
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sódio, outros sais deliqüescentes, etc. Será armazenada em Baia apropriada e 
identificada. 

 
A areia para concreto satisfará à NBR-7211 / ABNT e às necessidades da dosagem  
para cada caso. Será armazenada em Baia apropriada e identificada. 

 
 

b) Brita 
 

A pedra britada para confecção de concreto deverá satisfazer à NBR-7211 / ABNT - 
Agregados para Concreto - e às necessidades das dosagens adotadas para cada caso. 

 
 

ES02.2.4-Arame 
 

a) De Aço Galvanizado: 
Será o fio de aço estirado, brando e galvanizado a zinco, de bitola adequada a cada 
caso. 

 
b) De Aço Recozido: 

O arame para armaduras de concreto armado será fio de aço recozido preto n.º 16 ou 
18 SWG. 

 
ES02.2.5-Concreto 

 

ES02.2.5.1-Disposições Gerais 
 
 

a) O concreto será o produto final resistente e artificialmente obtido pela mistura racional 
dos seus componentes. Todo concreto estrutural será, de preferência, usinado. Neste 
caso, a dosagem ficará sob responsabilidade da concreteira. 

 
b) No caso do concreto ser preparado na concreteira, deverá ser observado: 

 
A concreteira apresentará, obrigatoriamente, guias e Notas Fiscais dos materiais 

fornecidos e dos serviços executados explicitando, além da quantidade de  concreto, 
a hora do seu carregamento, a tensão (mínima 20 Mpa) e sua consistência, esta 
expressa pelo abatimento do Tronco de Cone; 

 

Não será permitido qualquer tipo de concreto ou argamassa preparado manualmente; 
 

c) A compactação será obtida por vibração esmerada. 
 

d) A agulha do vibrador será introduzida rapidamente e retirada com lentidão, sendo de 
três para um até cinco para um, a relação entre as duas velocidades. 

 
e) O período mínimo de vibração é de 20 min/m3 de concreto. 
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f) As fôrmas serão mantidas úmidas desde o início do lançamento até o endurecimento do 
concreto e protegidas da ação dos raios solares com sacos, lonas, ou filme opaco de 
polietileno. 

 
g) Na hipótese de fluir aguada de cimento por abertura de junta de fôrma e que essa 

aguada venha a depositar-se sobre superfícies já concretadas, a remoção  será 
imediata, o que se processará por lançamento com mangueira de água sob pressão. O 
endurecimento da aguada de cimento sobre o concreto aparente acarretará diferenças 
de tonalidades. 

 
ES02.2.6-Dosagem 

 
a) O estabelecimento do traço do concreto será função da dosagem experimental,  

conforme preconizado na NBR-6118 / ABNT. 
 

b) Caso não haja conhecimento do desvio padrão Sn, a CONTRATADA indicará,  para 
efeito da dosagem inicial, o modo como pretende conduzir a construção de acordo com  
o qual será fixada a resistência média à compressão FCK, seguindo um dos  três 
critérios estabelecidos no item 8.3.1.2 da NB-1/ABNT. 

 
 

ES02.3 Processo Executivo 
a) A execução de qualquer parte da estrutura implica a integral responsabilidade da 

CONTRATADA por sua resistência e estabilidade. 
 

b) A execução das fôrmas, dos escoramentos e da armadura, as tolerâncias a serem 
respeitadas, o preparo do concreto, a concretagem, a cura, a retirada das fôrmas e do 
escoramento, o controle da resistência do concreto e a aceitação da estrutura 
obedecerão ao estipulado na 3.ª parte da NB-1/ABNT. 

 
ES02.3.1-Disposições Gerais 

 
a) Nenhum conjunto de elementos estruturais – cintas, vigas, pilares, etc., poderá ser 

demolido ou concretado sem primordial e minuciosa verificação, por parte da 
CONTRATADA e da FISCALIZAÇÃO, da perfeita disposição, dimensões, ligações e 
escoramentos das fôrmas e armaduras correspondentes, bem assim como sem prévio 
exame da correta colocação de canalizações elétricas, hidráulicas e outras, que devam 
ficar embutidas na massa do concreto; 

 
b) As furações para passagem de canalizações através de vigas ou outros elementos 

estruturais, quando inteiramente inevitáveis, serão asseguradas por buchas ou caixas, 
ad-rede localizadas nas fôrmas, de acordo com o projeto. A localização e dimensões de 
tais furos serão de atento estudo por parte da CONTRATADA no sentido de evitar-se 

enfraquecimento prejudicial à segurança da estrutura; 
 

ES02.3.2-Reparos no Concreto 
 

a) Correrão por conta da CONTRATADA as despesas provenientes de reparos que se 
façam necessários em concreto endurecido provocados por erros ou inobservância das 
normas aplicáveis à espécie. 
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b) Na ocorrência de falhas de concretagem, o reparo consistirá na remoção do concreto 
defeituoso até que se atinja a parte em bom estado. As cavidades eventualmente 
formadas serão limpas e tratadas com adesivo estrutural após o que, sob a supervisão 
da FISCALIZAÇÃO, os vazios serão preenchidos com argamassa adequada. 

 
c) A argamassa a ser utilizada (DRY PACK), consiste em uma mistura de cimento e areia, 

traço 1:2:5 ou 1:3, feita a seco com cimento Portland pozolâmico. No concreto aparente 
a argamassa será acrescida de cimento branco, em proporções ideais, de modo a se 
proporcionar a aparência uniforme com o concreto antigo. 

 
ES02.3.3-Lançamento de Concreto 

 
a) Toda e qualquer concretagem somente será levada a efeito após expressa liberação da 

FISCALIZAÇÃO. 
 

b) A CONTRATADA não iniciará a concretagem sem que, previamente, a FISCALIZAÇÃO 
tenha procedido a verificação da conformidade das formas, armaduras,  peças 
embutidas e superfícies das juntas de concretagem. 

 
c) Não será permitido o lançamento de concreto de altura superior a dois metros. Para 

evitar segregação em quedas livres maiores que a mencionada, utilizar-se-ão calhas 
apropriadas. Em peças de alta densidade de armadura o lançamento do concreto 
diretamente de encontro às mesmas será evitado. Neste caso o lançamento será 
efetuado pela parte lateral das formas, através de aberturas executadas com tal 
finalidade. 

 
d) O concreto será aplicado em lances contínuos com espessura em torno de 30 cm. 

 
e) O concreto será lançado próximo à sua posição definitiva evitando-se, desta forma, 

transportá-lo no interior da forma pôr meio de vibradores ou outro meio qualquer. 
 
 

ES02.3.4-Adensamento do Concreto 
 

Deverão ser utilizados vibradores de imersão, com energia suficiente para o rápido 
adensamento do concreto. O adensamento será cuidadoso, de forma que o concreto 
ocupe todos os recantos da fôrma. 

 
 

ES02.3.5-Cura do Concreto 
 

a) Qualquer que seja o processo empregado para cura do concreto, a aplicação iniciar-se-  
á tão logo termine a pega. A superfície do concreto deverá ser mantida 
permanentemente úmida, inclusive as fôrmas de madeira, com água de qualidade igual  
à utilizada no preparo do concreto. 

 
b) Para o concreto preparado com cimento Portland comum, o período de cura não deverá 

ser inferior a 7 (sete) dias. 
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ES02.3.6-Desforma 
 

a) A retirada das fôrmas obedecerá ao disposto na NB-1/78 (NBR 6118), devendo-se 
atentar para os prazos recomendados: 

 
Faces laterais: 03 dias; 

Faces inferiores: 14 dias; 

Faces inferiores sem pontaletes: 21 dias. 
 

b) A CONTRATADA apresentará, para aprovação da FISCALIZAÇÃO, um plano de 
desforma. 

 
c) Após a desforma, as superfícies do concreto serão inspecionadas visando  a 

identificação de defeitos de concretagem, tais quais: "ninhos de abelha", ausência de 
argamassa, rugosidades, entre outros. Na inspeção, a FISCALIZAÇÃO verificará, ainda, 
a ocorrência de trincas, fissuras e outras lesões provocadas por cura mal processada ou 
recalques de fundação. Qualquer tratamento destinado às superfícies do concreto 
desmoldado somente será permitido após este exame. 

 
 

ES02.4 Formas e Escoramentos 
 

a) As fôrmas serão de madeira aparelhada ou de madeira compensada resinada, conforme 
EM-13/01.1. 

 
b) A posição das fôrmas - prumo e nível - será objeto de verificação rigorosa e  

permanente, especialmente durante o processo de lançamento do concreto. Quando 
necessária, a correção será efetuada imediatamente, com o emprego de cunhas, 
escoras, etc. Deverão ser previstas aberturas convenientemente dimensionadas para o 
lançamento eficaz e vibração do concreto. Quando for o caso, estas aberturas serão 
fechadas imediatamente após o lançamento e vibração do concreto, de modo a 
assegurar a perfeita continuidade do perfil desejado para a peça. 

 
c) Para garantir a estanqueidade das juntas poderá ser empregado o processo de 

sambladuras, do tipo mecha e encaixe. Esse processo só se recomenda quando não 
estiver previsto o reaproveitamento de fôrma. 

 
d) A abertura correta das formas será mantida, preferencialmente, com a utilização de 

esticadores de concreto executados com a mesma dosagem do concreto que será 
lançado. 

 
e) Caso contrário, a estanqueidade das juntas será obtida com o ar e / ou  

preferencialmente elastômero, do tipo silicone, conforme EM-05/01.E. O emprego de 
gesso, para esse fim, não será permitido. 

 
f) Para obter superfícies lisas, os pregos serão rebatidos de modo a ficarem embutidos  

nas formas, sendo o rebaixo calafetado com o elastômero referido no item anterior. 
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g) Para paredes armadas, a ligação das fôrmas internas e externas será efetuada por meio 
de tubos separadores e tensores atravessando a espessura do concreto. 

 
h) Os tubos separadores, preferencialmente de plástico PVC, garantirão a espessura da 

parede sob o efeito da compressão e os tensores, preferencialmente metálicos, terão a 
mesma finalidade na hipótese de esforços de tração. 

 
i) A localização dos tubos separadores e dos respectivos tensores será definida pelo 

arquiteto e pelo autor do projeto de estrutura, com a interveniência da FISCALIZAÇÃO. 
 

j) Como regra geral, os tubos separadores serão dispostos em alinhamentos verticais e 
horizontais, sendo de 5mm o erro admissível em sua localização. Sempre que possível 
estarão situados em juntas rebaixadas (2 cm no mínimo), o que contribuirá para  
disfarçar a sua existência na superfície do concreto aparente. 

 
k) Na hipótese de composições plásticas, a matriz negativa das esculturas será executada 

em gesso, em poliestireno expandido ou ainda em fibra de vidro, procedendo-se em 
seguida a sua incorporação à forma. 

 
l) As precauções a serem tomadas nas juntas de concretagem ou de trabalho e 

relacionadas com as fôrmas estão descritas no item 4 do tópico ES02.2.5 - Concreto, 
considerando a correlação existente entre os dois assuntos. 

