
PODER EXECUTIVO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABIXI / RO 

 
  

1 
Av. Tamoios, 4031 – Centro – CEP: 76994 – 000. 

                                    Cabixi – Rondônia. Fone: (69) 3345-2353 

 
 

 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 
 

- VOLUME 6 - 
 
 

CONVÊNIO nº 034/18/PJ/DER-RO  
PROCESSO nº 0009.033262/2018-16 

 
 
 

PONTE SOBRE O RIO ESCONDIDO – CABIXI/RO 
 
 

 
 
 
 

JUN/2019 
  



PODER EXECUTIVO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABIXI / RO 

 
  

2 
Av. Tamoios, 4031 – Centro – CEP: 76994 – 000. 

                                    Cabixi – Rondônia. Fone: (69) 3345-2353 

 

PREFÁCIO 

  Este documento é parte integrante do instrumento convocatório e 

tem por finalidade estabelecer critérios mínimos para possibilitar uma eficiente 

contratação por parte da Administração Pública Municipal, buscando garantir a 

observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais 

vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional 

sustentável, através da economicidade e transparência necessárias à probidade 

do Gestor Público. 

 A obra será executada através de administração indireta pela 

contratação de empresa terceirizada, 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 

serviços e materiais sejam executados e aplicados adequadamente e dentro da 

boa técnica. 

  O controle de qualidade dos serviços e 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, as Especificações Técnicas e as Notas de serviço. 

   

Serão realizadas a execução das METAS objeto do convênio a seguir 

descritas e identificadas nas peças técnicas anexas: 

 

 

Meta Descrição OAE Dimensão (m) Tipo Coordenadas UTM 

01 Ponte Rio Escondido 28m x 5,20m Concreto/aço 748.016,53m E 8.516.660,93m S 
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Essa obra tem por finalidade beneficiar diretamente famílias rurais e 

urbanas, e deverá ser executada 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, e suas alterações, e a publicação Convênios: Normas e Instruções (1ª 

Edição/2016), regidos pela Portaria Ministerial nº 424 de 30 de dezembro de 

2016. 

 

Com a execução dessa obra, vislumbra-se melhorar as condições sócio-

econômicas dos assentados que atualmente estão enfrentando circunstâncias 

adversas às suas próprias subsistências e dificuldades de acessar as ações 

públicas de saúde, educação, segurança, transporte, comercialização de seus 

produtos, etc. A Prefeitura Municipal de Cabixi/RO, tem buscado minimizar estes 

problemas através da celebração de CONVÊNIOS, onde a realização do objeto 

deste documento se reveste como uma das principais ações a estimular a 

permanência do homem e a sua produção no campo.    

 

A obra objeto deste projeto básico será executada mediante administração 

indireta, com a contratação de empresa especializada, através de procedimento 

licitatório sob responsabilidade do Município, e sob interveniência do DER/RO e 

será custeado com recurso advindo do Convênio nº 034/18/PJ/DER-RO, 

celebrado entre o DER/RO e esta Prefeitura.  

 

A execução do objeto da obra acima descrito foi projetada conforme Projeto 

Básico, planilha orçamentária e especificações técnicas integrantes deste 

processo, tudo devidamente aprovado pelo DER/RO. 

  

01 DISPOSIÇÕES GERAIS DA OBRA – OBRIGAÇÕES TÉCNICAS 

 

01.1 Estão agrupados sob este título os serviços de implantação do canteiro, 

construção do tapume, locação da obra dentre outras obrigações da 
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CONTRATADA, sendo que todos os custos decorrentes destas disposições 

gerais, caso não estejam previstos diretamente em planilha orçamentária, devem 

indiretamente estar contemplados no BDI (Bonificações e Despesas Indiretas) da 

obra, e de modo algum serão objeto de qualquer cobrança ou futura indenização 

pela CONTRATANTE.  

 

01.2 Os serviços contratados serão executados rigorosamente de acordo com o 

Projeto Básico Aprovado e com os documentos nele referidos, especialmente as 

Normas Técnicas vigentes, as especificações de materiais e equipamentos 

descritos e os Projetos em anexo. 

 

01.3 Todos os materiais, salvo o disposto em contrário no Caderno de 

Encargos, serão fornecidos pela empresa responsável pela execução das obras, 

doravante denominada CONTRATADA. 

 

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

será fornecida pela CONTRATADA. 

 

01.5 Serão impugnados pela FISCALIZAÇÃO do MUNICÍPIO DE CABIXI/RO, 

doravante denominada FISCALIZAÇÃO, todos os trabalhos que não satisfaçam 

às condições contratuais, à boa técnica construtiva, à ABNT e à Legislação 

Municipal, Estadual e Federal vigentes. 

 

01.6 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. 

 

01.7 Em caso de divergência de informações prevalecerão o projeto e as 

especificações sobre a planilha orçamentária base. 
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01.8 A CONTRATADA, por ocasião do início dos serviços, deverá providenciar 

04 (quatro) jogos de TODOS os projetos 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. 

 

01.9 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. 

 

 

02 IMPLANTAÇÃO 

 

02.1 CANTEIRO DE OBRAS 

02.1.1 Após a execução da terraplenagem e/ou limpeza, será implantado um 

sistema para isolamento da área da obra, com a finalidade de disciplinar o acesso 

a obra, proteger a equipe de obra e a população local.  

 Dadas às características desse tipo de estrutura, pré-fabricada em local 

específico, bem como o prazo de execução da obra, não são necessárias grandes 

instalações para compor o canteiro de obra, entretanto, todas as instalações 

provisórias deverão obedecer às recomendações normativas da ABNT NR 18 - 

Condições e Meio Ambiente de Trabalho na indústria da Construção, contendo, 

minimamente dois contêineres providos com sanitário, instalações elétricas e de 

ar condicionado, além de mobiliário para escritório; devendo ser utilizados como 

deposito provisório de materiais e escritório para a FISCALIZAÇÃO, além de 

sanitários químicos em quantidade necessária para atender aos colaboradores 

executantes do empreendimento.   

 

02.2 ELEMENTOS DE PROTEÇÃO  
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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), inclusive o cumprimento das exigências estabelecidas em PCA, 

PPRA, PCMAT, e PCMSO, exigíveis conforme a legislação em vigor. 

 

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

as partes móveis dos equipamentos pesados 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. 
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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 

 

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, obedecido 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. 
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• 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. 

  

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. 
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 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. 

 

02.3 SINALIZAÇÃO 

 

02.3.1  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 medindo 110 cm x 50 cm de 

acrílico ou PVC, contendo advertências e orientações quanto aos obstáculos e 
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uso dos EPI’s, as quais deverão ser permanentemente conservadas ao longo da 

obra. 

 

02.3.2  Também deverá ser previsto um sistema de iluminação noturna que 

permita a vigilância do tapume e do canteiro, mesmo quando não houver 

trabalhos programados. 

 

02.3.3  A vigilância do canteiro será intensiva e permanente em turnos de 

oito horas para cada vigilante. 

 

 

02.4 LIGAÇÕES PROVISÓRIAS (água, esgoto sanitário e energia elétrica) 

 Deverão obedecer rigorosamente às prescrições e exigências dos órgãos 

públicos e / ou concessionárias responsáveis pelos serviços. 

 

02.4.1  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. 
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• 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. 

 

02.4.2  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%. 

 

02.4.3   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, esse necessário a utilização de Grupos Geradores. 

 

• 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 
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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. 

 

02.4.4 Telefônica (se aplicável à localidade da obra) 

 

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 (móvel ou fixa). 