 
 

ES02.6 Armaduras 
 

a) O recobrimento das armaduras será igual a 25 mm, no caso de exposição ao ar livre e a 
20 mm, no caso contrário, salvo disposições em projeto. 

 
b) Para garantir os recobrimentos recomendados nos itens anteriores, serão empregados 

afastadores de armadura do tipo "clips" plásticos, cujo contato com as formas se reduz a 
um ponto. 

 
c) O emprego de "clips" plásticos será objeto de exame prévio, caso o concreto venha a  

ser submetido a tratamento de vapor, pois a elevada temperatura poderá acarretar a sua 
fusão. 

 
d) Como os sinais de óxido de ferro nas superfícies de concreto aparente são de difícil 

remoção, as armaduras serão recobertas com aguada de cimento ou protegidas com 
filme de polietileno, o que as protegerá da ação atmosférica no período entre a sua 
colocação na fôrma e o lançamento do concreto. 

 
e) No desenho das armaduras serão previstos "canais" que possibilitem a imersão do 

vibrador. 
 

f) Os furos abertos para a colagem das ferragens nas paredes deverão ser rigorosamente 
limpos e isentos de poeira. 

 
g) O produto especificado para a colagem dos ferros nas paredes estruturais é  o 

SIKADUR, da SIKA, sendo que de acordo com os critérios de construção deverá ser 
escolhido entre o mais fluido ou mais pastoso. 
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ES03 ESTRUTURA METÁLICA (COMPLEMENTO DA ESTRUTURA DE 
CONCRETO ARMADO - SUPERESTRUTURA) 

 
ES03.1 Projeto 

 

a) Na leitura e interpretação do projeto de Estrutura de Metálica e  respectiva  memória 
de cálculo será sempre levado em conta que tais documentos obedecerão às normas 
estruturais da ABNT aplicáveis ao caso. 

 
b) Será observada rigorosa obediência a todas as particularidades do projeto arquitetônico. 

Para isto, será feito estudo das especificações e plantas, exame de normas e códigos. 
 

c) Na hipótese da  existência  de  fundações  em  profundidade  com  projeto  respectivo 
a cargo da CONTRATADA, a ela competirá prever, também, os elementos de 
compatibilização com o projeto estrutural. 

 
 

ES03.2 Vigamento Metálico 
 

Conforme as seguintes normas técnicas da ABNT : 
 

NBR-8800/2008: Projeto e Obras de Estruturas Metálicas; 
NBR-5000/1981: Chapas grossas de aço de baixa liga e alta resistência 
mecânica; NBR-5004/1981: Chapas finas de aço de baixa liga e alta resistência 
mecânica; 
NBR-5884/2005: Perfil “I” estrutural de aço soldado por arco elétrico – requisitos 
gerais; NBR-14762/2001: Dimensionamento de  estruturas  de  aço  constituída  
por perfis 
formados a frio - procedimentos ; 

 
 

a) Sistema  estrutural  em longarinas de Aço laminado COS_AR_COR-350 de baixa liga, 
alta resistência mecânica e resistente à corrosão atmosférica, com limite de escoamento Fy 
> 350 Mpa 

 
 

b) A referida OAE será composta de um conjunto de longarinas metálicas de aço 
laminado COS_AR_COR-350 para vãos calculados e pré-dimensionados no projeto 
em anexo (Volume 5 – pranchas1 a 5), sendo estes vãos bi-apoiados de comprimentos 
variáveis: 

 
 

Vão Livre bi- 
apoiado 

 
Vigas 

Almas Bases (cm) 

d(cm) Tw(cm) Bf(s) Bf(i) Tf 

14m 2 W610 x 140 cm 61,7 1,31 23,0 23,0 2,25 
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ES03.3  Processo Executivo 
 

a) Todo o vigamento metálico (longarinas de aço) é fabricado sob medida na metalúrgica, 
obedecendo rigorosamente as especificações e medidas contidas nas pranchas do 
projeto, conforme normas técnicas da ABNT pertinentes ao assunto e anteriormente 
citadas. 

 
b) A Estrutura metálica correspondente às longarinas será transportada em caminhões 

guindastes específicos até o local de sua implantação definitiva;. 
 

c) As longarinas deverão ser cuidadosamente movimentadas pelo guindaste, em seus 
pontos de içamento específicos, e cuidadosamente depositadas sobre o berço nos 
apoios de concreto armado, de modo a atender as medidas técnicas em projeto; 

 
d) Após este delicado processo as longarinas de imediato estão liberadas para receber o 

TABULEIRO PRÉ-MOLDADO, que constitui a laje e pista de rolamento da ponte, 
conforme detalhe técnico do projeto, com a utilização de 01 (um) única retro- 
escavadeira de pneus. 

 
 

ES03.4 Disposições Gerais 
 

a) Todo o processo de construção da ponte, no que tange à infra-estrutura (fundação) e 
meso-estrutura (elementos de apoio / pilares) será executado pelos  meios  
convencionais já descritos nestas especificações; 

 
b) Entretanto a super-estrutura (Tabuleiro/Laje/Pista de rolamento) é fabricada através de 

processo industrial específico, facultada a possibilidade ser desenvolvido na localidade 
urbana mais próxima de aplicação da ponte, com o devido acompanhamento técnico  
dos projetistas do sistema, de modo a agregar valor tecnológico às indústrias regionais, 
gerar emprego local e diminuir o hiato existente entre os estados mais industrializados e 
o estado de Rondônia. 

 

CAPÍTULO III 

 
PROCEDIMENTOS EXECUTIVOS / RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS 

 
 

RS.1 PROCEDIMENTOS DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS 
 
 

RS.1.1 Da Execução operacional, critérios de execução e recebimento dos serviços 
 

Serão verificadas todas as etapas do processo executivo, de maneira que os elementos 
técnicos estejam perfeitamente executados locados, nivelados, aprumados e 
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esquadrejados. As juntas serão regulares e os vãos e arremates deverão estar  de 
acordo com o projeto Executivo. 

 
RS.1.2 Procedimentos de Execução de Serviços - PES 

 
Os procedimentos listados abaixo constituem parte integrante destas especificações 
técnicas e tem por objetivo padronizar a execução das OAE, estabelecendo critérios 
mínimos de qualidade para os serviços previstos em planilha, de modo a possibilitar sua 
correta aferição em campo. 

 
 

PES 001 Locação da Obra 

PES 002 Movimento de Terra - Corte 

PES 003 Movimento de Terra – Aterro 

PES 004 Execução de Corta-Rio 

PES 005 Execução de Fundação 

PES 006 Rebaixamento de Lençol Freático 

PES 007 Concretagem 

PES 008 Armadura de Concreto 

PES 009 Fôrmas 

PES 010 Escoramento 

PES 011 Recuperação Estrutural – Concreto Jateado 

PES 012 Estrutura Metálica – Longarinas 

PES 013 Estrutura Pré-moldada de Concreto Armado – Laje Tabuleiro 

PES 016 Proteção de Talude – Gabião 

PES 017 Proteção de Talude – Alvenaria de Pedra Argamassada 

PES 019 Revestimento Vegetal 
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CAPÍTULO IV 
 

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA OBRA 

LO1 Procedimentos Gerais 
 

a) Serão implementados todos os trabalhos necessários à desmontagem e demolição de 
instalações provisórias utilizadas na obra. 

 
b) Serão devidamente removidos da obra todos os materiais e equipamentos, assim como 

peças remanescentes e sobras não utilizadas de materiais, ferramentas e acessórios. 
 

c) A limpeza será feita de modo a não danificar outras partes ou componentes da OAE. 
 

d) Será dedicado particular cuidado na remoção de quaisquer detritos ou salpicos de 
argamassa endurecida das superfícies. 

 
e) Serão removidas cuidadosamente todas as manchas e salpicos de tinta de todas as 

partes e componentes da OAE. 
 

LO2 Procedimentos Finais 
 

a) Para assegurar a entrega da OAE em perfeito estado, a CONTRATADA executará todos 
os demais arremates que julgar necessários e os que a FISCALIZAÇÃO determinar. 

 
b) Será, finalmente, removido todo o entulho da obra, deixando-a completamente livre e 

desimpedida de quaisquer resíduos de construção. 
 
 
 

 
DISPOSIÇÕES FINAIS 

CAPÍTULO V 

Os serviços constantes da presente especificação deverão ser entregues perfeitamente 
acabados e arrematados. 

 
A OAE deverá estar devidamente SINALIZADA antes de sua liberação ao tráfego e uso. 

 

 
Cabixi/RO, 26 de Outubro de 2017. 

 
 
 

___________________________________ 
HENRRY HATTORI 

ENGENHEIRO CIVIL 
CREA nº 9825/D-MS 



ESTADO DE RONDÔNIA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABIXI 

PODER EXECUTIVO 

1/12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 
- VOLUME 2 – 

 
 
 

OBRA: Construção de Ponte Mista de Concreto Armado e 
Superestrutura em Viga Metálica e Laje Pré-moldada; saído da RO 
370, no sentido Cabixi Linha 9, 20,4KM, Rio Escondido, com 
extensão de 28,00 metros e largura 5,10m, no município de 
Cabixi/RO. 
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LOCAL DA OBRA: 
 
 
 

Meta Descrição OAE Dimensão (m) Tipo Coordenadas UTM 

12 Ponte Rio 
Escondido B 28m x 5,10m Concreto/aço S 13°24’26,9” W 60°42’34,4” 

 

MUNICÍPIO: CABIXI/RO 
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1. OBJETO: 

 
Construção de  Ponte  Mista  de  Concreto Armado,  Superestrutura de Viga Metálica  e 

Laje Pré-moldada no trecho da Linha 9, 20,7KM ao Entroncamento do Rio Escondido, com 
extensão de 28,00 metros e largura 5,10m. 