 

 



PODER EXECUTIVO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABIXI / RO 

 
  

13 
Av. Tamoios, 4031 – Centro – CEP: 76994 – 000. 

                                    Cabixi – Rondônia. Fone: (69) 3345-2353 

03  JUSTIFICATIVA 

 A estrada vicinal é elo para fixação do homem à terra e, peça fundamental 

de sobrevivência, mesmo que sozinha não responda pelo processo de 

desenvolvimento, mas sem ela não haverá desenvolvimento, sendo a ponte um 

ponto crítico seletivo para o tráfego e a segurança dos usuários do sistema viário 

municipal. 

 O projeto apresenta atendimento a colonos assentados em área de 

regularização fundiária, cujas poligonais são de responsabilidade direta da 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABIXI/RO, bem como, suas comunidades 

residentes.  

 Os parâmetros técnicos para a execução desta obra, são idealizados 

dentro do princípio da economicidade e, com o máximo aproveitamento do 

material existente no local dos recursos naturais, desde que não afete a sua 

qualidade, objetivo e durabilidade, atendendo plenamente a sua função social. 

A execução dessas obras justifica-se pela na real necessidade das 

comunidades rurais serem dotadas 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 manutenções no campo. 

Com a implantação dessa obra a população local, além de ficar integrada 

às 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. 

 

 

04  DAS CONDIÇÕES DE PARTICPAÇÃO 

04.1 DA VISITA TÉCNICA AO LOCAL DA OBRA 

 A empresa licitante interessada, preferencialmente, deverá visitar 

presencialmente os locais de execução dos serviços, para conhecer as 
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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. 

 A referida visita técnica deverá ser realizada presencialmente pelo 

Engenheiro Civil Responsável Técnico, integrante do Quadro de Responsáveis 

Técnicos da empresa licitante, ao qual ainda será franqueado vistas a todas as 

peças do Processo Licitatório. Será Lavrado no ato da visita a Declaração de 

Vistoria Técnica, conforme modelo constante do EDITAL, devidamente assinado 

pelos representante da Licitante e Engenheiro Responsável pelo Setor de Análise 

e Engenharia do Município. O agendamento da vistoria técnica presencial poderá 

ser feito através do e-mail, especificando a data e em horário de expediente da 

administração municipal, com prazo mínimo de 72 (setenta e duas) horas úteis de 

antecedência da entrega das propostas. 

04.2 DA DOCUMENTAÇÃO PARA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DA LICITANTE 

I - Registro ou Inscrição no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e 

Agronomia (CREA) do Estado de domicílio da empresa ou entidade profissional 

competente, da empresa e dos seus responsáveis técnicos, com validade na data da 

apresentação da proposta; 

 

I.a - O licitante com sede em outro Estado deverá apresentar o visto do CREA/RO, 

somente após o ato da assinatura do contrato, por ocasião do início dos serviços, nos 

termos da legislação vigente . 

 

II. A empresa deverá apresentar para fins de comprovação técnica-operacional, Atestado 

de Capacidade Técnica devidamente registrado no CREA (Atestado ou Declaração) 

juntamente com a Certidão de Acervo Técnico (CAT), fornecido por pessoa jurídica de 

direito público ou privado, comprovando aptidão em execução de serviços pertinente e 

compatível em características, quantidades e prazos com o objeto desta licitação, 

conforme disposto no art. 30, II, da Lei nº 8.666/93, atendendo ainda as jurisprudências 

do TCU - Tribunal de Contas da União pacificadas sobre o tema. Os atestados serão 

aceitos somente quando houver a indicação do nº da ART, que lhe deu origem 

possibilitando a verificação da sua autenticidade; 
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II.a - E que contenham em seu(s) atestado(s) de capacidade técnica-operacional, os itens 

de relevância abaixo, de acordo com o estabelecido no ANEXO 1 - QUADRO DE 

REQUISITOS PARA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA - ITENS DE RELEVÂNCIA E 

CONDIÇÕES DE SIMILARIDADE: 

1. Execução completa de PONTES DEFINITIVAS DE CONCRETO ARMADO, AÇO 

LAMINADO ESTRUTURAL, OU MISTAS, EXCETO MADEIRA, COM VÃO LIVRE 

COMPATÍVEL DE 28 METROS PRÉ-MOLDADAS OU NÃO , 

2. Execução de Cravação de Estacas Pré Moldadas de concreto – 30 Ton ou 

estacas metálicas cravadas, tipo trilho TR-68, ou similares tecnicamente, nas 

quantidades mínimas previstas – 160 metros (conforme ANEXO 1); 

3. Concreto Armado 20 Mpa, mínimo 35 m3; 

4. Pre-Laje de Aço Colaborante Zincado Auto Portante Steel Deck ou Similar , 

mínimo 75 m2; 

5. Fornecimento e Montagem de Estrutura em Aço ASTM A 36/A572 s/pintura 

p/ponte, mínimo 13.500 Kg 

6. Pintura Epoxídica s/superfície jateada AS 2 ½, mínimo 300 m2 

 

II.b - Deverão ser observadas as seguintes condições na apresentação dos Atestados: 

I - constar, preferencialmente, do atestado de capacidade técnica profissional e técnico 

operacional, ou da certidão expedida pelo CREA, em destaque, os seguintes dados:  

II - data de início e término das obras;  

III - nome do contratante e da pessoa jurídica contratada;  

IV – identificação do contrato (tipo ou natureza do serviço);  

V – nome do responsável técnico, seu título profissional e número de registro no CREA e 

obras executadas. 

 

II.c - Capacitação Técnico-Profissional: Comprovação do Licitante de possuir em seu 

Quadro Permanente, na data prevista para a entrega das propostas, profissional de nível 

superior com graduação plena em engenharia civil ou outro devidamente reconhecido 

pela entidade competente, detentor das atribuições previstas no Art. 7º da Resolução 218 

do CONFEA, detentor de Certidão de Acervo Técnico (CAT) compatível com o objeto a 

ser licitado, a ser comprovado pela CRQ (Certidão de Registro e Quitação da Pessoa 
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Jurídica) constando os nomes dos profissionais em seu quadro, ou ainda mediante a 

apresentação de quaisquer dos seguintes documentos: 

1) Carteira de Trabalho; 

2) Contrato Social; 

3) Contrato de Prestação de Serviços; 

4) Contrato de Trabalho registrado na DRT; 

5) Termo através do qual o profissional assuma a responsabilidade técnica pela obra ou 

serviço licitado e o compromisso de integrar o quadro técnico da empresa, no caso do 

objeto contratual vir a ser a esta adjudicada. 

 

 

O Acervo técnico do(s) profissional(is) indicado(s) pelo licitante como responsável(is) 

técnico(s) por execução de obras ou serviços de características semelhantes ao objeto 

da licitação, que será(ão) o(s) profissional(is) responsável(is) técnico pela obra deverá 

constar : 

 

ITENS SERVIÇOS REQUERIDOS 

1 Execução completa de PONTES DEFINITIVAS DE CONCRETO 

ARMADO, AÇO LAMINADO ESTRUTURAL, OU MISTAS, EXCETO 

MADEIRA, COM VÃO LIVRE COMPATÍVEL AO PROJETO, PRÉ-

MOLDADAS OU NÃO 

2 Execução de Cravação de Estacas Pré Moldadas de concreto – 30 Ton 

ou estacas metálicas cravadas, tipo trilho TR-68, ou similares 

tecnicamente. 

3 Concreto Armado 20 Mpa 

4 Pre-Laje de Aço Colaborante Zincado Auto Portante Steel Deck ou 

Similar 

5 Fornecimento e Montagem de Estrutura em Aço ASTM A 36/A572 

s/pintura p/ponte 

6 Pintura Epoxídica s/superfície jateada AS 2 ½ 
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5) Termo através do qual o profissional assuma a responsabilidade técnica pela obra ou 

serviço licitado e o compromisso de integrar o quadro técnico da empresa, no caso do 

objeto contratual vir a ser a esta adjudicada. 