 
 

2. LOCAL DA OBRA: 
 

Município de Cabixi/RO. Saindo da RO-370, no sentido Cabixi, Linha 9, 20,7KM, no ponto 
Georeferenciado de coordenadas (UTM SIRGAS2000 S 13°24’26,9” / E W 60°42’35,4”), até 
materializar o local onde deve ser construído a ponte de Definitiva Mista de Concreto Armado, 
Superestrutura em Viga Metálica e Laje Pré-moldada com extensão de 28,0m, largura útil de 
5,10m e complementação do aterro ao longo de 100 m. 

 
 

3. JUSTIFICATIVA: 
 

Existe atualmente uma ponte de madeira sobre o Rio Escondido no local anteriormente 
especificado, com extensão aproximada de 28,0 m e largura 4,00 compreendendo 02 vãos, que 
se encontra muito danificada podendo ruir a qualquer momento. 

A execução dessas obras tem como objetivo o cumprimento da META 12 – AÇÕES DE 
RECONSTRUÇÃO 2015 – CABIXI/RO, justificando-se ainda na real necessidade das 
comunidades rurais serem dotados de infraestrutura básica, condigna de forma a reunir 
adequadas condições de sobrevivência dos agricultores e pecuaristas integrados naquela região, 
de modo a torná-los melhores, estruturados e organizados, com capacidade de proporcionar 
meios de acesso aos benefícios socioeconômicos mínimos e necessários as suas atividades no 
campo. 

 
Ocorre que para reformar a mesma se torna inviável uma vez que a extensão é muito grande 

para ser construída com madeira novamente, matéria prima de elevado custo que já está escassa 
na região, de pouca durabilidade e de grande passivo ambiental. Como se trata de uma via de 
grande importância pra o trafego na região, apresentamos o Projeto Básico de uma ponte 
definitiva Mista de Concreto Armado e Superestrutura em Viga Metálica e Laje Pré-moldada, a 
qual apresentará maior segurança e durabilidade suportando a vazão das fortes cheias. 

 
A obra de construção desta ponte visa ainda atender a melhoria de infraestrutura nas estradas 

de Rondônia, beneficiando a população que diariamente transita pela ponte, como também, 
oferecer maior perspectiva de desenvolvimento com melhores condições de trafegabilidade, 
salubridade e conforto aos usuários, proporcionando maior segurança. 

 
 

4. DA VISITA TÉCNICA AO LOCAL DA OBRA: 
 

A empresa licitante interessada deverá visitar os locais de execução dos serviços, para 
conhecer as peculiaridades da geografia do solo, do clima e demais características do lugar de 
execução da obra. Os custos que advierem dessas visitas serão arcados exclusivamente pela 
licitante, vedada sua computação no cálculo das planilhas de custos para elaboração de sua 
proposta. 
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A empresa licitante, deverá visita o local da obra em conjunto com os técnicos da 
Prefeitura, sendo necessário apresentar declaração formal onde será assinada pelo responsável 
técnico da empresa e pelo representante da Prefeitura, na hora da vistoria na presença dos 
demais licitantes, conforme as penalidades da lei, que tem pleno conhecimento das condições e 
peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, e sobre o local do serviço, assumindo total 
responsabilidade por esta declaração, ficando impedida, no futuro, de pleitear por força do 
conhecimento declarado, quaisquer alterações contratuais, de natureza técnica e ou financeira. 

 
5. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

 
 

a) Comprovação de registro ou inscrição da licitante/bem como de seu(s) responsável (is) 
técnico(s), junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), dentro de seu 
prazo de validade, observando as normas vigentes estabelecidas pelo Conselho de 
Engenharia e Agronomia – CREA/Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia 
(CONFEA); 

 
b) A comprovação de que o responsável técnico que responderá pela execução do objeto, 
pertencente ao quadro da empresa, deverá ser comprovada através de uma das seguintes 
formas: 

a. Comprovação do registro no CREA como engenheiro da empresa; 
b. Contrato social, para o caso ser o proprietário da empresa 

 
c) Atestado de Capacidade Técnica (ACT) acompanhado da respectiva ART em nome da 

empresa emitido (s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado, onde comprove 
(execução de ponte mista em concreto armado e aço). Os atestados serão aceitos 
somente quando constarem o número e acompanhado da respectiva ART que lhe deu 
origem. 

 
d) Relação explícita, bem como, declaração formal de disponibilidade das instalações, do 

aparelhamento e do pessoal técnico adequado e  disponível  para  a  realização  do  objeto 
da presente licitação e, ainda,  a qualificação de cada um dos membros da equipe técnica 
que atuarão na execução dos trabalhos (Anexo V); 

 
e) Termo de Compromisso conforme ANEXO III do presente Edital 

 
f) Declaração que o(os) responsável (eis) Técnico não possui vínculo com o governo do Estado 

(Redação a critério da Empresa) – 
 

g) Com base no item 5 do TERMO DE REFERENCIA, as empresas deverão apresentar 
atestado de capacidade técnica, bem como acervo técnico do profissional indicado como 
responsável técnico da obra licitada conforme abaixo: 

g.1) Acervo técnico do(s) profissional(is) indicado(s) na Comprovação de Registro da 
licitante (Item 5“a”) do Termo de Referência, por execução de obras ou serviços 
rodoviários de características semelhantes ao objeto da licitação, que será(ão) o(s) 
profissional(is) responsável(is) técnico pela obra; 

 
g.2) O fornecimento de 01 (um) ou mais atestado de capacidade técnica em nome do 
profissional responsável técnico, emitido por pessoa jurídica de direito público ou 
privado que comprove a execução anterior de obras com características semelhantes 
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ao objeto da licitação, sendo permitido a comprovação por mais de um atestado, desde 
que conste o nome da empresa licitante e do seu responsável técnico: 

 
1. Elaboração de projeto Executivo, como estudo hidrológico bem como execução de 

sondagem a percussão e em rocha; 

2. Execução de Ponte mista em concreto e aço; 

3. Fornecimento e fabricação montagem e lançamento de estruturas metálicas; 

4. Infraestrutura e fundação tipo tubulão ar comprimido em solo 1ª e 3ª categoria; 

5. Fornecimento aparelho de neoprene fretado; 

6. Escavação de tubulão céu aberto diâmetro externo =1,40 m de material de 1ª 

categoria; 

7. Escavação de tubulão ar comprimido D=1,40m prof.12m lâmina d'água de material de 

3ª categoria 

8. Escavação para alargamento base tubulão ar compr. prof. até 12 m em material de 3ª 

categoria; 

 
h) Os atestados serão aceitos somente quando houver a indicação do n° da ART que 

lhe deu origem ou acompanhado do acervo técnico do profissional, referente ao 
atestado apresentado. 

 
i) Os acervos técnicos só serão aceitos, se os profissionais em pauta estiverem relacionados 

na Certidão de Pessoa Jurídica do CREA e se possuírem vínculo com a licitante até 60 dias 
antes data da licitação, comprovado mediante apresentação de DECLARAÇÃO FORMAL 
(Anexo 6 ou a critério da licitante), de que o(s) profissional(is) detentor(es) do(s) acervo(s) 
apresentado(s), faz(em) parte do quadro permanente da empresa. Para os dirigentes de 
empresas, tal comprovação poderá ser feita através da cópia da ata da assembleia em que 
se deu sua investidura no cargo ou, ainda, do contrato social; (Art. 30, inciso II, § 6º, Lei 
8.666/93). 

 
j) Relação explícita e formal de disponibilidade das instalações, do aparelhamento, ferramental, 

veículos e do pessoal técnico adequado, necessário e disponível para a realização do objeto 
da presente licitação e ainda a qualificação de cada um dos membros da equipe técnica que 
atuarão na execução dos trabalhos (Anexo 6). 

 
Comprovação de que a empresa possui aparelhamento de sua propriedade, aparelhamento 
para execução de tubulão a ar comprimido bem como gerador e caminhão munck ou 
guindaste para locomoção dosa mesmos. 

 
 

6. DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 
 
 

6.1 Os serviços serão contratados através do DER/RO por meio de certame para 
atender o Município de Cabixi /RO; 
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6.2 Os serviços serão executados de acordo com o projeto executivo apresentado pela 
empresa contratada e a Relação do Equipamento Mínimo (Anexo 6) e Detalhes Técnicos, sendo: 
Memorial Descritivo e Especificações Técnicas (Anexo 3), Orçamento (Anexo 4) e Placa de Obra 
(Anexo 5), que fazem parte do Projeto Básico; 

6.3 A execução dos serviços só será autorizada após a entrega e aprovação do projeto 
executivo elaborado pela empresa contratada conforme cronograma. 

 
 
 

7. PRAZO DE EXECUÇÃO: 
 

O prazo previsto para execução total dos serviços será de 180 (cento e oitenta) dias 
corridos, após a emissão da Ordem de Serviço pela DER/RO, conforme Cronograma Físico- 
Financeiro. 

 
 
 

8. INÍCIO DOS SERVIÇOS: 
 

Os serviços deverão iniciar no prazo máximo de 10 (dez) dias após o recebimento pela 
empresa da Ordem de Serviço emitida pelo DER/RO. 