 

III - Declaração de Visita do local onde serão executados os serviços, objeto desta 

licitação; 

 

III.a - A empresa poderá optar por não realizar a visita técnica e apresentar uma 

declaração de conhecimento prévio da área de implantação do empreendimento, dessa 

forma, caso venha ser a vencedora, não poderá alegar, em nenhuma hipótese, o 

desconhecimento dos locais da realização do serviço e suas peculiaridades como 

justificativa para se eximir das obrigações assumidas em consequência do presente 

certame 

 

IV - A empresa participante do procedimento licitatório deverá apresentar declaração de 

que, caso vencedora do certame, cumprirá fielmente as disposições concernentes às 

Normas Regulamentadoras de Medicina e Segurança do Trabalho, sobretudo no tocante 

às NR-7 e NR-18, que estabelece diretrizes de ordem administrativa e planejamento 

organizacional, que respaldam a implementação de medidas de controle e sistemas 

preventivos de segurança dos processos, nas condições e no meio ambiente de trabalho 

na indústria da construção. (Art. 12, inciso I e VII da Lei 8.666/93).” 

 

06  DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

 6.1 Os serviços serão contratados através da PREFEITURA MUNICIPAL 

DE CABIXI/RO, por meio de certame licitatório, para atender o TERMO DE 

CONVÊNIO celebrado junto ao DER/RO;  

 6.2 Os serviços serão executados de acordo com o projeto Básico 

aprovado e Detalhes Técnicos Construtivos, sendo: Memorial Descritivo e 

Especificações Técnicas , Orçamento, Memoriais de Cálculo, e Cronograma, que 

fazem parte do Projeto Básico; 
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07  PRAZO DE EXECUÇÃO 

 

 O prazo previsto para execução total dos serviços será de 90 (noventa) 

dias corridos, após a Empresa efetuar o recebimento da Ordem de Serviço 

expedida pela Prefeitura, conforme Cronograma Físico-Financeiro. 

 

 

08   INÍCIO DOS SERVIÇOS 

 

 Os serviços deverão iniciar no prazo máximo de 10 (dez) dias após o 

recebimento pela empresa da Ordem de Serviço emitida pela Prefeitura. 

 

 

09   OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

 9.1 A empresa deverá comparecer à Prefeitura no prazo máximo de 05 

(cinco) dias após notificação para assinatura do Contrato; 

 9.1.1 A empresa deverá comparecer à Prefeitura no prazo máximo de 05 

(cinco) dias após notificação para o recebimento da Ordem de início dos Serviços; 

 9.1.2 Fazer, impreterivelmente, no prazo de 10 (dez) dias entre a 

assinatura do Contrato e o início da obra, minucioso exame das especificações e 

projetos, de modo a poder em tempo hábil e por escrito, apresentar à fiscalização, 

todas as divergências ou dúvidas por ventura encontradas, para devido 

esclarecimento e aprovação, sob pena de preclusão; 

 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;   
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 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 a 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 e entrega definitiva para a Prefeitura de 

Cabixi/RO; 

 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 cumprir todas as OBRIGAÇÕES TÉCNICAS previstas nos itens 

de 01.1 a 01.10 e principalmente manter 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; 
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 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 DE RONDÔNIA – DER, em conformidade 

com o modelo vigente 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 da 

Prefeitura Municipal de Cabixi”, 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 pela Prefeitura; 

 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. 
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Os serviços de sinalização e dispositivos de segurança nas vias urbanas deverão 

atender às Normas e Especificações do DER/RO, DNIT 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 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 conseqüência 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) Certidão negativa da Fazenda Estadual; 

d) Certidão negativa da Receita Federal; 
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e) Certidão da Dívida Ativa da União; 

f) Certidão negativa do INSS; 

g) Certidão negativa municipal; 

h) Certidão de Regularidade do FGTS; 

i) Certidão negativa de débitos trabalhistas; 

j) Guia GPS INSS (original / autenticada); 

k) Guia GFIP INSS (original / autenticada); 

l) Garantias Contratuais previstas na Lei nº 8.666/93 

 

 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). 

 

9.22 Não utilizar de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 

(dezoito) e de qualquer trabalho a menores de 14 (dezesseis) anos, salvo na 

condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos (Art. 7°, § XXXIII 

da Constituição Federal, redação dada pela Emenda Constitucional nº 20 de 

1998). 
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10 OBRIGAÇÃO DA CONTRATANTE 

  

 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 e dos Municípios. 

 

11 DO PAGAMENTO 

 

11.1  Os pagamentos serão mensais e/ou conforme cronograma da obra, 

efetuando-se em até 30 (trinta) 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 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  À 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; 
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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 A 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: 

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;  
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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; 
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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.  

 

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 

PREFEITURA, 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 
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Os preços unitários utilizados na planilha orçamentária são da Tabela Referencial 

de Preços do SICRO-DNIT out2018, SINAPI mar/2019 e DER/RO de março/2019, 

publicados nos “SITES” oficiais do referidos Órgãos. 

 

 17  DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

As despesas decorrentes desta contratação correrão por conta dos recursos do 

orçamento de repasses previstos no Contrato de Repasse celebrado entre o 

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE RONDÔNIA 

– DER/RO e Prefeitura Municipal de Cabixi/RO, conforme empenho nº 

2018NE000423 e contrapartida municipal assim indicados:  

 

Unidade: 0800 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 

PÚBLICOS 

 08001 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos. 

Projeto Atividade: 1.032 – Construção de Ponte Mista de Concreto e Aço - 

Convênio Estadual - 

R$963.104,29 

1.019 - Construção e Reforma de Pontes e Bueiros - R$50.689,70 

 Elemento de Despesa: 44.90.51 - Obras e Instalações 

VALOR ESTIMADO: 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, nomeados para tal finalidade, acompanhados do 

Responsável Técnico da empresa e Engenheiro do Município de CabixiRO, 
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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 até 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. 

 

19 DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL  

Informamos que é de responsabilidade do Município de Primavera de 

Rondônia/RO o procedimento do Licenciamento Ambiental da citada obra junto à 

SEDAM/RO. 

 

Cabixi/RO,  12 de junho de 2019. 

 

Ricardo Marçal Freire 
Engenheiro Civil Autor do Projeto Básico e Executivo 

CREA 6620/D-PB 
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FOLHA DE CONFERÊNCIA 
 

Convenente: Prefeitura Municipal de Cabixi/RO 
Local da Obra: Linha 9, Km 20,70 – Cabixi/RO 
Nome do Projeto: Construção de 01(uma) Ponte Mista de Aço Laminado Estrutural e Concreto 
Armado sobre o Rio Escondido – 28 metros de vão livre x 5,20m de largura 

 
Documentos que compõem o Projeto Básico - Conferência 

 
 Estudos Preliminares                                            ______________________________ 

 
 Memorial Descritivo                                             ______________________________ 

 
 Especificações Técnicas                                       ______________________________ 

 
 Cronograma Físico Financeiro                            ______________________________ 

 
 Orçamento Detalhado                                         ______________________________ 

 
 Memória de Cálculo                                             ______________________________ 

 
 Composição de Custo                                          ______________________________ 

 
 Plantas do Projeto                                                ______________________________ 

 
 Mapa ou croquis                                                   ______________________________ 

 
 Fotos                                                                       ______________________________ 

 
 ART do projeto                                                      ______________________________ 

 
 Indicação de Engenheiro                                     ______________________________ 

 
 CD-ROM                                                                 ______________________________ 

 
 

Tenho o conhecimento de que a não entrega de qualquer um dos documentos acima listados 
impossibilita a celebração de convênio com o Departamento de Estradas de Rodagem  - DER/RO. 

 
 
Cabixi/RO, 12 de junho de 2019. 
 
 

 
Ricardo Marçal Freire - Eng. Civil 

CREA 6620/D-PB 
Responsável técnico pelo Projeto 

X 

X 

X 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 
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1. ESTUDOS PRELIMINARES 
A implantação da ponte tem como objetivo beneficiar diretamente 320 famílias de 

agricultores, prejudicadas pela falta de infraestrutura rural, a qual é afetada anualmente pelas 
chuvas torrenciais provenientes do inverno Amazônico, ressaltando a importância da obra por 
possibilitar que moradores rurais que utilizem a Estrada Vicinal para sua locomoção e de seus 
filhos às escolas e para transportes de seus excedentes agropecuários. 

A solução encontrada (ponte de aço laminado estrutural e concreto armado) para a 
referida transposição visa atender satisfatoriamente a relação custo x benefício, de modo a 
garantir maior estabilidade e durabilidade, com maior segurança aos usuários, visto que a solução 
provisória encontrada (ponte de madeira), demonstra elevado custo, fragilidade e ineficiência no 
atendimento às comunidades.  

As dimensões da nova ponte foram definidas a partir do estudo do perfil do terreno, 
levantamento plani-altimétrico e estudo hidrológico. O comprimento adotado tem o objetivo de 
vencer o vão encontrado, de modo que as estruturas das cabeceiras fiquem sobre fundação sólida 
e em terreno estabilizado, os quais foram verificados  pelos ensaios de sondagem , e determinada 
uma altura que não prejudique a ponte devido a cheia do rio em períodos de elevadas chuvas, 
conforme demonstra o Estudo Hidrológico, tudo devidamente checado e conferido no Local pelo 
Engenheiro Civil autor do Projeto, tendo sido promovido ainda uma entrevista informal com os 
moradores vizinhos da obra, especificamente no Distrito de Estrela do Oeste, na Escola Chico 
Mendes (EMEIF). 

 
2. MEMORIAL DESCRITIVO 
Implantação de Transposição do Tipo Mista (aço Laminado Estrutural e concreto armado) 

sobre o Rio Escondido , com dimensões de 28,00 metros de comprimento(vão livre) e 5,20 metros 
de largura, a ser executada no município de Cabixi - RO. 

Descrição da Obra: Toda a estrutura foi dimensionada para suportar veículo tipo de 
450KN (TB-450), utilizando perfis metálicos adequados e concretos com Fck de 20MPA e 30MPA 
onde necessário. Todos os serviços executados e materiais utilizados desde a fabricação, 
fornecimento e montagem, deverão obedecer às especificações dos projetos, memorial e Normas 
Técnicas. 

Antes da instalação da ponte será necessária a instalação de um canteiro de obras, 
respeitando as condições de projeto e as Normas Técnicas Vigentes ABNT NR 18. Será de 
responsabilidade da contratada o fornecimento de uma placa de obre com dimensão de 4,00m x 
2,00m.  

As cabeceiras e alas em concreto armado terão como fundação a cravação de estacas 
trilho TR-68 com o comprimento total de 13,00m.   

As longarinas serão executadas em perfis W de aço laminado A-36/ A 572 com dimensões 
de acordo com o Projeto Executivo. 

Na mesa superior das longarinas serão fixados através de solda em arame tubular (MIG) 
os conectores de cisalhamento em Perfil U 102 x 8,00 mm laminado de 130 mm.  

As transversinas serão executadas em perfis de aço laminado U 152 x 12,2 com 
comprimento variado de acordo com o projeto.  

Os contraventos serão executados em cantoneiras de aço laminado com dimensões de 3” 
x 1/4". 

Os dispositivos de contenção de veículos tipo bate rodas serão executados em tubo de 
aço com diâmetro de 152mm com fixação a ser realizada através de perfis U 152 x 12,2 ligados as 
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transversinas externas. Fara parte do conjunto de contenção juntamente com o bate rodas gradil 
metálico composto por barras chatas com dimensões variadas conforme projeto.  

As estruturas metálicas serão devidamente jateadas, e posteriormente receberão pintura 
em epóxi bicomponente em estruturas metálicas com duas demãos (fundo e acabamento) de 240 
micras de espessuras sobre fundo óxido. 

A união entre as longarinas, transversinas e demais itens que compõe a ponte serão 
realizadas através de ligações parafusadas de alta resistência do tipo ASTM A-325 para as ligações 
principais e A-307 para as ligações secundárias. 

Sobre as longarinas serão instaladas as chapas de aço zincado trapezoidal autoportantes 
tipo Steel-Deck com espessura de 0,80mm, que servirá como forma e armadura complementar da 
laje, além da tela dupla de aço 30x10 fio 6,00mm x 8mm (ref. Gerdau Q335 - 3,45 Kg/m2). Será 
necessária a fixação de chapas de borda com 200 mm de altura e 3 mm de espessura ao redor do 
tabuleiro para o fechamento da forma para a concretagem. 

Em cada onda baixa será colocado uma barra de aço CA-50 com Ø 8mm, espaçadas da 
telha por espaçadores circulares DR 25 x 4-8. Serão utilizadas duas telas soldadas Q-335 como 
armadura complementar e o espaçamento entre as telas se dará através de treliças de apoio 
modelo TG 8L. O espaçamento entre a telha e a tela se dará por espaçadores plásticos tipo 
cadeirinha CPP 30 x 5-6.  

A espessura do tabuleiro será de 20,00cm em concreto usinado bombeável de 30 MPa, 
que deverá ser devidamente adensado, desempenado e vassourado. 

Com a finalidade de proteger a saia dos aterros contra efeitos erosivos ou solapamento, 
causados pelas águas provenientes das enchentes do Rio, será executado um enrocamento de 
pedra arrumada, de modo que se obtenha o calçamento dos blocos maiores pelos menores, 
assegurando um conjunto estável, livre de grandes vazios e engaiolamentos.  

Após o término de todos os serviços de montagem e sinalização da ponte, toda a área 
afetada deverá ser limpa e serão realizados todos os arremates finais necessários para a entrega 
da ponte. 
 

Área construída total: 145,60 m²  
Custo da obra sem BDI:   R$ 777.628,28 
BDI adotado: 30,37% 
Custo da obra com BDI: R$ 1.013.793,99 
Custo por m²: R$ 6.692,87 
Custo por m Linear : R$ 36.203,93 

 
 

Cabixi/RO,  12  de junho de 2019 
 
 
 

Ricardo Marçal Freire - Eng. Civil 
CREA 6620/D-PB 

Responsável técnico pelo Projeto 
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OU NÃO .................................................................................................................................... 15 

3.6.7 ENROCAMENTO DE PEDRA ARRUMADA MANUALMENTE – PEDRA DE MÃO 

COMERCIAL – FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO ............................................................... 15 

 

1 FINALIDADE 
A presente especificação técnica visa estabelecer as condições gerais para a implantação 

de transposição do tipo mista de aço laminado estrutural e concreto armado denominada “Ponte 
sobre o Rio Escondido” , localizada na Estrada Vicinal Linha 9, Km 20,70,  , com vão livre de 28,00 
metros e largura 5,20m, no município de Cabixi/RO. 