 
 
 

9. OBRIGAÇÃO DA CONTRATADA: 
 

9.1 A empresa deverá comparecer a Prefeitura no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) 
horas após notificação para assinatura do Contrato; 

9.1.1 A empresa deverá comparecer a Prefeitura no prazo máximo de 48 (quarenta e 
oito) horas após notificação para o recebimento da Ordem de início dos Serviços; 

9.1.2 Elaborar, impreterivelmente, no prazo de 30 (Trinta) dias entre a assinatura do 
Contrato e o início da obra, o Projeto Executivo completo com estudos hidrológicos, estudos 
Topográficos, Plano de Controle Ambiental (PCA), sondagens a percussão e rotativa. Apresentar 
à fiscalização uma cópia da minuta impressa e digital e duas cópias de forma definitiva impressa 
e digital para aprovação da Prefeitura e liberação do início da obra; 

9.2 Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação fiscal, 
social, regularidade ambiental, tributária e trabalhista de seus empregados, bem como por todas 
as despesas decorrentes de eventuais trabalhos noturnos, inclusive com iluminação e ainda por 
todos os danos e prejuízos que, a qualquer título, causar a terceiros em virtude da execução dos 
serviços a seu cargo, respondendo por si e por seus sucessores; 

9.3 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir às suas expensas no total ou em 
parte, o objeto desta licitação em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções, resultantes 
da execução ou de má qualidade dos materiais empregados, até o prazo de 05 (cinco) anos, na 
forma do art. 618, do Código Civil Brasileiro, sem ônus para Prefeitura; 

a) - Também assim, garantir durante a execução, a proteção e a conservação dos 
serviços executados, até o seu recebimento definitivo; 

b) - Manter a guarda da obra, até o seu final e o definitivo recebimento e a comprovação 
da funcionalidade da obra pela Prefeitura e entrega definitiva. 
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9.4 Adquirir e manter permanentemente no escritório da obra, um livro de ocorrência 
sem rasuras ou entrelinhas, para registro obrigatório de todas e quaisquer ocorrências que 
mereçam destaque e ART de execução da obra devidamente registrada; 

9.5 Deverá manter presencialmente e em caráter permanente no canteiro de obras, 01 
(um) engenheiro Civil residente com plenos poderes de decisão na área técnica e com registro 
junto ao CREA/RO; 

9.6 Executar às suas expensas, todas as sondagens e escavações exploratórias que se 
fizerem necessárias e indispensáveis à execução da obra; 

9.7 Promover e responder por todos os fornecimentos de água e energia elétrica, à 
execução da obra, inclusive as instalações provisórias destinadas ao atendimento das 
necessidades; 

9.8 Será ainda responsável por quaisquer ações decorrentes de pleitos referentes a 
direitos, patentes e royalties, face à utilização  de técnicas, materiais, equipamentos, processos 
ou métodos na execução da obra contratada; 

9.9 Conduzir a execução da obra pactuada em estreita conformidade com o projeto 
básico ou executivo aprovado pelo Contratante, guardadas as normas técnicas pertinentes à 
natureza e à finalidade do empreendimento; 

9.10 Assumir toda a responsabilidade civil sobre a execução da obra, objeto desta 
licitação; 

9.11 Contratar todos os seguros exigidos pela legislação brasileira, inclusive os 
pertinentes a danos a terceiros, acidente de trabalho, danos materiais a propriedades alheias e  
os relativos a veículos e equipamentos; 

9.12 Adquirir e manter no local da execução da obra, todos os equipamentos destinados 
ao atendimento de emergência, incluindo os de proteção contra incêndio e acidente de trabalho – 
EPI e EPC; 

9.13 Permitir e facilitar a inspeção da fiscalização, inclusive prestar informações e 
esclarecimento quando solicitados, sobre quaisquer procedimentos atinentes a execução da obra; 

9.14 Está obrigada a colocar e manter no local da obra, placa discriminando o objeto e o 
número do Contrato, com o respectivo valor, encabeçada do “slogan” GOVERNO DO ESTADO 
DE RONDÔNIA – AÇÕES DE CONSTRUÇÃO, em conformidade com o estabelecido pelo 
DER/RO; 

a) Os veículos, equipamentos e máquinas no acampamento deverão ser uniformes, 
fixando-se em duas faces dos mesmos o slogan “A serviço do Governo de Rondônia – DER/RO”, 
conforme modelo fornecido pelo Contratante; 

b) Além dos equipamentos e vestimentas exigidos por lei e normas de segurança (NR- 
18, Portaria MTE n.º 644, de 09 de maio de 2013), os funcionários deverão apresentar-se 
uniformizados. 

9.15 Manter, durante a execução do contrato, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação, compatíveis com as obrigações por esta assumida (art. 55, 
inciso XIII, da Lei nº 8.666/93), repondo a garantia em sua totalidade no caso de uso pelo 
DER/RO; 

9.16 Afixar placas de sinalização e advertência com ampla visão em alguns pontos das 
vias urbanas. As letras devem ser grandes, maiúsculas e refletivas na ausência de luz solar. No 
caso de serviços de pequena duração que envolva riscos de acidentes, as placas de sinais 
verticais deverão ser preferencialmente assentadas em bases de fácil transporte e não fixadas ao 
solo. O uso de cavaletes e cones destina-se principalmente para orientar o fluxo dos veículos, em 
decorrência de interdições em segmentos da via. 

Os serviços de sinalização e dispositivos de segurança nas vias urbanas deverão 
atender às Normas e Especificações da Prefeitura e ABNT. 

Será a Contratada responsabilizada por todo e qualquer acidente causado no trecho da 
obra, cuja causa seja comprovada pela ausência de sinalização; 

Em todas as obras a sinalização deve merecer maior atenção de todos os envolvidos na
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execução dos serviços, em face dos acidentes que podem ocorrer devido à ausência ou 
insuficiência de sinalização. 

9.17 Todos os ônus decorrentes da execução dos serviços em desacordo com as 
especificações técnicas, ou por consequência de sinalização inadequada correrão por conta da 
contratada. 

9.18 Os serviços de implantação de tachas, pinturas de faixas, setas, zebrados ou 
pórticos, etc. somente deverão ser iniciados após a instalação da sinalização de segurança, de 
fornecimento da contratada (cones, cavaletes e dispositivos refletivos e de iluminação 
intermitente). Além disso, todos os funcionários deverão usar coletes refletivos no 
desenvolvimento dos serviços. 

9.19 Os danos causados a bens públicos ou de terceiros, acidentes pessoais com 
funcionários e/ou com o envolvimento de terceiros, correrão sob responsabilidade da contratada. 
A esta caberá também os eventuais ressarcimentos financeiros às vítimas dos danos. 

9.20 Correm por conta da Contratada todas as despesas com os ensaios, testes e 
demais provas exigidas por normas técnicas e especificações da ABNT, para a boa execução do 
objeto do contrato. 

9.21 Para tramitação das medições serão exigidos os documentos e informações, 
conforme segue: 

9.21.1 Na primeira medição: 
a) Inscrição do contrato na Seguridade Social, Matrícula INSS (CEI) N°....................; 
b) Comprovante de registro dos serviços no CREA/RO – ART (Autenticada) Nº.......; 
c) Relatório: PPRA/PCMAT devidamente assinado pelo Engenheiro de Segurança do 

Trabalho e Fiscais da Prefeitura com comprovante de registro no CREA/RO – ART 
(Autenticada) Nº.....................; 

d) Relatório: PCMSO devidamente assinado pelo Médico do Trabalho e Fiscais do 
DER/RO; 

e) Certidão negativa da Fazenda Estadual; 
f) Certidão negativa da Receita Federal; 
g) Certidão da Dívida Ativa da União; 
h) Certidão negativa do INSS; 
i) Certidão negativa municipal; 
j) Certidão de Regularidade do FGTS; 
k) Certidão negativa de débitos trabalhistas; 
l) Recolhimento ISS Prefeitura; 
m) Guia GPS INSS (original / autenticada); 
n) Guia GFIP INSS (original / autenticada); 

 
9.21.2 A partir da segunda medição: 
a) Recolhimento do ISS-QN da Prefeitura; 
b) Certidão negativa da Fazenda Estadual; 
c) Certidão negativa da Receita Federal; 
d) Certidão da Dívida Ativa da União; 
e) Certidão negativa do INSS; 
f) Certidão negativa municipal; 
g) Certidão de Regularidade do FGTS; 
h) Certidão negativa de débitos trabalhistas; 
i) Recolhimento ISS Prefeitura; 
j) Guia GPS INSS (original / autenticada); 
k) Guia GFIP INSS (original / autenticada). 

 
 

10. OBRIGAÇÃO DA CONTRATANTE: 
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É compromisso do Contratante, o fiel cumprimento das obrigações pactuadas, a 

prestação de todas as informações indispensáveis a regular execução das obras, o pagamento 
oportuno das parcelas devidas, e ainda, a preservação do equilíbrio econômico-financeiro do 
Contrato, seu registro e a devida publicação no Diário Oficial do Estado de Rondônia. 

 
 

11. DO PAGAMENTO: 

 
11.1 Os pagamentos serão mensais, efetuando-se em até 10 (dez) dias consecutivos 

contados da data de apresentação da Nota Fiscal/Fatura emitida pela Contratada, depois de 
medidos e aceitos os serviços pela fiscalização da Prefeitura, que conferirá e atestará a sua 
execução em conformidade com o Cronograma Físico-Financeiro integrante dos autos, mediante 
provas de recolhimento previdenciários e fiscais, a que estiver sujeita a Contratada e comprovada 
à identificação da obra; 

11.2 A Vigas metálicas da superestrutura serão pagas mediante solicitação e aprovação 
pelo fiscal da obra; ficando condicionada a entrega das vigas metálicas no canteiro de obra. 

11.3 A Contratada deverá apresentar obrigatoriamente, juntamente com a Nota 
Fiscal/Fatura, as certidões/guias constantes do item 9.21 do Termo de Referência demonstrando 
sua regularidade fiscal; 

11.3 A Prefeitura reserva-se o direito de não efetuar o pagamento se os dados 
constantes da nota fiscal estiverem em desacordo com os dados da Contratada e, ainda, se for 
constatado, que os serviços executados não correspondam às especificações apresentadas na 
proposta. 

 
12. DAS SANÇÕES E PENALIDADES: 

 
12.1 Artigos 86 e 87 da Lei 8.666/93 
I - Advertência; 
II - Multa, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato; 
III - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com 

a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 
IV - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre 
que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após, decorrido o prazo 
da sanção aplicada com base no inciso anterior. 

§ 1º Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, 
responderá   o contratado pela sua diferença, que   será   descontada   dos pagamentos 
eventualmente devidos pela Administração ou cobrada judicialmente. 

§ 2º As sanções previstas nos incisos I, III e IV deste artigo poderão ser aplicadas 
juntamente com a do inciso II, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, 
no prazo de 05 (cinco) dias úteis. 

§ 3º A sanção estabelecida no inciso IV deste artigo é de competência exclusiva do 
Ministro de Estado, do Secretário Estadual ou Municipal, conforme o caso, facultada a defesa do 
interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a 
reabilitação ser requerida após 02 (dois) anos de sua aplicação. 