2 DISPOSIÇÕES GERAIS 
 As licitantes deverão fazer um reconhecimento no local da obra antes da apresentação 
das propostas, a fim de tomar conhecimento da situação atual das instalações, da extensão dos 
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serviços a serem executados, das dificuldades que poderão surgir no decorrer da obra, bem como 
cientificarem-se de todos os detalhes construtivos necessários à sua perfeita execução. Os 
aspectos que as licitantes julgarem duvidosos, dando margem a dupla interpretação, ou omissos 
nestas especificações, deverão ser apresentadas à fiscalização, não cabendo qualquer recurso ou 
reclamação, mesmo que isso venha a acarretar acréscimo de serviços não previstos no orçamento 
apresentado por ocasião da licitação. 

2.1 OBJETO 
O objeto desta especificação é a implantação de transposição do tipo mista de aço e 

concreto armado, sobre o Rio Escondido, no município de Cabixi/RO. 

2.2 DESCRIÇÃO SUCINTA DA OBRA 

A obra consistirá na implantação de uma ponte mista, com área de tabuleiro igual a 
145,60 m² e estrutura em aço laminado estrutural e concreto armado. As fundações serão do tipo 
profundas, através do fornecimento e cravação de estacas trilho TR-68 e cabeceiras de apoio e 
alas em concreto armado. A superestrutura é composta por perfis dobrados, laminados e 
soldados (ASTM- A36 / A572 Gr. 50) que serão devidamente jateados e posteriormente receberão 
pintura epóxi bicomponente sobre fundo óxido de zinco. O tabuleiro, que também compõe a 
superestrutura será devidamente armado e concretado.  

A proteção do talude será realizada através do enrocamento de pedra arrumada.  
 

2.3 REGIME DE EXECUÇÃO  

 Regime de empreitada por preço global.  
2.4 PRAZO 

O prazo para execução da obra será de 90 (noventa) dias corridos, contados a partir da 
data de emissão da respectiva Ordem de Serviço e/ou assinatura do contrato, devendo a 
contratada submeter à aprovação da Prefeitura Municipal a sua proposta de cronograma físico-
financeiro para a execução da obra. 

 

2.5 ABREVIATURAS   

 No texto destas especificações técnicas serão utilizadas, além de outras consagradas pelo 
uso, as seguintes abreviaturas:  

I. OAE: Obra de Arte Especial; 

II. ABNT: Associação Brasileira de Normas Técnicas; 

III. NBR: Norma Brasileira; 

IV. NR: Norma Regulamentadora; 

V. DNIT: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte; 

VI. CREA: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia; 

VII. ART: Anotação de Responsabilidade Técnica; 

VIII. ASTM: American Society for Testing and Materials; 

IX. CA: Concreto Armado  

 

2.6 DOCUMENTOS COMPLEMENTARES 

 Serão documentos complementares a esta especificação todas as normas ABNT relativas 
ao projeto, normas do DNIT,  Governo do Estado e CREA. 

2.7 MATERIAIS 

 Todos os materiais necessários serão fornecidos pela contratada, devendo obedecer às 
normas técnicas específicas. 
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2.8 MÃO DE OBRA E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 

   A contratada deverá empregar somente mão-de-obra qualificada na execução dos 
diversos serviços, cabendo à mesma as despesas relativas às leis sociais, transporte, alojamento e 
alimentação do pessoal durante todo o período de obra. 

2.9 RESPONSABILIDADE TÉCNICA E GARANTIA 

 A contratada deverá apresentar antes do início dos trabalhos, a ART referente à execução 
da obra e aos projetos executivos, quando for o caso. 

2.10 PROJETOS 

Os projetos arquitetônicos e executivos serão fornecidos pela contratante. Se algum 
aspecto dessa especificação estiver em desacordo com normas vigentes da ABNT, DNIT, CREA e o 
Governo do Estado de Rondônia, prevalecerão a prescrição contida nas normas desses órgãos.  

2.11 DIVERGÊNCIAS 

 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. 

2.12 CANTEIRO DE OBRAS E LIMPEZA 

 A contratada deverá elaborar, antes do início das obras e mediante ajuste com a 
fiscalização, o projeto de canteiro de obras, sendo que as instalações provisórias deverão 
obedecer às recomendações normativas da ABNT NR 18 - Condições e Meio Ambiente de 
Trabalho na indústria da Construção. A construção do canteiro está condicionada à aprovação do 
seu projeto pela fiscalização.  

2.12.1 PLACA DA OBRA 

 A contratada deverá fornecer e instalar a placa padrão do Programa Calha Norte, com o 
padrão fornecido pelo contratante, devendo ser instalada em destaque no canteiro de obras, 
devendo sua localização ser, previamente, aprovada pela fiscalização.   

2.12.2 LIGAÇÕES PROVISÓRIAS E SINALIZAÇÃO DE ALERTA 

 Serão responsabilidade da contratada todas as despesas e providências relativas às 
ligações provisórias hidráulicas, sanitárias e de energia elétrica necessárias para o canteiro de 
obras, bem como toda sinalização provisória de alerta e segurança (NR-18). As despesas com a 
utilização de água e energia, durante o tempo que durar a obra, também correrão por conta da 
contratada.  Estes custos já estão incluídos no GRUPO A – DESPESAS INDIRETAS, da composição 
do BDI da obra. 

3.0 ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS   

 

3.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 

3.1.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO  

 Será instalada uma placa de obra em local visível, conforme exigido pela contratante, com 
dimensões de 4,00 m x 2,00 m. 

3.1.2 PLACAS INDICATIVAS DE SINALIZAÇÃO 

 Serão instaladas 10 placas no total, sendo 05 de cada lado da obra, destinadas a promover 
a segurança dos usuários da estrada vicinal denominada Linha 9 e dos funcionários em serviço na 
obra, com os seguintes dizeres : 
 

• Dizeres Modelo 1 :  “ Atenção, obras a 1000 metros – Reduza a Velocidade” 
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• Dizeres Modelo 2 : “ Atenção – Homens Trabalhando a 500 metros – Reduza a 
Velocidade” 

• Dizeres Modelo 3 : “ CUIDADO : Máquinas na Pista a 200 metros” 
• Dizeres Modelo 4: “ DIMINUA A VELOCIDADE – Trecho com alto índice de 

Acidentes” 
• Dizeres Modelo 5 : “ DEVAGAR NA TRAVESSIA : USO OBRIGATÓRIO DE 1ª 

Marcha” 
  

3.1.3 ÁREA DE VIVÊNCIA 

 Espaço do canteiro de obras destinado para sanitários e vestiários, em chapa de madeira 
compensada para uso dos trabalhadores no local. 
 

3.1.4 ELABORAÇÃO DE PCMSO 
 O Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional é documento obrigatório e deverá 
ser elaborado por profissional devidamente qualificado. 
 
 3.1.5 ELABORAÇÃO DE PCMAT 
 O Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria  da Construção Civil 
é documento obrigatório e deverá ser elaborado por profissional devidamente qualificado. 
 
 
 
 

3.2 TERRAPLENAGEM  

3.2.1 ROÇADA MANUAL – LIMPEZA LATERAL DA VEGETAÇÃO 

A limpeza do terreno compreenderá o serviço de capina, limpa, roçado, destocamento, 
queima e remoção, de forma a deixar a área livre de raízes e tocos de árvores.  
 Será procedida periódica remoção de todo entulho e detritos que venham a acumular no 
terreno, no decorrer da obra. Todo o resíduo proveniente das atividades da 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). 

 

3.2.2 ESCAVAÇÃO EM CAVAS DE FUNDAÇÃO COM ESGOTAMENTO 

 São escavações destinadas a estabelecer a cota de início da cravação das estacas. Deverão 
seguir as especificações previstas na NBR 9061/1985, inclusive no tocante ao rebaixamento do 
lençol freático a uma profundidade de aproximadamente 3,0 metros. 