12.2 O Contratante através da Prefeitura, poderá valer-se das disposições constantes 
das cláusulas contratuais se a Contratada contrair obrigações para  com terceiros que possam, 
de certa forma, prejudicar a execução do objeto ora contratado, bem como: 
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a) - Retardar, injustificadamente, o início dos trabalhos por mais de 10 (dez) dias, 
contados da data de recebimento da Ordem de Serviços, autorizando o início dos mesmos; 

b) - Interromper os serviços por mais de 10 (dez) dias consecutivos, sem justo motivo; 
c) - Se entregar a obra depois de extinto o prazo estabelecido para a execução, salvo 

conveniência do Contratante na continuidade dos mesmos, quando então, serão aplicadas as 
penalidades pertinentes; 

d) - Deixar de recolher ou integralizar as cauções ou demais garantias, bem como não 
pagar as multas dentro dos prazos fixados; 

e) - Deixar de utilizar os Equipamentos de Proteção Individual e Equipamentos de 
Proteção Coletiva (EPI e EPC). 

 
 

13. DAS MULTAS: 
 
 

13.1 – Ressalvadas os motivos de força maior ou caso fortuito que deverão ser 
devidamente comprovados pela Contratada, o Contratante sem prejuízo das sanções previstas no 
Art. 87 da Lei Federal nº 8.666/93 aplicará as seguintes multas: 

 
a) Multa moratória de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso sobre o valor 
da parcela inadimplida, na execução do Cronograma Físico Financeiro, até o limite de 30 
(trinta) dias, após o qual será caracterizada a inexecução parcial do contrato; 
b) Multa moratória de 0,1% (um décimo por cento) do valor do contrato por dia de 
atraso para a assinatura do Contrato, até o limite de 10 (dez) dias; 
c) Multa moratória de 0,1% (um décimo por cento) do valor do contrato por dia de 
atraso para o recebimento da Ordem de Serviço, até o limite de 30 (trinta) dias, após o 
qual será considerada a inexecução total do Contrato; 
d) Multa moratória de 0,5% (cinco décimos por cento) do valor contratual, por cada 
obrigação descumprida, até o limite de 10% (dez por cento), que será fixada pelo 
representante legal do Contratante, exceto no caso das letras a, d e e desta cláusula, 
bem como no caso de inexecução parcial e total do objeto, que incidirão as multas 
previstas no item específico para a inexecução dos serviços; 
e) Multa moratória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato no caso de 
não  proceder   à disponibilização dos equipamentos,  instalações, aparelhamento 
ferramental, veículos e pessoal técnico adequado e necessário para a realização do 
objeto da presente licitação, no prazo de 10 (dez) dias contados da data do recebimento 
da Ordem de Serviço pela Contratada; 
f) Multa moratória de 10% (dez por cento) sobre o valor da correção ou reparos 
necessários na obra, no decorrer de 5 (cinco) anos contados de seu recebimento, 
conforme relatório da Comissão de Fiscalização, dentro do prazo máximo estabelecido 
pelo DER/RO para realização dos serviços. 

 

 
14. DA INEXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 

 

Pela inexecução parcial da obra a Contratada estará sujeita à multa compensatória de 
10% (dez por cento) sobre a parcela em atraso e, pela inexecução total da obra estará sujeita à 
multa compensatória de 10% (dez por cento) do valor global ora ajustado, além da perda das 
cauções e demais garantias prestadas, em ambos os casos. 
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15. DAS GARANTIAS: 
 

15.1 – Para garantia fiel da execução dos compromissos ajustados no presente 
CONTRATO, a CONTRATADA prestará a caução correspondente a 1% (um por cento) do valor 
global desse Termo, podendo ser efetuada até a realização da primeira medição, sendo-lhe 
facultativo prestá-la mediante caução em dinheiro, em título da dívida pública, fiança bancária ou 
seguro garantia. 

15.2 – Será também exigida da Contratada, a título de reforço, como garantia de 
execução, retenção correspondente a 4% (quatro por cento), sobre o valor de cada medição 
efetuada, sendo facultativo prestá-la mediante as condições estabelecidas neste Edital. 

15.3 – A caução e demais garantias prestadas pela Contratada em favor da SEDEC-RO, 
lhe será devolvida após recebimento definitivo da obra, sem quaisquer acréscimos de juros, 
correção monetária ou qualquer reajustamento, exceto aquela prestada em moeda corrente, 
atualizada monetariamente. 

 

16. DO VALOR: 

 
Os preços unitários utilizados na planilha orçamentária são da Tabela Referencial de 

Preços do DNIT/RO de março/2017, SINAPI de março/2017 e DER-RO (mar/2017), publicados no 
“SITE” oficial dos referidos Órgãos. 

 
17. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 
As despesas decorrentes desta contratação correrão por conta dos recursos do 

orçamento de repasses/convênios e transferências obrigatórios no valor de R$ 1.013.793,99 
(Um milhão, treze mil, setecentos e noventa e três reais e noventa e nove centavos).. 

 

18. DO RECEBIMENTO: 

 
O recebimento dos serviços será efetuado por uma Comissão de Fiscalização, Exame, 

Entrega e Recebimento, integrada por dois ou mais engenheiros do DER/RO, nomeada pelo 
Secretário para tal finalidade acompanhados do Responsável Técnico da empresa, 
observando as disposições contidas no Edital e nos Artigos de 73 a 76 da Lei Federal nº 
8.666/93 e suas alterações, a saber: 

No caso do recebimento provisório, dentro do prazo de 15(quinze) dias, contados da 
data da comunicação da CONTRATADA quanto à conclusão dos trabalhos, e no caso de 
definitivo, dentro do prazo de 60 (sessenta) dias, a contar do recebimento provisório. Em se 
dando ao recebimento de caráter provisório, o qual não excederá 15 (quinze) dias, a Prefeitura 
poderá exigir os reparos e substituições convenientes ao abatimento do preço, consignando-se 
os motivos. 
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Cabixi/RO, 26 de Outubro de 2017. 
 

 
 

___________________________ 
HENRRY HATTORI 

ENGENHEIRO CIVIL 
CREA nº 9825/D-MS 

 



Total Geral Grupo A + B + C + D                                           124,15 

D1 - Reincidência do Grupo A sobre B 18,7

D2 - Reincidência do Grupo A Aviso Prévio Trabalhado e 

Reincidência do FGTS
0,85

Total do Grupo D 19,55

Total Grupo C 16,99

Grupo D - Reincidencia de um Grupo sobre o Outro %

C3-Férias Indenizada 1,92

C4-Depósito Rescisão sem justa causa 5,32

C5-Indenização Adicional 0,72

Grupo C - Encargos que não Recebem a Incidência de 

"A"
%

C1-Aviso Prévio Indenizado 8,57

C2-Aviso Prévio Trabalhado 0,46

B10-Salario Maternidade 0,03

Total Grupo B 50,81

B7-Dias de chuvas 1,65

B8-Auxilio acidente de Trabalho 0,13

B9-Férias Gozadas 13,12

B4-13º Salario 11,2

B5-Licença Paternidade 0,09

B6-Férias Justificadas 0,75

B1-Repouso Semanal Remunerado 18,07

B2-Feriados e dias Santificados 4,84

B3-Auxilio Enfermidade 0,93

Total Grupo A                                             36,80 

Grupo B - Encargos que Recebam a Incidência de "A" %

A6-INCRA                                               0,20 

A7-Seguro Acidente de Trabalho                                               3,00 

A8-Sebrae                                               0,60 

A3-Salario Educação                                               2,50 

A4-SESI                                               1,50 

A5-SENAI                                               1,00 

Grupo A - Encargos Básicos Previdenciarios %

A1 - INSS                                             20,00 

A2-FGTS                                               8,00 

ESTADO DE RONDÔNIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABIXI

PODER EXECUTIVO 

ENCARGOS SOCIAIS

GRUPO DE ENCARGOS DER - RO

 



Item und

COMPOSIÇÃO 1,00                        

Custo

Prod. Improd. Prod. Improd. Unitário

-                          

-                          

-                          

-                          

-                          

-                          

B Mão de Obra

Adicional M.O / Ferramenta (20,51%)

C Material Undi. Consumo

vb 1,0000       

D Atividades Auxiliares Quant. Unid.

E Transportes de Materiais DMT Prç. Unit.

F Tranporte de Materiais Produzidos / Comerciais Consumo Custo

30,37%

Custo Total Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais: -                                             

Custo Unitário Direto Total: 30.681,91                                  

Lucro e Despesas Indiretas: 9.318,09                                    

Preço Unitário Total R$: 40.000,00                                  

-                                           

-                                           

DMT Custo Unitário

-                                             

-                                           

Custo Total Transporte de Materiais: -                                             

-                                             

Custo Total das Atividades: -                                             

Ton / Unid. Serviço Custo Unitário

-                                             

-                                             

-                                             

Preço Unitário Custo Unitário

-                                             

Custo Total do Material: 30.681,91                                  

-                                             

-                                             

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS

Elaboração do Projeto Estrutural definitivo e Executivo da 

Ponte Mista em Concreto e aço.

-                                             

30.681,91                   30.681,91                                  

-                                             

Custo Unitário de Execução: -                                             

Preço Unitário Custo Unitário

-                                             

Custo Horário Mão de Obra: -                                             

Adc. M.O. - Ferramentas: (%) Adicional Mão de Obra: -                                             

Custo Horário de Execução: -                                             

-                                             

-                                             

-                                             

-                                             

-                                             

-                                             

Custo Horário dos Equipamentos: -                                             

Quantidade Salário Hora Custo Horário

-                                             

Descrição do Serviço Unidade:

Projeto estrutural definitivo e   executivo Produção Equipe:

 

ESTADO DE RONDÔNIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABIXI

PODER EXECUTIVO 

A Equipamentos Quant.
Utilização Custo Operacional

 



Item und

COMPOSIÇÃO 1,00                        

Custo

Prod. Improd. Prod. Improd. Unitário

-                          

-                          

-                          

-                          

-                          

B Mão de Obra

Adicional M.O / Ferramenta (20,51%)

C Material Undi. Consumo

vb 1,0000       

D Atividades Auxiliares Quant. Unid.

E Transportes de Materiais DMT Prç. Unit.

F Tranporte de Materiais Produzidos / Comerciais Consumo Custo

30,37%

 

ESTADO DE RONDÔNIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABIXI

PODER EXECUTIVO 

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS

Descrição do Serviço Unidade:

Sondagem mista Produção Equipe:

A Equipamentos Quant.
Utilização Custo Operacional

Custo Horário dos Equipamentos: -                                             

Quantidade Salário Hora Custo Horário

-                                             

-                                             

-                                             

-                                             

-                                             

-                                             

-                                             

Custo Horário Mão de Obra: -                                             

Adc. M.O. - Ferramentas: (%) Adicional Mão de Obra: -                                             

Custo Horário de Execução: -                                             

Custo Unitário de Execução: -                                             

Preço Unitário Custo Unitário

-                                             

Sondagem mista  (deslocamento de pessoal, 

equipamento, alimentação, transporte e alojamento).

-                                             

34.517,15                   34.517,15                                  

-                                             

-                                             

-                                             

-                                             

-                                             

Custo Total do Material: 34.517,15                                  

Preço Unitário Custo Unitário

-                                             

-                                             

-                                             

Custo Total das Atividades: -                                             

Ton / Unid. Serviço Custo Unitário

-                                             

Custo Total Transporte de Materiais: -                                             

DMT Custo Unitário

-                                             

-                                           

-                                           

-                                           

Custo Total Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais: -                                             

Custo Unitário Direto Total: 34.517,15                                  

Lucro e Despesas Indiretas: 10.482,85                                  

Preço Unitário Total R$: 45.000,00                                  

 



Item und

Composição 1,00                        

Custo

Prod. Improd. Prod. Improd. Unitário

-                          

-                          

-                          

-                          

-                          

-                          

B Mão de Obra

Adicional M.O / Ferramenta (20,51%)

C Material Undi. Consumo

vb 1,0000       

D Atividades Auxiliares Quant. Unid.

E Transportes de Materiais DMT Prç. Unit.

F Tranporte de Materiais Produzidos / Comerciais Consumo Custo

30,37%

Custo Unitário Direto Total: 6.136,38                                    

Lucro e Despesas Indiretas: 1.863,62                                    

Preço Unitário Total R$: 8.000,00                                    

-                                           

Custo Total Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais: -                                             

-                                             

-                                           

-                                           

Custo Total Transporte de Materiais: -                                             

DMT Custo Unitário

Custo Total das Atividades: -                                             

Ton / Unid. Serviço Custo Unitário

-                                             

-                                             

-                                             

Preço Unitário Custo Unitário

-                                             

Custo Total do Material: 6.136,38                                    

-                                             

-                                             

-                                             

Estudo hidrologico da bacia para elaboração do projeto. 

(levantamento hidrologico da bacia do Rio Preto).

-                                             

6.136,38                     6.136,38                                    

-                                             

Custo Unitário de Execução: -                                             

Preço Unitário Custo Unitário

-                                             

Custo Horário Mão de Obra: -                                             

Adc. M.O. - Ferramentas: (%) Adicional Mão de Obra: -                                             

Custo Horário de Execução: -                                             

-                                             

-                                             

-                                             

-                                             

-                                             

-                                             

Quantidade Salário Hora Custo Horário

-                                             

A Equipamentos Quant.
Utilização Custo Operacional

Custo Horário dos Equipamentos: -                                             

 

ESTADO DE RONDÔNIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABIXI

PODER EXECUTIVO 

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS

Descrição do Serviço Unidade:

Estudo hidrologico Produção Equipe:

 



Item und

Cotação 1,00                         

Custo

Prod. Improd. Prod. Improd. Unitário

-                           

-                           

-                           

-                           

-                           

-                           

B Mão de Obra

Adicional M.O / Ferramenta (20,51%)

C Material Undi. Consumo

vb 1,0000       

D Atividades Auxiliares Quant. Unid.

E Transportes de Materiais DMT Prç. Unit.

F Tranporte de Materiais Produzidos / Comerciais Consumo Custo

30,37%

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS

Descrição do Serviço Unidade:

Estudo hidrologico Produção Equipe:

A Equipamentos Quant.
Utilização Custo Operacional

Custo Horário dos Equipamentos: -                                                

Quantidade Salário Hora Custo Horário

-                                                

-                                                

-                                                

-                                                

-                                                

-                                                

-                                                

Custo Horário Mão de Obra: -                                                

Adc. M.O. - Ferramentas: (%) Adicional Mão de Obra: -                                                

Custo Horário de Execução: -                                                

Custo Unitário de Execução: -                                                

Preço Unitário Custo Unitário

-                                                

Estudo hidrologico da bacia para elaboração do projeto. 

(levantamento hidrologico da bacia do Rio Preto).

-                                                

6.136,38                      6.136,38                                      

-                                                

-                                                

-                                                

-                                                

-                                                

Custo Total do Material: 6.136,38                                      

Preço Unitário Custo Unitário

-                                                

-                                                

Custo Total das Atividades: -                                                

Ton / Unid. Serviço Custo Unitário

-                                                

Custo Total Transporte de Materiais: -                                                

DMT Custo Unitário

-                                                

-                                              

-                                              

-                                              

Custo Total Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais: -                                                

Custo Unitário Direto Total: 6.136,38                                      

Lucro e Despesas Indiretas: 1.863,62                                      

Preço Unitário Total R$: 8.000,00                                      



Item und

DERSEGT001 1,00                        

Custo

Prod. Improd. Prod. Improd. Unitário

-                          

-                          

-                          

-                          

-                          

-                          

B Mão de Obra

Adicional M.O / Ferramenta (20,51%)

C Material Undi. Consumo

vb 1,0000       

D Atividades Auxiliares Quant. Unid.

E Transportes de Materiais DMT Prç. Unit.

F Tranporte de Materiais Produzidos / Comerciais Consumo Custo

30,37%

Custo Unitário Direto Total: 2.636,14                                    

Lucro e Despesas Indiretas: 800,60                                       

Preço Unitário Total R$: 3.436,74                                    

-                                           

Custo Total Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais: -                                             

-                                             

-                                           

-                                           

Custo Total Transporte de Materiais: -                                             

DMT Custo Unitário

-                                             

Custo Total das Atividades: -                                             

Ton / Unid. Serviço Custo Unitário

-                                             

-                                             

-                                             

Preço Unitário Custo Unitário

-                                             

Custo Total do Material: 2.636,14                                    

-                                             

-                                             

-                                             

PCMAT - Programa de Controle Meio Ambiente na 

Industria da Construção

-                                             

2.636,14                     2.636,14                                    

-                                             

Custo Unitário de Execução: -                                             

Preço Unitário Custo Unitário

-                                             

Custo Horário Mão de Obra: -                                             

Adc. M.O. - Ferramentas: (%) Adicional Mão de Obra: -                                             

Custo Horário de Execução: -                                             

-                                             

-                                             

-                                             

-                                             

-                                             

-                                             

Quantidade Salário Hora Custo Horário

-                                             

A Equipamentos Quant.
Utilização Custo Operacional

Custo Horário dos Equipamentos: -                                             

 

ESTADO DE RONDÔNIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABIXI

PODER EXECUTIVO 

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS

Descrição do Serviço Unidade:

PCMAT Produção Equipe:

 



Item und

DERSEGT003 1,00                        

Custo

Prod. Improd. Prod. Improd. Unitário

-                          

-                          

-                          

-                          

-                          

B Mão de Obra

Adicional M.O / Ferramenta (20,51%)

C Material Undi. Consumo

vb 1,0000       

D Atividades Auxiliares Quant. Unid.

E Transportes de Materiais DMT Prç. Unit.

F Tranporte de Materiais Produzidos / Comerciais Consumo Custo

30,37%

Custo Total Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais: -                                             

Custo Unitário Direto Total: 3.012,73                                    

Lucro e Despesas Indiretas: 914,97                                       

Preço Unitário Total R$: 3.927,70                                    

-                                           

-                                           

DMT Custo Unitário

-                                             

-                                           

Custo Total Transporte de Materiais: -                                             

-                                             

Custo Total das Atividades: -                                             

Ton / Unid. Serviço Custo Unitário

-                                             

-                                             

-                                             

Preço Unitário Custo Unitário

-                                             

Custo Total do Material: 3.012,73                                    

-                                             

-                                             

-                                             

PCMSO - Programa de Controle Médico e Saúde 

Ocupacional

-                                             

3.012,73                     3.012,73                                    

-                                             

Custo Unitário de Execução: -                                             

Preço Unitário Custo Unitário

-                                             

Custo Horário Mão de Obra: -                                             

Adc. M.O. - Ferramentas: (%) Adicional Mão de Obra: -                                             

Custo Horário de Execução: -                                             

-                                             

-                                             

-                                             

-                                             

-                                             

-                                             

Quantidade Salário Hora Custo Horário

-                                             

A Equipamentos Quant.
Utilização Custo Operacional

Custo Horário dos Equipamentos: -                                             

 

ESTADO DE RONDÔNIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABIXI

PODER EXECUTIVO 

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS

Descrição do Serviço Unidade:

PCMSO Produção Equipe:

 



Item m²

DERSEGT004 1,00                        

Custo

Prod. Improd. Prod. Improd. Unitário

-                          

-                          

-                          

-                          

-                          

-                          

B Mão de Obra

Adicional M.O / Ferramenta (20,51%)

C Material Undi. Consumo

DERAUX191

vb 1,0000       

D Atividades Auxiliares Quant. Unid.

E Transportes de Materiais DMT Prç. Unit.

F Tranporte de Materiais Produzidos / Comerciais Consumo Custo

30,37%

Custo Unitário Direto Total: 329,06                                       

Lucro e Despesas Indiretas: 99,94                                         

Preço Unitário Total R$: 429,00                                       

-                                           

Custo Total Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais: -                                             

-                                             

-                                           

-                                           

Custo Total Transporte de Materiais: -                                             

DMT Custo Unitário

Custo Total das Atividades: -                                             

Ton / Unid. Serviço Custo Unitário

-                                             

-                                             

-                                             

Preço Unitário Custo Unitário

-                                             

-                                             

Custo Total do Material: 329,06                                       

-                                             

-                                             

-                                             

Construção da edificação para Área de Vivencia conforme 

especificação DER

-                                             

329,06                        329,06                                       

-                                             

Custo Unitário de Execução: -                                             

Preço Unitário Custo Unitário

-                                             

Custo Horário Mão de Obra: -                                             

Adc. M.O. - Ferramentas: (%) Adicional Mão de Obra: -                                             

Custo Horário de Execução: -                                             

-                                             

-                                             

-                                             

-                                             

-                                             

-                                             

Quantidade Salário Hora Custo Horário

-                                             

A Equipamentos Quant.
Utilização Custo Operacional

Custo Horário dos Equipamentos: -                                             

 

ESTADO DE RONDÔNIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABIXI

PODER EXECUTIVO 

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS

Descrição do Serviço Unidade:

Área de Vivência - Acampamento Produção Equipe:

 



Item m²

DERSIN022 8,00                        

Custo

Prod. Improd. Operativa Improd. Unitário

E211

Máquina para pintura-compressor de p/ pintura c/ fitro 

(2KW)
1,00         0,30            0,70         1,18         0,35                        

1,00         0,50            0,50         22,35       17,18       19,77                      

1,00         0,30            0,70         6,01         1,80                        

1,00         0,20            0,80         8,24         1,65                        

-                          

-                          

B Mão de Obra

T501 Encarregado de turma

T602 Montador

T607 Pintor

T610 Serralheiro

T702 Ajudante de serviços gerais

Adicional M.O / Ferramenta (20,51%)

C Material Undi. Consumo

M346 Chapa de aço galvanizado nº 16 m² 1,0000       

M609 Tinta esmalte sintetico semi-fosco l 0,5300       

M606 Tinta anti-corosiva l 0,5100       

D Atividades Auxiliares und Quant.