3.2.3 RECOMPOSIÇÃO DE ATERRO 

As operações de execução e recomposição de aterros compreendem escavação, 
transporte, descarga, espalhamento, homogeneização, conveniente umedecimento ou aeração, e 
compactação dos materiais procedentes de cortes adjacentes ou empréstimos, caso seja 
necessário, destinados a: 

 Construção do corpo do aterro até a cota correspondente ao greide da terraplenagem; 

 Substituição, eventual, dos materiais de qualidade inferior, previamente retirados, a fim 

de melhorar as fundações dos aterros; 
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 Adição de material e corpo de aterro existente em talvegue, com o propósito de reduzir 

taxa de inclinação de rampas de trechos próximos; 

A recomposição dos aterros obedecerá rigorosamente aos elementos técnicos, capazes de 
garantir que as obras quando concluída tenham as características físicas definidas acima e nas 
condições ambientais, recomendadas pelas instituições responsáveis pela preservação do meio-
ambiente, atuantes no Estado.  

A operação de construção dos aterros será precedida da execução dos serviços de 
desmatamento, destocamento e limpeza, e remoção de material de qualidade inferior, se for o 
caso e após a conclusão e aprovação das construções das obras de artes projetadas, para 
transposição dos cursos hídricos. 

O lançamento do material para a recomposição dos aterros deverá ser feito em camadas 
sucessivas, em toda a largura da seção transversal e em extensões tais que permitam seu 
umedecimento e compactação. 

A conformação das camadas deverá ser executada mecanicamente, devendo o material 
ser espalhado com equipamento apropriado e devidamente compactado por meios mecânicos. 

Todas as camadas dos aterros deverão ser convenientemente compactadas na umidade 
ótima, com tolerância de mais ou menos 3%, até se obter a massa específica aparente seca 
correspondente a 95% da massa específica aparente máxima seca (Ensaio de Proctor Normal). 

No caso de alargamentos de aterros, a execução será, obrigatoriamente, procedida de 
baixo para cima, acompanhada de degraus nos seus taludes.  

A inclinação dos taludes de aterro em princípio deverá ser na ordem mínima de 2:3 (V:H), 
inclusive nos casos das complementações dos aterros, para elevação do greide, com o propósito 
de reduzir as taxas de inclinações das rampas acentuadas. E, em situações especiais esta 
inclinação será fornecida pelo projeto. 

A fim de proteger as saias dos aterros contra os efeitos erosivos das águas pluviais serão 
executadas as obras de drenagem, e recomendado a plantação de gramíneas. 

Todas as medidas de precaução deverão ser tomadas, a fim de que o método construtivo 
empregado para a construção dos aterros de acesso não origine movimentos ou tensões 
indevidas em quaisquer obras de arte. 

Os aterros de cabeceiras de pontes, de cavas de fundações, de trincheiras de bueiros, 
bem como de todas as áreas de difícil acesso aos equipamentos usuais, serão compactados 
mediante o emprego de soquetes manuais ou sapos mecânicos, na umidade descrita para o corpo 
dos aterros. 

Durante a construção dos aterros, os serviços já executados deverão ser mantidos com 
boa conformação e permanente drenagem superficial. 
 
 3.2.4 ENSECADEIRAS ATÉ  ALTURA = 2,00 METROS 
 

A estrutura da Ensecadeira servirá de passagem para veículos de pequeno porte, ao 
mesmo tempo em que garante estanqueidade para a execução da fundação das cabeceiras nas 
Margens direita (MD) e esquerda (ME) 

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.  
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A ensecadeira será inspecionada com freqüência, principalmente para se garantir que o 
solo contido nos sacos não será carreado pelo fluxo de água. 

Preferencialmente a ensecadeira poderá ser construída com pedra tipo rachão 
devidamente estabilizada e compactada, permitindo pouca passagem de água por canal pré-
definido, possibilitando o tráfego seguro pela crista da estrutura 

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 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. 
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3.3 INFRAESTRUTURA 

3.3.1 ESTACAS DUPLO TRILHO – TR68 – COM EMENDA – FORNECIMENTO E CRAVAÇÃO 

 As fundações serão executadas de acordo com o projeto executivo, elaborado após 
estudos de sondagem, sendo assim, por meio de cravação de estacas duplo-trilho TR-68, com 
comprimento total de 13,00 m.  

A execução das fundações deverá satisfazer às normas da ABNT atinentes ao assunto, 
especialmente à NBR-6122:2010 / ABNT/  Anexo C – Procedimentos Executivos; 

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; 

Para efeito de orçamento, foi considerado nas planilhas uma estimativa de custos para 
execução de estacas metálicas cravadas, tipo duplo trilho TR-68 e comprimento de 13,00 m em 
(estimado), sendo 13 estacas para cada conjunto de apoios e capacidade de carga normal de 65 
ton. (Bate –Estacas 1.500 Kgf – Altura de queda 1,00m – Nega após 10 golpes sem deslocamento) 

 
Utilizando-se do método semi-empirico temos que R = m.g.h/d (Resistencia 
= massa . gravidade . altura de queda / deslocamento 
Sendo assim para verificação da nega necessita-se da definição dos 
equipamentos a serem utilizados; 
Para uma situação de projeto onde tem-se um martelo de 1500 kg, altura 
de queda de 1,00m e capacidade nominal da estaca de 65 ton (estaca trilho 
TR-68) tem-se a seguinte equação para o deslocamento máximo: 
dmax = m.h/R = 1,50t . 1,00m / 65,00 ton = 0,0231m = 2,31 cm 

 

 

 

3.3.2 ARRASAMENTO DE ESTACAS DUPLO TRILHO- TR-68 

 Após a finalização da cravação das estacas, atingindo-se o ponto de nega de penetração 
ou a profundidade prevista em projeto, deverá ser providenciado o corte mecânico das estacas a 
uma altura de 0,80 metros da cota do solo. 
 Deverão ser anexados chumbadores  4Ø25mm -  L= 1,00 m por cabeça de estaca, 
posicionados em forma de dupla-cruz na cota 0,80 e 0,40 , destinadas a uma melhor aderência 
aço x concreto da cabeceira. 
 

 

3.3.3 CONFECÇÃO E LANÇAMENTO DE CONCRETO MAGRO, PREPARADO EM BETONEIRA 

 

 O concreto magro confeccionado em betoneira no próprio canteiro com areia e brita 
comerciais , será lançado na base das cabeceiras, formando um lastro.  
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3.4 MESOESTRUTURA 

3.4.1 FORMAS DE PLACA COMPENSADO PLASTIFICADA 14 MM 
 Serão utilizadas nas estruturas fôrmas de compensado platificado, para obter superfícies 
lisas, verificando sempre sua posição, garantindo prumo e nível, especialmente durante o 
processo de lançamento do concreto. 

Durante a execução 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. 
 

3.4.2 CONCRETO FCK = 20 MPA  

 O concreto será o produto final resistente e artificialmente obtido pela mistura racional 
de seus componentes. Para a concretagem da mesoestrutura (cabeceiras e alas) será utilizado o 
concreto de 20 MPa. 
 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.  
 O concreto será lançado próximo à sua posição definitiva evitando-se, desta forma, 
transportá-lo no interior da forma por meio de vibradores ou outro meio qualquer. O mesmo será 
aplicado em lances contínuos com espessura em torno de 30 cm.  
 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. 

 

 

3.4.3 ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 – FORNECIMENTO E MONTAGEM 

 O aço será do tipo CA-50, será preparado e colocado nas formas. O aço comum destinado 
a armar o concreto obedecerá a NBR-7480. 
 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. A 
armadura não deverá ficar em contato direto com a fôrma, observando a distância mínima 
prevista (NBR 6118). 
 Serão adotadas providências no sentido de evitar a oxidação excessiva das barras de 
espera. 
 