DERAUX173 Confecção suporte e travessa p/ placa sinalização und 1,00            

E Transportes de Materiais DMT Prç. Unit.

F Tranporte de Materiais Produzidos / Comerciais Consumo Custo

30,37%

 

ESTADO DE RONDÔNIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABIXI

PODER EXECUTIVO 

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS

Descrição do Serviço Unidade:

Placa de Informação de Obra 4,00 x 2,00 m, A = 8,00 m² (incl. Sup. E trav.) Produção Equipe:

A Equipamentos Quant.
Utilização Custo Operacional

Custo Horário dos Equipamentos: 23,57                                         

Quantidade Salário Hora Custo Horário

0,50                               36,28                          18,14                                         

2,00                               18,71                          37,42                                         

0,30                               18,14                          5,44                                            

0,50                               18,14                          9,07                                            

2,00                               13,94                          27,88                                         

97,95                                         

20,09                                         

Custo Horário Mão de Obra: 118,04                                       

Adc. M.O. - Ferramentas: (%) Adicional Mão de Obra: -                                             

Custo Horário de Execução: 141,61                                       

Custo Unitário de Execução: 17,70                                         

Preço Unitário Custo Unitário

-                                             

83,46                          83,46                                         

16,08                          8,52                                            

19,83                          10,11                                         

-                                             

-                                             

-                                             

-                                             

Custo Total do Material: 102,09                                       

-                                             

Preço Unitário Custo Unitário

51,68                          51,68                                         

-                                             

Custo Total das Atividades: 51,68                                         

Ton / Unid. Serviço Custo Unitário

-                                             

Custo Total Transporte de Materiais: -                                             

DMT Custo Unitário

-                                             

-                                           

-                                           

-                                           

Custo Total Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais: -                                             

Custo Unitário Direto Total: 171,47                                       

Lucro e Despesas Indiretas: 52,08                                         

Preço Unitário Total R$: 223,55                                       

 



Item m

DEROAE030 1,00                        

Custo

Prod. Improd. Operativa Improd. Unitário

-                          

-                          

-                          

-                          

-                          

-                          

B Mão de Obra

T501 Encarregado de turma

T603 Carpinteiro

T701 Servente

Adicional M.O / Ferramenta (20,51%)

C Material Undi. Consumo

M320 Prego de ferro 18x30 kg 0,1000       

M402 Pontaietes D=20 cm (tronco p/ esc.) m 2,2000       

M408 Táuba de 3ª 2,5cmx30,0cm m 2,0000       

D Atividades Auxiliares und Quant.

DERAUX087 Forma para Tubulão m² 7,54            

DERAUX180

Concreto Estrutural fck=25MPa Contr. Raz. Uso geral 

conf. E lançamento
m³

0,75            

DERAUX110 Concreto ciclopico fck=20MPa m³ 0,79            

DERAUX112 Fornecimento, preparo e colocação forma aço CA 50 kg 92,00         

E Transportes de Materiais DMT Prç. Unit.

F Tranporte de Materiais Produzidos / Comerciais Consumo Custo

30,37%

 

ESTADO DE RONDÔNIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABIXI

PODER EXECUTIVO 

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS

Descrição do Serviço Unidade:

Escavação de tubulão céu aberto diâmetro externo =1,40 m de material de 1ª categoria Produção Equipe:

A Equipamentos Quant.
Utilização Custo Operacional

Custo Horário dos Equipamentos: -                                             

Quantidade Salário Hora Custo Horário

5,64                               36,28                          204,62                                       

0,80                               18,14                          14,51                                         

45,91                             13,37                          613,82                                       

-                                             

-                                             

832,95                                       

170,84                                       

Custo Horário Mão de Obra: 1.003,79                                    

Adc. M.O. - Ferramentas: (%) Adicional Mão de Obra: -                                             

Custo Horário de Execução: 1.003,79                                    

Custo Unitário de Execução: 1.003,79                                    

Preço Unitário Custo Unitário

-                                             

6,89                             0,69                                            

14,00                          30,80                                         

5,54                             11,08                                         

-                                             

-                                             

-                                             

-                                             

Custo Total do Material: 42,57                                         

Preço Unitário Custo Unitário

34,05                          256,74                                       

464,72                        350,40                                       

365,50                        286,92                                       

9,52                             875,84                                       

Custo Total das Atividades: 1.769,90                                    

Ton / Unid. Serviço Custo Unitário

-                                             

Custo Total Transporte de Materiais: -                                             

DMT Custo Unitário

-                                             

Lucro e Despesas Indiretas: 855,30                                       

-                                           

-                                           

-                                           

Preço Unitário Total R$: 3.671,56                                    

Custo Total Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais: -                                             

Custo Unitário Direto Total: 2.816,26                                    

 



Item m

DEROAE037
1,00                        

Custo

Prod. Improd. Operativa Improd. Unitário

E202 Compressor de ar 400 pcm (89KW) 34,20       0,50            0,50         106,58     18,14       2.132,71                

E901 Campânula de ar Comprimido - 3m³ 17,10       1,00            9,43         161,25                    

E905 Máquina Manual - talha guincho para 3t 17,10       1,00            0,35         5,99                        

-                          

-                          

-                          

B Mão de Obra

T501 Encarregado de turma

T603 Carpinteiro

T701 Servente

T801 Perfurador

Adicional M.O / Ferramenta (20,51%)

20,51%

C Material Undi. Consumo

M320 Prego de ferro 18x30 kg 0,1300       

M402 Pontaietes D=20 cm (tronco p/ esc.) m 4,4000       

M408 Táuba de 3ª 2,5cmx30,0cm m 3,5000       

D Atividades Auxiliares und Quant.

DERAUX087 Forma para Tubulão m² 7,54            

DERAUX180

Concreto Estrutural fck=25MPa Contr. Raz. Uso geral 

conf. E lançamento
m³

0,75            

DERAUX110 Concreto ciclopico fck=20MPa m³ 0,79            

DERAUX112 Fornecimento, preparo e colocação forma aço CA 50 kg 92,00         

E Transportes de Materiais DMT Prç. Unit.

F Tranporte de Materiais Produzidos / Comerciais Consumo Custo

30,37%

Preço Unitário Total R$: 7.963,44                                    

Custo Total Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais: -                                             

Custo Unitário Direto Total: 6.108,34                                    

Lucro e Despesas Indiretas: 1.855,10                                    

-                                           

-                                           

-                                           

Custo Total Transporte de Materiais: -                                             

DMT Custo Unitário

-                                             

Ton / Unid. Serviço Custo Unitário

-                                             

365,50                        286,92                                       

9,52                             875,84                                       

Custo Total das Atividades: 1.769,89                                    

Preço Unitário Custo Unitário

34,05                          256,74                                       

464,72                        350,40                                       

-                                             

Custo Total do Material: 81,89                                         

-                                             

-                                             

-                                             

6,89                             0,90                                            

14,00                          61,60                                         

5,54                             19,39                                         

Custo Unitário de Execução: 4.256,55                                    

Preço Unitário Custo Unitário

-                                             

Custo Horário Mão de Obra: 1.623,60                                    

Adc. M.O. - Ferramentas: (%) Adicional Mão de Obra: 333,00                                       

Custo Horário de Execução: 4.256,55                                    

1.623,60                                    

35,76                             18,14                          648,69                                       

-                                             

1,20                               18,14                          21,77                                         

42,96                             13,37                          574,38                                       

Quantidade Salário Hora Custo Horário

10,44                             36,28                          378,76                                       

A Equipamentos Quant.
Utilização Custo Operacional

Custo Horário dos Equipamentos: 2.299,95                                    

 

ESTADO DE RONDÔNIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABIXI

PODER EXECUTIVO 

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS

Descrição do Serviço Unidade:

Escavação de tubulão ar compr.D=1,40 m prof.12m lâm.d'água de material de 3ª categoria
Produção Equipe:

 



Item m³

DEROAE020
1,00                        

Custo

Prod. Improd. Operativa Improd. Unitário

E202 Compressor de ar 400 pcm (89KW) 22,22       0,50            0,50         106,58     18,14       1.385,64                

E901 Campânula de ar Comprimido - 3m³ 11,11       1,00            9,43         104,77                    

-                          

-                          

-                          

-                          

B Mão de Obra

T501 Encarregado de turma

T701 Servente

T801 Perfurador

Adicional M.O / Ferramenta (20,51%)

20,51%

C Material Undi. Consumo

D Atividades Auxiliares und Quant.

E Transportes de Materiais DMT Prç. Unit.