  

3.5 SUPERESTRUTURA 

 3.5.1 ESTRUTURA EM AÇO ASTM A36 
 As longarinas serão executadas em perfis W de aço laminado A-36/ A-572 e A-530 com 
dimensões variadas de acordo com o projeto executivo(Aço A572 GR. 50 para as longarinas e Aço 
ASTM A36 para os demais componentes). Pode haver, quando necessário, travamentos na alma e 
reforço na mesa inferior.  
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 Na mesa superior serão fixados os conectores de cisalhamento em perfil U 101,6 x 4,76 
mm laminado de 130 mm. As longarinas serão contraventadas com perfis L de acordo com 
projeto.  
 As transversinas serão executadas em perfis de aço laminado U 6” 152,4 x 12,20 com 
comprimento de acordo com projeto. 
 Os elementos de fixação necessários (porcas, parafusos e arruelas) já estão contemplados 
nos valores unitários para o serviço. 
 
 

3.5.2 LANÇAMENTO DE VIGAS DE 750 KN A 1000 KN 

 As longarinas deverão ser cuidadosamente descarregadas e movimentadas por um 
veículo guindauto, apoiadas 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. 

 

3.5.3 JATEAMENTO ABRASIVO EM ESTRUTURA METÁLICA S.A 2 ½ 

 O jateamento é uma técnica de limpeza, feito a partir do impacto de partículas abrasivas, 
eliminando impurezas da superfície metálica como graxa, ferrugem, permitindo o contado do 
revestimento com o substrato.   

3.5.4 FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE ÓXIDO DE FERRO 

 Aplicação de tinta para proteção anticorrosiva da estrutura metálica, aplicada como 
primer antes da pintura final. 

3.5.5 PINTURA EPOXÍDICA DAS DUAS DEMÃOS 

 As estruturas metálicas receberão pintura epóxi bicomponente, completando o fundo e 
acabamento das peças. 

3.5.6 APARELHO DE APOIO EM NEOPRENE FRETADO 

 Os aparelhos de apoio serão colocados nos apoios das vigas, a fim de diminuir o atrito 
entre os elementos. 

 3.5.7 CHAPA GALVANIZADA AUTOPORTANTE TIPO STEEL DECK (e=0,80 mm) 

  Atua como forma para execução da concretagem do tabuleiro, e ainda com função de 
armadura colaborante enrijecedora.  

 
O concreto a ser utilizado deve ter uma resistencia a compressao, fck maior ou igual a 30 

MPa para ruptura por compressao (28 dias). Aditivos a base de cloretos devem ser evitados por 
agredirem a camada de zinco das chapas de aco. A massa especffica a ser considerada nos 
calculos e igual a 2.400 kg/m3. 
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3.5.8 CONCRETO FCK = 30 Mpa 
 O concreto será o produto final resistente e artificialmente obtido pela mistura racional 
de seus componentes. Para a concretagem do tabuleiro será utilizado o concreto de 30 MPa. 
 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.  
 O concreto será lançado próximo à sua posição definitiva evitando-se, desta forma, 
transportá-lo no interior da forma por meio de vibradores ou outro meio qualquer. O mesmo será 
aplicado em lances contínuos com espessura em torno de 30 cm.  
 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. 

 

3.5.9 ARMAÇÃO EM AÇO CA-50  

 O aço será do tipo CA-50, será preparado e colocado nas formas. O aço comum destinado 
a armar o concreto obedecerá a NBR-7480. 
 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. A 
armadura não deverá ficar em contato direto com a fôrma, observando a distância mínima 
prevista (NBR 6118). 
 

3.5.10 TRELIÇA NERVURADA AÇO CA-60 

 O aço será do tipo CA-60, que serão montadas as treliças e colocadas para armação do 
tabuleiro, respeitando seu espaçamento, conforme projeto. O aço comum destinado a armar o 
concreto obedecerá a NBR-7480. 
 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. 

3.5.11 ARMAÇÃO EM TELA SOLDADA NERVURADA CA-60 (conjugada com a Treliça) 

 Para completar a armadura do tabuleiro, serão colocadas telas de aço Q 335, conforme 
especificado no projeto executivo. 

  

 3.6 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

 3.6.1 FORN. E IMPLANTAÇÃO PLACA EM AÇO (2,00m X 1,00m) – PELÍCULA 

RETRORREFLETIVA 

 Será implantada placa de indicação na ponte com os seguintes dizeres: “Ponte sobre o Rio 
Escondido – Linha 9 – Capacidade Máxima 45 Ton. – Ext. 28,00 metros”. 

 3.6.2 FORN. E IMPLANTAÇÃO PLACA EM AÇO (1,00m X 1,00m) – PELÍCULA 

RETRORREFLETIVA 

 Serão implantadas placas de advertência na ponte com os seguintes dizeres: “Cuidado, 
Ponte Estreita – Somente 01 Veículo – REZUDA A VELOCIDADE”. 

 3.6.3 FORN. E IMPLANTAÇÃO PLACA EM AÇO (Φ 80cm) – PELÍCULA RETRORREFLETIVA 

 Serão implantadas placas de regulamentação na ponte, indicando a velocidade de 
30Km/h. 
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 3.6.4 FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE TACHA REFLET. BIDIRECIONAL 

 Serão implantadas nos bordos da pista de rolamento tachas refletivas sobre a ponte, 
afastadas a cada metro linear, totalizando 28,00 metros de extensão da ponte. 

3.6.5 DEMOLIÇÃO DE PONTE DE MADEIRA EXISTENTE 

 A Ponte de madeira existente não poderá ser utilizada como estrutura de apoio auxiliar 
durante o prazo executivo da obra, pois coincide com a posição da nova ponte, devendo ser 
totalmente demolida. Para a demolição serão utilizados métodos não destrutivos visando 
permitir que o município aproveite ao seu critério as peças estruturais de madeira que ainda 
estejam em condições de serventia. 
 Para a demolição a contratada poderá fazer uso de uma escavadeira hidráulica para 
retirada das cabeceiras  e tirantes de içamento para remoção das peças maiores.  s pranchas do 
assoalho serão removidas manualmente. 
 Todo o material proveniente da demolição ficará à disposição do município, para a 
classificação de serventia, em locais que não obstruam o curso natural das águas ou o tráfego de 
veículos, devidamente determinados pela Fiscalização. 

 3.6.6 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO CARROCERIA, RODOVIA 

PAVIMENTADA OU NÃO 

 A estrutura metálica será transportada em carretas especiais até o local da sua 
implantação definitiva. 

 3.6.7 ENROCAMENTO DE PEDRA ARRUMADA MANUALMENTE – PEDRA DE MÃO 

COMERCIAL – FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO 

 Será realizado o enrocamento de pedra arrumada para proteção do talude.  

   
 

3.7 NORMAS TÉCNICAS DE REFERÊNCIA:  
PROJETO 
NBR-6122/2010 – PROJETO E EXECUÇÃO DE FUNDAÇÕES 
NBR 6118/2014 – PROJETO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO 
NBR 7187/2003 – PROJETO E EXECUÇÃO DE PONTES DE CONCRETO ARMADO E PROTENDIDO 
NBR-8800/2008 -  PROJETOS E OBRAS DE ESTRUTURAS METÁLICAS 
NBR-6123/1988  - FORÇAS DEVIDAS AO VENTO EM EDIFICAÇÕES 
NBR 7188/2013 – CARGA MÓVEL EM PONTE RODOVIÁRIA E PASSARELA DE PEDESTRE  
NBR 8681/2004 – AÇÕES E SEGURANÇA NAS ESTRUTURAS – PROCEDIMENTO 
NBR 9062/2006 – PROJETO E EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO 
NBR-10839/1989  -  EXECUÇÃO DE OAE EM CONCRETO ARMADO E PROTENDIDO 
 
EXECUÇÃO E CONTROLE TECNOLÓGICO 
NBR-14931 – EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO – PROCEDIMENTO 
NBR-12654 – CONTROLE TECNOLÓGICO DE MATERIAIS COMPONENTES DO CONCRETO – 
PROCEDIMENTO 
NBR-12655 – CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND – PREPARO, CONTROLE E RECEBIMENTO – 
PROCEDIMENTO  
NBR-6892 – MATERIAS METÁLICOS – ENSAIO DE TRAÇÃO À TEMPERATURA AMBIENTE 
NBR-7480 – AÇO DESTINADO A ARMADURAS PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO – 
ESPECIFICAÇÃO  
NBR-7481 – TELA DE AÇO SOLDADA – ARMADURA PARA CONCRETO – ESPECIFICAÇÃO 
NBR-9783 – APARELHOS DE APOIO DE ELASTÔMERO FRETADO ESPECIFICAÇÃO 
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NOTAS GERAIS PARA CONCRETO ARMADO E FUNDAÇÕES 
1 – MEDIDAS EM CENTÍMETROS, NÍVEIS E COORDENADAS EM METROS. 
2 – FUNDAÇÕES EM ESTACAS TRILHO TR-68 CRAVADAS ATÉ A NEGA 
3 – CONCRETO: MESOESTRUTURA: fck > 20 MPa; FATOR ÁGUA CIMENTO: a/c < 0.55. 
                             MÓDULO Eck > 30 GPa / SLUMP 10 ± 2 
      CONCRETO: INFRAESTRUTURA: fck > 20 MPa; FATOR ÁGUA CIMENTO: a/c < 0.55. 
      CONCRETO MAGRO PARA REGULARIZAÇÃO: fck > 10 MPa. 
4 – UTILIZAÇÃO DE ESPAÇADORES PLÁSTICOS OU DE ARGAMASSA PARA GARANTIR OS 
COBRIMENTOS ESPECIFICADOS. 
5 – OS CONCRETOS DEVERÃO SER INERTES ÀS REAÇÕES EXPANSIVAS DO TIPO ÁLCALIS-
AGREGADOS. 
6 – CONFIRMAR MEDIDAS NO LOCAL 
7 – TODOS OS ELEMENTOS CONCRETADOS DEVERÃO TER PLANOS DE CONCRETAGEM, 
ESPECIFICAÇÃO DE TRAÇO E CURA FORNECIDOS PELA CONSTRUTORA PARA APROVAÇÃO. 
8 – RESISTÊNCIA MÍNIMA DO CONCRETO PARA RETIRADA DO CIMBRAMENTO NOS ELEMENTOS 
MOLDADOS “IN LOCO”: fck > 25 MPa. 
9 – COBRIMENTO DE CONCRETO SOBRE AS ARMADURAS: 

a) ELEMENTOS DE CONCRETO ARMADO: 3 cm 
10 – TEMPO MÍNIMO DE CURA ÚMIDA DO CONCRETO: 
- 7 DIAS PARA fck <=30MPa 
- 5 DIAS PARA fck >30MPa  
 

4.0 ENTREGA DA OBRA 
Para assegurara e entrega da OAE em perfeito estado, a contratada executará todos os 

demais arremates que julgar necessários e os que a fiscalização determinar. 
Será finalmente removido todo o entulho da obra, deixando-a totalmente livre e 

desimpedida de quaisquer resíduos da construção.     
 
5.0 PRESCRIÇÕES DIVERSAS 

 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, 12 de junho de 2019.  
 

Ricardo Marçal Freire - Eng. Civil 
CREA 6620/D-PB 

Responsável técnico pelo Projeto 
 



                                     QUADRO 1 -  REQUISITOS PARA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA - ITENS DE RELEVÂNCIA E CONDIÇÕES DE SIMILARIDADE

CONVÊNIO Nº  :       034/18/PJ/DER-RO EDITAL  :   

OBJETO     :         CONSTRUÇÃO DE PONTE MISTA DE AÇO LAMINADO ESTRUTURAL E CONCRETO ARMADO SOBRE O RIO ESCONDIDO EM CABIXI - RO

(PONTES) INFRAESTRUTURA MESOESTRUTURA

1

CONSTRUÇÃO DE PONTE MISTA DE AÇO 

LAMINADO ESTRUTURAL E CONCRETO 

ARMADO - VÃO LIVRE 28 metros

VÃO LIVRE 28 

METROS

ESTACAS CRAVADAS 

TIPO TRILHO TR-68

CONCRETO ARMADO 

20 MPA

AÇO LAMINADO 

ESTRUTUTRAL

PINTURA 

EPOXÍDICA

CHAPA 

AUTOPORTANTE 

STEEL-DECK

PONTES DEFINITIVAS DE CONCRETO ARMADO, AÇO 

LAMINADO ESTRUTURAL, OU MISTAS, EXCETO MADEIRA, COM 

VÃO LIVRE COMPATÍVEL DE 28 METROS PRÉ-MOLDADAS OU 

NÃO

m m3 Kg m2 m2

338,00 72,01 27.399,87 602,80 141,68

23,89% 4,33% 38,58% 2,98% 1,90%

23,89% 4,33%

160,00 35,00 13.500,00 300,00 75,00

OBS.:  As exigências técnicas podem ser apresentadas em um ou mais atestados de capacidade técnica, devidamente registrado no CREA, exceto para comprovação do vão livre mínimo

CRITÉRIO DE DEFINIÇÃO : 

 Foram selecionadas atividades relevantes para as principais etapas técnicas da construção da obra :  infraestrutura,  Superestrutura e Complementares

Para infraestrutura : serviço mais relevante são as estacas de fundação, de ambos os tipos.

Para Superestrutura: Serviços mais relevantes são a Estrutura Metálica, a  pintura epoxídica e a chapa auto-portante tipo steel deck (atividades técnicas conjugadas)

Para serviços Mesoestrutura : Serviço mais relevante é o Concreto .

Serão aceitos atestados na condição de SIMILARIDADE, desde que satisfeita a condição da principal característica técnica, vão livre entre apoios, de modo a atender o projeto executivo aprovado.

OBRAS EM CONDIÇÃO DE SIMILARIDADE (COMPROVAÇÃO 

DE CAPACIDADE TÉCNICA)

43,47%

REQUISITOS DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA EM ATENDIMENTO AO ACÓRDÃO 914/2019 - TCU - PLENÁRIO

REQUISITOS DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA EM ATENDIMENTO AO ACÓRDÃO 2696/2019 - TCU - PLENÁRIO - de 26/03/2019

SUPERESTRUTURA

" É obrigatório o estabelecimento de parâmetros objetivos para análise da comprovação (atestados de capacidade técnico-operacional) de que a

licitante já tenha fornecido bens pertinentes e compatíveis em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação (art. 30, inciso II, da Lei

8.666/1993) ."

" É irregular a exigência de atestado de capacidade técnica com quantitativo mínimo superior a 50% do quantitativo de bens e serviços que se

pretende contratar, exceto se houver justificativa técnica plausível."

ETAPAS DE RELEVÂNCIA TÉCNICA x FINANCEIRA

PRINCIPAL 

CARACTERÍSTICA 

TÉCNICA
DESCRIÇÃO DO OBJETO / SERVIÇOMETA

MÍNIMO EXIGIDO NA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA (até 50%)

UNIDADE

QUANTIDADES EM PROJETO

PERCENTUAL DE RELEVÂNCIA DO ITEM SOBRE VALOR GLOBAL (%)

PERCENTUAL DE RELEVÂNCIA DA ETAPA SOBRE VALOR GLOBAL (%)