F Tranporte de Materiais Produzidos / Comerciais Consumo Custo

30,37%

Custo Total Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais: -                                             

Custo Unitário Direto Total: 2.626,92                                    

Lucro e Despesas Indiretas: 797,80                                       

Preço Unitário Total R$: 3.424,72                                    

-                                           

-                                           

DMT Custo Unitário

-                                             

-                                           

Custo Total Transporte de Materiais: -                                             

Ton / Unid. Serviço Custo Unitário

-                                             

-                                             

-                                             

Custo Total das Atividades: -                                             

Preço Unitário Custo Unitário

-                                             

-                                             

-                                             

Custo Total do Material: -                                             

-                                             

-                                             

-                                             

-                                             

-                                             

-                                             

Custo Unitário de Execução: 2.626,92                                    

Preço Unitário Custo Unitário

-                                             

Custo Horário Mão de Obra: 943,08                                       

Adc. M.O. - Ferramentas: (%) Adicional Mão de Obra: 193,44                                       

Custo Horário de Execução: 2.626,92                                    

23,24                             18,14                          421,57                                       

-                                             

-                                             

23,24                             13,37                          310,72                                       

Quantidade Salário Hora Custo Horário

5,81                               36,28                          210,79                                       

A Equipamentos Quant.
Utilização Custo Operacional

Custo Horário dos Equipamentos: 1.490,41                                    

 

ESTADO DE RONDÔNIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABIXI

PODER EXECUTIVO 

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS

Descrição do Serviço Unidade:

Escavação para alargameto base tubulão ar compr.prof. até 12 m em material de 3ª 

categoria Produção Equipe:

 



Item m³

DEROAE024
1,00                        

Custo

Prod. Improd. Operativa Improd. Unitário

E202 Compressor de ar 400 pcm (89KW) 2,00         0,50            0,50         106,58     18,14       124,72                    

E901 Campânula de ar Comprimido - 3m³ 1,00         1,00            9,43         9,43                        

-                          

-                          

-                          

-                          

B Mão de Obra

T501 Encarregado de turma

T701 Servente

T801 Perfurador

Adicional M.O / Ferramenta (20,51%)

20,51%

C Material Undi. Consumo

D Atividades Auxiliares und Quant.

DERAUX062 Rachão ou pedra -de-mão comercial m³ 0,345         

DERAUX101

Concreto estr. fck=20Mpa cont. raz. Uso geral 

conf/lançamento.
m³

0,700         

E Transportes de Materiais DMT Prç. Unit.

F Tranporte de Materiais Produzidos / Comerciais Consumo Custo

30,37%

Custo Total Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais: -                                             

Custo Unitário Direto Total: 561,05                                       

Lucro e Despesas Indiretas: 170,39                                       

Preço Unitário Total R$: 731,44                                       

-                                           

-                                           

DMT Custo Unitário

-                                             

-                                           

Custo Total Transporte de Materiais: -                                             

Ton / Unid. Serviço Custo Unitário

-                                             

-                                             

-                                             

Custo Total das Atividades: 345,21                                       

Preço Unitário Custo Unitário

82,15                          28,34                                         

452,67                        316,87                                       

-                                             

Custo Total do Material: -                                             

-                                             

-                                             

-                                             

-                                             

-                                             

-                                             

Custo Unitário de Execução: 215,85                                       

Preço Unitário Custo Unitário

-                                             

Custo Horário Mão de Obra: 67,79                                         

Adc. M.O. - Ferramentas: (%) Adicional Mão de Obra: 13,91                                         

Custo Horário de Execução: 215,85                                       

2,00                               18,14                          36,28                                         

-                                             

-                                             

1,00                               13,37                          13,37                                         

Quantidade Salário Hora Custo Horário

0,50                               36,28                          18,14                                         

A Equipamentos Quant.
Utilização Custo Operacional

Custo Horário dos Equipamentos: 134,15                                       

 

ESTADO DE RONDÔNIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABIXI

PODER EXECUTIVO 

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS

Descrição do Serviço Unidade:

Forn.lanç.concr. base tubulão ar compr.até 12m 
Produção Equipe:

 



Item m²

DEROAE012
1,00                        

Custo

Prod. Improd. Operativa Improd. Unitário

E509 Grupo gerador - 32 KVA (29kw) 0,18         1,00            26,32       4,74                        

E904 Máquina de bancada-serra circular de 12" (4kW) 0,18         1,00            1,94         0,35                        

-                          

-                          

-                          

-                          

B Mão de Obra

T603 Carpinteiro

T701 Servente

Adicional M.O / Ferramenta (20,51%)

20,51%

C Material Undi. Consumo

M320 Prego de ferro 18x30 kg 0,1000       

M406 Caibro de 7,5cm x 7,5cm m 0,7000       

M410 Compesado resinado 18mm m² 0,4000       

M413 Gastalho 10x2,5 m 1,3900       

M621 Desmoldante kg 0,0200       

D Atividades Auxiliares und Quant.

DERAUX029 Fornecimento de Aço CA-25 kg 0,340         

E Transportes de Materiais DMT Prç. Unit.

F Tranporte de Materiais Produzidos / Comerciais Consumo Custo

30,37%

Custo Total Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais: -                                             

Custo Unitário Direto Total: 54,37                                         

Lucro e Despesas Indiretas: 16,51                                         

Preço Unitário Total R$: 70,88                                         

-                                           

-                                           

DMT Custo Unitário

-                                             

-                                           

Custo Total Transporte de Materiais: -                                             

Ton / Unid. Serviço Custo Unitário

-                                             

-                                             

-                                             

Custo Total das Atividades: 1,48                                            

Preço Unitário Custo Unitário

4,34                             1,48                                            

-                                             

-                                             

Custo Total do Material: 21,22                                         

3,13                             4,35                                            

7,18                             0,14                                            

-                                             

6,89                             0,69                                            

7,12                             4,98                                            

27,66                          11,06                                         

Custo Unitário de Execução: 31,67                                         

Preço Unitário Custo Unitário

-                                             

Custo Horário Mão de Obra: 22,06                                         

Adc. M.O. - Ferramentas: (%) Adicional Mão de Obra: 4,52                                            

Custo Horário de Execução: 31,67                                         

-                                             

-                                             

0,70                               18,14                          12,70                                         

0,70                               13,37                          9,36                                            

Quantidade Salário Hora Custo Horário

-                                             

A Equipamentos Quant.
Utilização Custo Operacional

Custo Horário dos Equipamentos: 5,09                                            

 

ESTADO DE RONDÔNIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABIXI

PODER EXECUTIVO 

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS

Descrição do Serviço Unidade:

Forma de placa compensada resinada
Produção Equipe:

 



Item kg

DEROAE049
1,00                        

Custo

Prod. Improd. Operativa Improd. Unitário

-                          

-                          

-                          

-                          

-                          

-                          

B Mão de Obra

T501 Encarregado de turma

T605 Armador

T701 Servente

Adicional M.O / Ferramenta (20,51%)

20,51%

C Material Undi. Consumo

M319 Arame recozido nº 18 kg 0,0100       

D Atividades Auxiliares und Quant.

DERAUX030 Fornecimento de Aço CA-50 kg 1,100         

E Transportes de Materiais DMT Prç. Unit.

F Tranporte de Materiais Produzidos / Comerciais Consumo Custo

30,37%

Custo Total Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais: -                                             

Custo Unitário Direto Total: 9,52                                            

Lucro e Despesas Indiretas: 2,89                                            

Preço Unitário Total R$: 12,41                                         

-                                           

-                                           

DMT Custo Unitário

-                                             

-                                           

Custo Total Transporte de Materiais: -                                             

Ton / Unid. Serviço Custo Unitário

-                                             

-                                             

-                                             

Custo Total das Atividades: 4,57                                            

Preço Unitário Custo Unitário

4,15                             4,57                                            

-                                             

-                                             

Custo Total do Material: 0,07                                            

-                                             

-                                             

-                                             

7,17                             0,07                                            

-                                             

-                                             

Custo Unitário de Execução: 4,88                                            

Preço Unitário Custo Unitário

-                                             

Custo Horário Mão de Obra: 4,05                                            

Adc. M.O. - Ferramentas: (%) Adicional Mão de Obra: 0,83                                            

Custo Horário de Execução: 4,88                                            

0,14                               13,37                          1,87                                            

-                                             

0,02                               36,28                          0,73                                            

0,08                               18,14                          1,45                                            

Quantidade Salário Hora Custo Horário

-                                             

A Equipamentos Quant.
Utilização Custo Operacional

Custo Horário dos Equipamentos: -                                             

 

ESTADO DE RONDÔNIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABIXI

PODER EXECUTIVO 

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS

Descrição do Serviço Unidade:

Fornecimento, preparo e colocação  de aço CA 50
Produção Equipe:

 



Item m³

DEROAE001
1,00                        

Custo

Prod. Improd. Operativa Improd. Unitário

E904 Máquina de bancada-serra circular de 12" (4kW) 1,00         0,20            0,80         1,94         0,39                        

-                          

-                          

-                          

-                          

-                          

B Mão de Obra

T501 Carpinteiro

T701 Servente

Adicional M.O / Ferramenta (20,51%)

20,51%

C Material Undi. Consumo

M320 Prego de ferro 18x30 kg 0,1100       

M402 Pontaietes D=15 cm (tronco p/esc) m 0,5000       

M408 Táuba de 1ª 2,5cmx30,0cm m 1,9000       

M414 Pranchão 7,5 x 30cm 0,1250       

D Atividades Auxiliares und Quant.

E Transportes de Materiais DMT Prç. Unit.

F Tranporte de Materiais Produzidos / Comerciais Consumo Custo

30,37%

Custo Total Transporte de Materiais Produzidos / Comerciais: -                                             

Custo Unitário Direto Total: 44,53                                         

Lucro e Despesas Indiretas: 13,52                                         

Preço Unitário Total R$: 58,05                                         

-                                           

-                                           

DMT Custo Unitário

-                                             

-                                           

Custo Total Transporte de Materiais: -                                             

Ton / Unid. Serviço Custo Unitário

-                                             

-                                             

-                                             

Custo Total das Atividades: -                                             

Preço Unitário Custo Unitário

-                                             

-                                             

-                                             

Custo Total do Material: 18,70                                         

34,65                          4,33                                            

-                                             

-                                             

6,89                             0,76                                            

8,89                             4,45                                            

4,82                             9,16                                            

Custo Unitário de Execução: 25,83                                         

Preço Unitário Custo Unitário

-                                             

Custo Horário Mão de Obra: 21,11                                         

Adc. M.O. - Ferramentas: (%) Adicional Mão de Obra: 4,33                                            

Custo Horário de Execução: 25,83                                         

0,67                               13,37                          8,96                                            

-                                             

0,67                               18,14                          12,15                                         

-                                             

Quantidade Salário Hora Custo Horário

-                                             

A Equipamentos Quant.
Utilização Custo Operacional

Custo Horário dos Equipamentos: 0,39                                            

 

ESTADO DE RONDÔNIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABIXI

PODER EXECUTIVO 

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS

Descrição do Serviço Unidade:

Escoramento de madeira (andaime para pilar e travessa central)
Produção Equipe:

 


